Fra fagkonsulentens bord

af klaus Fink
Undervisningsministeriets fagkonsulent,
e-mail: klaus.fink@skolekom.dk

Jeg har i september måned haft to rigtig gode oplevelser sammen med en masse matematiklærere. Den
ene foregik i Odense 13. september hvor Danmarks
Matematiklærerforening og foreningens forlag Matematik for 5. gang afholdt konference om Matematikkens Dag. Årets tema, økonomi, er meget velvalgt
da der nu gennem nogle år har været stigende fokus
på dette emne. Det viser igen, at foreningen igen
er – som det hedder på nudansk – på forkant med
tingene. Netop undervisning i og om privatøkonomi
er et af folkeskolereformens indsatsområder.
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Den anden oplevelse var den 4. nordiske GeoGebrakonference i København 20.-22. september. Her blev vi
præsenteret for en mængde gode undervisningsforløb
med brug af GeoGebra til at fremme elevernes læring.
Desuden blev vi præsenteret for GeoGebra 5 i en betaversion der kan arbejde med 3D, ja endda ’rigtig’ 3D
hvis man erhverver sig et par billige briller til formålet.
Det er slående at ved begge arrangementer, møder
man masser af dygtige, engagerede og dedikerede
matematiklærere i grundskolen, det er en ren fornøjelse og meget lærerigt. Men lige under dette, er det
tydeligt at forårets konflikt og konsekvenserne deraf ligger og rumler: Frustrationer over forløbet med alle de nedværdigende ord, bekymring over hvad
fremtiden vil indebære osv. Det kan være
vanskeligt at håndtere to så modsatrettede tilstande i sin lærergerning, men
det er et vilkår lige nu. Jeg er overbevist
om at vi sammen og i fællesskab må
finde farbare veje gennem den tid det
vil tage at komme overens med de nye
vilkår for lærerarbejdet uden at miste engagementet. Arrangementer som de to
der her er nævnt, kan være en af vejene.
Lad os sikre at der kommer flere af den
slags både nationalt og lokalt.

Hop og spring over matematikken
Træn tal med Tabeltæppet
Hop et tal eller et regnestykke. Regn gange på gangen og test
tretabellen. Multiplikationstæppet er en sjov og visuel måde for
børnene at lære tabellerne eller øve gange og divisionstykker.

Indhold:
pr. tæppe

1.498,ekskl. moms

Multiplikationstæppe
2 x 2 meter multiplikationstæppe,
super god støtte til gruppe øvelser.
Anti-skrid bagside.
Varenr.: 920002

Kontakt os på 86 22 20 33 eller gonge@gongedanmark.dk

Bestil vores matematikkatalog på Gongeshop.dk
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