MUISTIO Tampere 04.-05.05.2006
TORSTAI 04.05.
Rehtorit toivottavat tervetulleiksi Tampereen normaalikoululle.
1. Vesa Toivonen avaa seminaarin klo 12.05
2. Jarmo Vitelin luento sosiaalinen media ja Web 2.0
Viteli kertoi uusimmista ja nopeasti laajenevista internetin sovelluksista (Weblogit, Wikipedia,
Skype, Messenger). Hän kertoi ilmiöiden taustoista ja pohti niiden opetuskäytön
sovellusmahdollisuuksia osana eNorssi-yhteistyöverkoston toimintaa. Luento herätti runsasta
keskustelua ja synnytti uusia ideoita. Keskeinen ajatus oli, että Norssien on tarjottava
opiskelijoille näköalaa uusiin Web-toimintaympäristöihin…eNorssi voisi toimia hankkeiden
alullepanijana ja koordinoijana.
3. OVIDE – Petri Vuorinen
* PP-esitys (LIITE 1)
4. UNESCO – Maarit Kerimaa & Juha Vänttinen
* UNESCO-viikon tapahtumat portaalissa, suunnittelutyö näkyvissä myös
* opetusharjoittelun integrointi yhteistyöhön lähtökohtana
* WorkMates välineenä
KAHVITAUKO 14.00-14.30

5. LUMA-työkorttiryhmä
* PP-esitys (LIITE 2)
* kaksi koulutuskokonaisuutta järjestetty
* 15 opettajaa norsseista osallistunut
* lähes 200 toimivaa korttia
* kuntien opettajat jatkossa mukaan
* laajennetaan sisältöä matematiikkaan
* opetusharjoittelijat mukaan
* koulutusmateriaali portaaliin
* tunnukset: korttipakka, korttipakka
+ lisenssointi opetuskäyttöön (valmis malli olemassa)

6. Ohjaajakoulutus – Pasi Hieta & Pasi Kurttila
* PP-esitys (LIITE 3)
* paranneltu versio pilottijaksosta
* 26 (25) osallistujaa, kaikki Norssit edustettuina
* portaalissa yksityiskohtainen raportti
+ tarve jatkoon on suuri
+ mentorointi koulukohtaisesti, hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille ohjaajille…jatkossa
koulutus edellytys ohjaajatehtävän hoitamiseen
+ jatkossa asiantuntijakoulutusta suoraan kouluille…isommat massat koulutettavina,
asiantuntijat siirtyvät…
+ saadut kokemukset hyödynnettävä
7. Verkko-opetus – Pekka Parkkinen, Eero Kovanen, Tero Luodeslampi
* PP-esitys (LIITE 4)
* raportti portaalissa
+ tätä lisää, teknisesti helposti ja kevyesti, aitoja sisältöjä
+ opetusharjoittelijat mukaan
8. Kansalaisvaikuttaminen – Raila Pirinen & Pasi Hieta
* sopimus tehtävistä & korvaus isolta hankkeelta
* artikkeleita & julkaisuja & keskustelua
* oppilaskuntien tapaaminen Helsingissä
* oppilaskuntasivu avattu
Päivän työskentely päätettiin klo 16.05

PERJANTAI 05.05.2006
9.00 Päivän avaus- HARREn puheenjohtaja Timo Lapin terveiset seminaariväelle.
9.15 ryhmätyöskentelyn aloitus
- taustalla hanke-esitys, Armi Mikkolan terveiset, Jarmo Vitelin luento
- tavoite saada jokaiselta ryhmältä muutamia ideoita
- jakaannuttiin ryhmiin (1, 2, 3, kansalaisvaikuttaminen, ohjaajakoulutus)
10.40 ryhmätöiden purku. Ideoita tiivistetysti:
ryhmä 1
- harjoittelukoulujen kirjastot mukaan eNorssiin
- TVT-työtapa-/ideapankki
- verkko-opetusta Norssien välillä –opetusharjoittelijat mukaan
- juttuja eNorssista oman aineen julkaisuihin
- Wikipediaan joka Norssista jotain
- eNorssista juttua Wikipediaan
- blogin hyödyntäminen opetuksessa, turvallisuuskysymykset
- yksiköiden täydennyskoulutusluennot ym. videoneuvotteluna muihinkin Norsseihin (aiheena
esim. oppilashuolto, vaikeat oppilaat, erilaiset oppimisvaikeudet)

- yht. videoneuvotteluluennot opetusharjoittelijoille / kunnille
ryhmä 2
- Opetusideat talteen suurelta opettajien massalta, esim. jokaiselta ohjaajalta yhden
opiskelijan juttu => raportointipalkkio!
- SOOL mukaan portaaliin ja yhteistyöhön
- verkko-opetusta laajennettava
- kaikki norssien välinen yhteistyö eNorssin sateenvarjon alle (hankkeet & aineryhmät mm.)
ryhmä 3
- FYKE-opetus alakoululla (yhteinen OPS:n tulkinta tarpeellinen opettajankouluttajille ja
kirjantekijöille) => seminaari syksyllä + täydennyskoulutusta & LUMA-työkorttien
hyödyntämistä
- Opetusteknologian pedagoginen käyttö (ideapankki, kokemuksia, blogit = didaktista
pohdintaa, täydennyskoulutusta
Kansalaisvaikuttaminen
- UNESCO-viikon anti ideapankkiin
- Yhteiskunnallisten aineiden opettamisen kurssi
- Opettaja vaikuttajana ym. artikkeleita
- “Rehtorin kyselytunti lukiolaisille”
- lista toteutuneista tapahtumista
- Opettaja vaikuttajana – keskustelua koulun ja kasvatuksen ajankohtaisista tapahtumista
opetusharjoittelijat, keskustelufoorumin käyttö (kevät 2007)
- idean esittely
- Viesti kaikille Norsseille, että listaavat Oulun seminaariin mennessä toteutuneista
tapahtuneista Æviestit suoraan esim. yhteiskuntaopettajille
- Keskustelufoorumin käyttö esim. äidinkielen vaikuttamisen kursseilla
Ohjaajakoulutus
- ohjaajakoulutuksen laajentamisesitys lv. 2006-2007 ei sellaisenaan kelvannut ministeriölle
- tavoitteena on laatia uusi esitys laajasta koulutusohjelmasta
- ensi vuoden osalta pyritään järjestämään kuitenkin samankaltainen kokonaisuus, kuin
kuluneena lukuvuonna, ellei laajennusta resurssoida
- koulutuksen rahoitukseen tulisi harjoittelukoulujen osallistua voimakkaammin, jos ministeriö
ei rahoitusta myönnä

11.30 eNorssi-organisaation vuosikokous
- muistio (LIITE 5)
11.50 seminaarin päättäminen & koululounas & kotimatka
KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE!
Muistion laati Markus Leppiniemi

