Mieli matematikos mokytojai!
Esame įsitikinę, kad Jūs žinote, kaip sėkmingai mokyti vaikus matematikos. Juk reikia tiek nedaug
– gerų programų, tinkamų mokymo priemonių (popierinių ir skaitmeninių) ir mokytojui patogių
darbo įrankių (taip pat tiek popierinių, tiek skaitmeninių). Mes tikimės, kad naujos programos –
susiaurintos ar pagilintos – galu gale bus sukurtos ir priimtos. Bet klausimas dėl ateities mokymo
priemonių (vadinkime jas Vadovėliais iš didžiosios raidės, įsivaizduodami vadovėlių komplektus su
visomis mokymui (-si) reikalingomis priemonėmis) lieka atviras. Švietimo ministerijos valdininkų
nuolat kartojamas kaip užkeikimas, kad vadovėlis nebėra svarbiausia mokymo (-si) priemonė, visai
nereiškia, kad vadovėliams lemta išnykti. O kad jie turi keistis, ypač matematikos, tai, matyt,
akivaizdu ne tik Jums, bet ir mums.
Mes suprantame, kad matematikos vadovėlis neturėtų tapti skaitiniais apie matematiką, kad
kiekviena jame nagrinėjama tema turėtų būti „apauginta“ įdomiomis užduotimis, susietomis su
realiu gyvenimu. Tiek mokytojai, tiek mokiniai (gal jie net labiausiai), privalo turėti plačias
galimybes naudotis skaitmeniniu turiniu (programomis, užduočių duomenų bazėmis, žinynais ir
nuorodomis) bei įrankiais jį valdyti (o gal ir pildyti ar net taisyti). Matyt, visa skaitmeninė dalis
turėtų būti prieinama internete ir pasiekiama bet kokiu naudojamu kompiuteriniu įrenginiu.
Manome, kad kiekvienas, kuris planuoja artimiausioje (iki 10 metų) ir tolimesnėje ateityje susieti
savo gyvenimą su mokymu, turi ir savo reikalingų mokymo priemonių (Vadovėlių) viziją. Gal kai
kurie dalijasi ja su kolegomis, aptaria pedagogų renginiuose ar diskusijose. Kiti gal turi užsklendę
savyje ar dar iš viso nėra apie tai pagalvoję. Bet šis klausimas juk svarbus visiems!
Todėl kviečiame pafantazuoti. Rašykite savo mintis, pasiūlymus, pamąstymus. Gal kas tilps į
puslapį, o kitiems gal prireiks net 5 ar 6. Mes niekaip neribojame Jūsų kūrybinės vaizduotės, viską,
ką atsiųsite, atidžiai perskaitysime ir išanalizuosime. O perskaitę pasitarsime su mūsų ankstesnių
vadovėlių autoriais ir pabandysime įvertinti. Įvertinę geriausių (arba įdomiausių) idėjų autorius
apdovanosime.
Ir nepabijokite rašyti – be Jūsų sutikimo nei pačių rašinių, nei parašiusiųjų pavardžių ir net
laimėtojų neskelbsime. Su Jumis bendrausime el. laiškais, tad nebūtina atskleisti savo duomenų, kol
nepaaiškės, kad tapote konkurso nugalėtojais
Laukiame Jūsų vizijų iki 2017 spalio 15 d. Siųskite laiškus el. paštu bosas@tev.lt arba į leidyklą
adresu: Mokslininkų g. 2A, LT-08412 Vilnius (užrašykite ant voko „Vizijų konkursui“).
Nugalėtojų apdovanojimas vyks leidyklos 26-ojo gimtadienio šventės metu!
Leidyklos TEV prizai:
I vieta – 300 eurų vertės; II vieta – 200 eurų vertės; III vieta – 100 eurų vertės.
Ieškome rėmėjų – prizų vertė gali išaugti!!

Direktorius

dr. Elmundas Žalys

