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KEVÄT 2017

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvää kevättä 2017! Uudet opetussuunnitelmat ovat nyt käytössä ja ensikokemukset
uusista kursseista on saatu. Lukion uusi kaikille yhteinen kurssi ’MAY01 Luvut ja
lukujonot’ on jakanut mielipiteitä. Sisältöjä on pidetty toisaalta liian laajoina, toisaalta
”tuhlailevana” pitkän matematiikan jatkoa varten. Lisäksi keskiössä ovat uutena asiana
lukujonot eikä peruskoulun keskeisten asioiden varmentaminen. Tekniset apuvälineet
(erityisesti taulukkolaskenta) ovatkin olennainen osa kurssia, ja niillä on tarkoitus ratkaista
sovellustehtäviä, jotka ennen olisi laskettu käsin. Vastuuta perusasioiden osaamisesta on
siten nähdäkseni siirretty peruskouluun. Kannustankin myös yläkoulujen opettajia
tutustumaan kurssin sisältöihin, jotta pohjatyö sitä varten olisi peruskoulun jälkeen tehty.
MAOL tarjoaa tänä vuonna OPH:n rahoittamaa koulutusta sekä lukioiden että yläkoulujen
opettajille. Lukioissa koulutus keskittyy TVT:n hyödyntämiseen ja peruskouluissa
ohjelmointiin. Lisätietoa näistä koulutuksista on tämän tiedotteen kääntöpuolella sekä
MAOL ry:n kotisivuilla.
MAOL-Järviseudun jäsenet on liitetty kerhoomme. Tervetuloa mukaan!
Syksyllä 2016 avattiin Vaasaan LUMA-keskus Pohjanmaa (www.luma.fi). MAOL EteläPohjanmaa ry seuraa toiminnan kehittymistä.
Syyskauden aikana toimintaa järjestettiin seuraavasti: TI-Nspire-laskinteknologiakoulutus
pidettiin marraskuussa Seinäjoen lukiolla (18 osallistujaa), ja samana iltana pikkujouluja
vietettiin keilailun ja jouluaterian merkeissä Squash & Bowling Centerissä (12
osallistujaa). GeoGebra-verkkokoulutus pyöri syksyn aikana ja sen jatkoksi pidettiin myös
kerhon oma GeoGebra-ilta. 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. Ajankohtaisimmat tiedotteet
ja keskustelu ovat kerhon Facebook-sivulla www.facebook.com/maolEP (sivu on
nähtävissäsi, vaikka et olisi Facebookin käyttäjä).
MAOLin tavoitteisiin, jäsenetuihin, jäsenkirjeisiin, tapahtumiin ja tiedotteisiin voit tutustua
osoitteessa www.maol.fi, mistä löytyy myös jäseneksi ilmoittautumislomake ja
paikalliskerholinkit. Yhdistyksen jäsenlehden eDimension löydät: www.edimensio.fi.
Kerho suosittelee käyttämään kirja-, opetusväline- ja laskinhankinnoissa MAOL ry:n oman
yrityksen MFKA-Kustannus Oy:n tuotteita ja palveluja, joista löydät tietoa www.mfka.fi.
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KEVÄÄN 2016 JÄSENTILAISUUDET
MAOL ry järjestää OPH:n tukemaa täydennyskoulutusta:
”TVT:n pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa
täydennyskoulutushanke”, järjestäjänä MAOL-Vaasa la 21.1.2017 ja la 11.3.2017, klo
10-16. Paikka: Vaasan lyseon lukio, Luokka V12, Vaasanpuistikko 8, 65100 Vaasa.
“Koodaus ja ohjelmointi matematiikan opetuksessa” Seinäjoen lyseolla la 18.2. ja la
18.3, klo 10.00-16.00.
Lisätiedot: http://www.maol.fi/koulutus/ohjelmointi-matematiikan-opetuksessa-2016-2017/
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/ohjelmointijakoodausilmoittautuminen
Oman kerhon tapahtumia
CASIO-WORKSHOP Seinäjoen lukiolla ke 22.2. klo 16.30 alkaen. Kirkkokatu 16,
Seinäjoki. Tilaisuudessa tarjotaan myös iltapala ja kahvi. Ilmoittaudu osoitteessa
http://bit.ly/2kdsZiL.
GEOGEBRA-ILTA Seinäjoen lukiolla maaliskuussa (vko 14). Esimerkkejä käytännön
opetuksesta, ohjausta GeoGebratuben mahdollisuuksiin (työkirjat, kirjat ja ryhmät) sekä
apua ongelmiin. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!
TEATTERI ”On kesäyö - musikaali Topi Sorsakosken elämästä” Vaasassa la 22.4. klo
19.00. Omakustanneruokailu ennen näytöstä, linja-autokuljetusten aikataulut ilmoitetaan
lähempänä. Ilmoittautumiset 20.3. mennessä sähköpostitse tapahtumavastaava Leena
Rinta-Kiikalle (leena.rinta-kiikka@pp.inet.fi).
KARTING-AJOT toukokuussa (vko 20).
BILJARDI-ILLAT Seinäjoella. Vapaamuotoisia peli- ja keskusteluiltoja kollegojen
tapaamiseen ja tutustumiseen. Seuraa tiedotustamme.
TULEVAA
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry haluaa uudistaa toimintaa jäsentensä toiveita vastaavaksi. Mitä
tämä voisi olla? Kerro ajatuksiasi kotisivujemme palautelomakkeen kautta tai ota yhteys
puheenjohtajaan!
Tervetuloa mukaan toimintaan!
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