Ohjaajakoulutus
ENORSSI-SEMINAARI
ROVANIEMI VS. SAVONLINNA
7.-8.9.2017 JA 18.-20.4.2018
TAVOITTEET VS. TOTEUTUS

Lukuvuosi 2017-2018
Toiminnan
tavoite

Toiminnan sisältö

1.
Ohjaajakoulutusten suunnittelu ja
toteuttaminen

Järjestetään koulutuksia seuraavan periaatteen mukaan: Ohjauksen perusteet(Moduuli 1:een perustuvia) koulutuksia järjestetään koulukohtaisesti. Mikäli Moduuli 1
ei toteudu, järjestetään kevyempiä mentorointeja uusille ja aloitteleville ohjaajille.
TOTEUTUS: toteutunut kaikissa norsseissa.
Järjestetään alueellisessa yhteistyössä Moduuli 2 –koulutuksia: Jyväskylä-Itä-Suomi
ja Tampere; Turku ja Rauma. Rovaniemi ja Oulu voivat osallistua jommankumman
koulutuksiin. Paikallisesti voidaan pitää myös ohjauskahviloita tai vastaavia ohjaajien
ammatillisen kehittymisen tukena.
TOTEUTUS: toteutunut suunnitelman mukaan. Oulu ja Rovaniemi eivät
osallistuneet moduuli 2:een.
Aloitetaan valtakunnallisen Moduuli 3:n (tutkimuksen hyödyntäminen ohjauksessa)
suunnittelutyö, mikäli rahoitus varmistuu. Vetäjinä olisivat Heidi Mouhu ja Merja
Kuosmanen Jyväskylästä.
TOTEUTUS: ohjelma on valmis ja koulutettavat tiedossa. Koulutus alkaa
syksyllä.
Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia ohjauksen teemamoduulikoulutuksia
koulukohtaisesti.
TOTEUTUS: Teemamoduuleja ei ole ehditty suunnitella tai toteuttaa.
Tammikuussa 2018 alkaa uusi ohjaajakouluttajakurssi, jonne on tulossa osallistujia
Helsingin molemmista harjoittelukouluista, Itä-Suomen yliopistosta, Oulusta,
Rovaniemeltä ja Tampereelta.
Koulutuksen suunnittelijoina ovat työryhmästä Anne Ervast Rovaniemeltä ja Minna
Myrsky-Nyberg Turusta.
TOTEUTUS: Kurssi on alkanut suunnitelmien mukaan.
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2.
Ohjaajakoulutusportaalin ylläpito
ja kehittäminen

Kehitetään ja täydennetään ohjaajakoulutusportaalia ohjaajien ja
ohjaajakouluttajien työvälineeksi ja materiaalipankiksi. Pidettävät
koulutukset merkitään yhteiseen koulutuskalenteriin.

3. Opetussuunnitelma-uudistuksen
huomioiminen
ohjauksessa

Huomioidaan ohjauksen kehittämisessä erityisesti uuden
opetussuunnitelman ohjaajille asettamat haasteet ja vaatimukset.
TOTEUTUS: eri yksiköissä on muokattu tunti- ja jaksosuunnitelmia
vastaamaan paremmin uusia opseja.

4. Uudistettu
valtakunnallinen
harjoittelupalaute

Varmistetaan, että kaikilla ohjaajilla on käytössä harjoittelupalautteen
ohjaajaversio ohjauksen tukena. Otetaan harjoittelupalautteen sisältöä
osaksi Moduuli 1:n koulutusta.
TOTEUTUS: ohjaajaversio on jäänyt vielä tuntemattomaksi, mutta
se annetaan ohjaajien käyttöön viimeistään syksyllä.

Portaalin kehittämispäivät pidetään Helsingin normaalilyseossa ma 20.11.
ja toivotaan jokaisesta yksiköstä yhtä osallistujaa mukaan.
TOTEUTUS: portaalin kehittämispäivä pidettiin ja portaalin
kehittäminen on vauhdissa.

Lukuvuoden 2018-2019 alustavia suunnitelmia
 Ohjaajakouluttaja-kurssi päätökseen.
 Ohjaajakoulutus moduuli 3 alkaa (päättyy syksyllä

2019).
 Kaikkien Norssien uusille ohjaaville opettajille oma

preseminaari.

Toiveita eNorssille
 Määräaikaisia työryhmiä, esim. clil-opettajille,

oppilaskunnan ohjaaville opettajille, kv-asioihin,
tyhy-asioihin jne. à uusia avauksia, joilla saataisiin
aktivoitua uusia opettajia.
 Samat linjaukset eri yksiköille, ketkä saavat
osallistua seminaareihin.
 eNorssi-seminaarin luennoista olisi mukava saada
enemmän ennakkotietoa (jokin lyhyt tiivistelmä,
mistä puhutaan).
 Ehkä kieltenopettajille koulutusta arviointiin.

Toiveita eNorssille
 Kaikkia työryhmiä pitäisi kohdella samalla tavalla

myös taloudellisesti à ohjaajakouluttajista pitäisi
jonkun olla johtoryhmässä à arvokeskustelu
voitaisiin silloin käydä johtoryhmässä.
 Niukka budjetti ei kannusta valtakunnallisten

koulutusten järjestämiseen.

