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KEVÄT 2016

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvää kevättä 2016! Opetussuunnitelmatyö alkaa olla loppuvaiheessa ja ollaan siirtymässä
toteuttamisvaiheeseen. Yläkouluissa ohjelmointi ja lukioissa sähköiseen ylioppilaskokeeseen valmistautuminen tuovat väistämättä muutoksia opetustyöhön, samoin kuin
teknologian kattava käyttöönotto opetuksen ja opiskelun työvälineenä kaikissa
oppiaineissa. Nyt valittavat uudet oppikirjat tarjoavat yhä enemmän interaktiivista
materiaalia tai ne ovat jopa kokonaan digitaalisia. Tarjolla on myös valtava määrä muita
sovelluksia ja palveluita, jotka oikein ja tehokkaasti käytettynä voivat parantaa oppimista.
Haaste onkin kyetä uudistumaan ja hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia niin, että
oppilaat oppivat käyttämään laitteitaan opiskeluun pelkän viihdekäytön sijaan.
Kansalliseen LUMA-verkostoon (www.luma.fi) kuuluva Tampereen LUMATE-keskus on
vuoden alussa lähestynyt Etelä-Pohjanmaan koulutuksen järjestäjiä ja pyrkii laajentamaan
toimintaansa alueellemme yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. MAOL EteläPohjanmaa ry on mukana ideoimassa ja suunnittelemassa toimintaa.
Kuluneen toimikauden aikana toimintaa on ollut tasaisesti. Syyspuolella pikkujouluja
vietettiin marraskuussa keilailun ja jouluaterian merkeissä Squash & Bowling Centerissä.
Mukana oli 13 jäsentä. TI-Nspire-laskinteknologiakoulutus järjestettiin myös tuttuun
tapaan Sokos Hotel Lakeudessa (13 osallistujaa). Kevään kuluessa on ollut Casion
laskinkoulutus tammikuussa (12 osallistujaa) ja teatteri-ilta maaliskuussa (14 osallistujaa).
Kerho on myös mainostanut oppikirjakustantajien tilaisuuksia ja niihin osanotto on ollut
runsasta. OPS-koulutusta ei Etelä-Pohjanmaalle valitettavasti saatu. Tulevasta toiminnasta
on lisää kirjeen kääntöpuolella.
***
Seuraa tiedotustamme, lähde mukaan tapahtumiin ja kerro toivomuksiasi palautelomakkeella kerhomme kotisivuilla. Jäseniä pyydetään innostamaan opettajainhuoneissa
MAOLiin vielä kuulumattomia matemaattisten aineiden opettajia MAOLin jäseneksi.
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:n kerhouutiset, tapahtumat, ilmoittautumislomakkeet, linkit,
yhteystiedot ja oppilaitosten yhdysopettajalista löytyvät osoitteesta http://etelapohjanmaa.maol-kerhot.fi. Muistathan huolehtia mahdolliset sähköpostiosoitteiden
muutokset kerhon tiedottajalle, hannele.rajalahti@seinajoki.fi. Keskusteluun voit osallistua
kerhon
Facebook-sivulla
http://facebook.com/maolEP
sekä
eDimensiossa
http://www.edimensio.fi.
MAOLin tavoitteisiin, jäsenetuihin, jäsenkirjeisiin, tapahtumiin ja tiedotteisiin voit tutustua
osoitteessa www.maol.fi, mistä löytyy myös jäseneksi ilmoittautumislomake ja
paikalliskerholinkit. Kerho suosittelee käyttämään kirja-, opetusväline- ja
laskinhankinnoissa MAOLin oman yrityksen MFKA-Kustannus Oy:n tuotteita ja
palveluja, joista löydät tietoa osoitteessa www.mfka.fi.
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KEVÄÄN 2016 JÄSENTILAISUUDET
MAOL ry:n KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄT la 16.4.2016 Järvenpäässä.
GEOGEBRA-ILTA Seinäjoen lukiolla ke 27.4. klo 17.00 alkaen. Keskustellaan ja
jaetaan kokemuksia LUMA-verkoston järjestämän GeoGebra-verkkokurssin annista.
Ohjausta Geogebratuben mahdollisuuksiin (työkirjat, kirjat ja ryhmät) sekä apua
ongelmiin. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen
kerhon nettisivulla olevalla lomakkeella pe 22.4.2015 mennessä osoitteessa http://etelapohjanmaa.maol-kerhot.fi/
BILJARDI-ILTA Seinäjoen Galaxie Centerissä, Kalevankatu 2, pe 20.5. klo 19.00
alkaen. Vapaamuotoinen peli- ja keskusteluilta, MAOL Etelä-Pohjanmaa ry tarjoaa pelit.
Ei ennakkoilmoittautumista.

TULEVAA
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry haluaa uudistaa toimintaa jäsentensä toiveita vastaavaksi.
Etenkin nuorelta jäsenistöltä on saatu muutamia toiveita vapaamuotoisen ohjelman
järjestämisestä. Mitä tämä voisi olla? Kerro ajatuksiasi kotisivujemme palautelomakkeen
kautta tai ota yhteys puheenjohtajaan!
Tervetuloa mukaan toimintaan!
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