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1. TOIMINTA
Harjoittelukoulut, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat jatkavat yhteistyötään eNorssisopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyömuotoja, joiden myötä kehitetään
ja jaetaan pedagogista asiantuntijuutta, osaamista ja materiaaleja ohjatusta harjoittelusta,
tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnasta, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä, opetussuunnitelmista sekä täydennyskoulutuksesta.
Yhteistyöverkoston viestintää ohjaa laadittu viestintästrategia. Toiminnan tukemiseksi ja viestikanavana ylläpidetään eNorssi.fi-portaalia. Portaali palvelee sekä opettajaopiskelijoita että
harjoittelun ohjaajia ym. opettajankouluttajia. Portaali on kaikkien opettajien käytössä ja siihen kuuluu myös englanninkielinen sivuston osa (FTTS – Finnish Teacher Training Schools).
Verkoston toiminnasta kerrotaan myös muita viestintävälineitä hyödyntäen.
Kuluvan toimintavuoden aikana eNorssi seuraa erityisen tarkoin opettajankoulutusfoorumin
toimintaa ja ehdotuksia sekä valmistautuu toimimaan yhteistyössä ja toteuttamaan mahdollisia
kehittämishankkeita.
2. TOIMINTA-ALUEET, TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Lukuvuonna 2018 - 2019 jatketaan painotusta tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan, pyritään henkilöstön laajamittaiseen täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä
verkoston vahvistamiseen. Verkoston toimintaa pyritään tekemään entistäkin näkyvämmäksi
ja kartoitetaan uusia yhteistyömuotoja. Lukuvuoden aikana jatketaan julkaisutoiminnan painottamista sekä otetaan viestintästrategian toimeenpanosuunnitelma käyttöön.
Kullekin toimintaryhmälle on nimetty koordinaattori, joka kantaa päävastuun ryhmän vuosittaisen toiminnan työnjaosta, tavoitteiden täyttymisestä sekä talouden seurannasta. Alla eNorssin
toimintaryhmien tavoitteet ja sisällöt.
2.1 OHJATTU HARJOITTELU
Toiminnan tavoite:

Toiminnan sisältö:

Ohjaajakoulutusten suunnittelu ja toteuttaminen

Valtakunnalliset ohjaajakoulutukset:
- Ohjaajakouluttajakoulutus ”Minä ohjaajana, aikuiskouluttajana ja ohjaajakouluttajana” (jatkuu)
Koulutukseen osallistuu yhteensä 30 ohjaavaa opettajaa kaikista normaalikouluista.
- Moduuli 3: Ohjaukseen vaikuttavan tutkimuksen hyödyntäminen
Moduuli 3 käynnistyy tänä syksynä Jyväskylässä 31.10. Muut
koulutuspäivät ovat 5.2.2019 Tampereella, 16.4.2019 Turussa
ja 9.10.2019 Joensuussa. Osallistujia on yhteensä 19 ja he
ovat Joensuun, Jyväskylän, Lapin yliopiston, Rauman, Tampereen ja Turun harjoittelukouluista. Koulutuksesta vastaavat
Merja Kuosmanen ja Heidi Mouhu.
Paikalliset ja alueelliset ohjauskoulutukset:
- Ohjauksen perusteet- (Moduuli 1:en perustuvia) koulutuksia järjestetään koulukohtaisesti.
- Järjestetään alueellisessa yhteistyössä Moduuli 2 –koulutuksia
- Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia ohjauksen teemamoduulikoulutuksia koulukohtaisesti.

Ohjaajakoulutusportaalin ylläpito ja kehittäminen

Hankkeet ja resursointi

1. Pidettävissä koulutuksissa kehitetään ja täydennetään ohjaajakoulutusportaalia ohjaajien ja ohjaajakouluttajien työvälineeksi ja materiaalipankiksi.
2. Materiaalit tallennetaan jaettuihin Driven kansioihin, mistä
ne siirretään myöhemmin sovitusti eNorssi-portaaliin.
3. Pidettävät koulutukset merkitään yhteiseen koulutuskalenteriin.
4. Ohjaajakouluttajat sp-lista on päivitetty 30.8.2018
(enorssi-ohjaajakoulutus@lists.jyu.fi)
Ohjaajakoulutukseen on haettu viimeisen kahden vuoden aikana useita hankerahoituksia. Ohjaajakoulutusta on kuitenkin
järjestetty lähinnä yksiköiden sisäisellä rahoituksella. Toivomuksena on, että hakemuksia tehdään edelleen ja niitä laaditaan yhdessä eNorssi-verkostona.
Nyt alkaneet ja jatkuvat valtakunnalliset TTS:n mukaiset ohjaajakoulutukset rahoitetaan jo aiemmin sovitusti ja osin
käyttämättä jääneiden jo myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Valtakunnallinen harjoittelupalaute

Tämän lisäksi toivotaan rahoitusta kevään 2019 eNorssi-seminaarin yhteyteen mahdollisesti järjestettävälle ohjaajakoulutuksen ns. prepäivälle, mihin kutsuttaisiin kaikki 2018-2019
valtakunnallisissa koulutuksissa (Ohjaajakouluttajakoulutus ja
Moduuli 3) mukana olleet noin 50 ohjaavaa opettajaa.
Varmistetaan, että kaikilla ohjaajilla on käytössä harjoittelupalautteen ohjaajaversio ohjauksen tukena. Otetaan harjoittelupalautteen sisältöä osaksi Moduuli 1:n koulutusta.

2.2 TUTKIMUS-, KOKEILU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA (TutKoKe)
Toiminnan tavoite:

Toiminnan sisältö:

Yksikkökohtaisten TutKoKestrategioiden toteuttaminen

TutKoKe-koordinaattorit organisoivat tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa omissa yksiköissään yhteistyössä oman yliopiston eri laitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

TutKoKe-toiminnan yhteistyön
ja näkyvyyden lisääminen

Jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-verkoston yhteistyötä
järjestämällä verkostotapaaminen keväällä 2019.
Järjestetään syksyn 2018 eNorssi-seminaarin yhteydessä TutKoKe- symposium Turussa.
Jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-toimintaa esittelevän
Sirius- verkkolehden julkaisemista ja kehittämistä.

Ohjatun harjoittelun palautejärjestelmän kehittäminen
TutKoKe ja täydennyskoulutuksen järjestäminen

Suunnitellaan seuraavaa harjoittelukoulujen julkaisua.
TutKoKe-ryhmä osallistuu palautejärjestelmän kehittämiseen.

Harjoittelukoulut selvittävät alueellisen yhteistyön ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Harjoittelukoulut järjestävät täydennyskoulutusta sekä yksiköittäin että yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

2.3 OPETUSSUUNNITELMATYÖ
Toiminnan tavoite:

Toiminnan sisältö:

eNorssi-toimintaan liittyvän tiedon, materiaalien ja
kokemusten jakamisen
tehostaminen

Opetussuunnitelman ja arvioinnin yhteiset käsitteet– kaipaa
avaamista ja täsmennystä opettajakunnassa omissa yksiköissäkin.
Käytänteiden jakaminen eri norssien välillä tärkeää: Kuinka opsit
päivitetään eri yksiköissä, alakoulun ja yläkoulun opsin linkittäminen jne.
eNorssi-asioiden ja eNorssin työryhmien asioita esitetään jalkautettavaksi yksiköihin entistä näkyvämmin.

Julkaisutoiminta

-

Hankkeet

Oppimista edistävä arviointi -julkaisu valmistui lokakuussa
2018
Kielestä kii - S2- ja kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen
julkaisun työstäminen ja julkaiseminen joulukuussa.
Arviointijulkaisu 2:n materiaalien kokoaminen ja työstäminen

Opettajan uranaikainen arviointiosaamisen kehittyminen - Opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke
2/3 työpajan toteuttaminen 7 eri paikkakunnalla

2.4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN
Toiminnan tavoite:

Toiminnan sisältö:

Tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön kehittäminen

Kokeillaan, kehitetään ja sovelletaan teknologiaa ja pedagogiikkaa kouluympäristössä, ohjatussa harjoittelussa ja opetuksessa
(laitteet, ohjelmistot ja palvelut) TVT-strategian mukaisesti.

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Jaetaan asiantuntijuutta verkoston sisällä ja sen ulkopuolelle, uudistetaan ja kehitetään täydennyskoulutusmalleja sekä pyritään
tuottamaan työkaluja arvioinnin ja opetussuunnitelman toteuttamisen tueksi.
Tuetaan kouluissa tapahtuvaa digitaalisten ja monipuolisten ja
muuntuvien oppimisympäristöjen kehittämistä. Toiminnan keskiössä on opetusteknologian pedagoginen hyödyntäminen sekä uusien fyysisten ympäristöjen käytöstä saatujen kokemusten jakaminen.
Suunnitellaan, kehitetään ja järjestetään monimuotoista verkkoopetusta sekä verkkoavusteista opetusta lukiossa ja perusasteella. Pyritään lisäämään opettajaopiskelijoille ohjausta ja mahdollisuuksia osallistua verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

4
TVT-strategian kehittäminen ja seuranta

Kehitetään, päivitetään ja arvioidaan koulukohtaisia TVT-strategioita ja niiden toimeenpanosuunnitelmia. Huomioidaan uuden opetussuunnitelmat asettamat vaateet tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen koulun arjessa.
Syyslukukauden aikana viimeistellään eNorssin yhteinen TVTstrategia strategiakaudelle 2019 - 2022. Yhteisen strategiapohjan
valmistuttua tuotetaan koulukohtaiset strategian toimeenpanosuunnitelmat. Uusi strategia otetaan käyttöön kuluvan lukuvuoden aikana ja TVT-ryhmä pyrkii osaltaan jalkauttamaan strategiaa
koulun arkeen.

Toiminnan näkyväksi tekeminen

Pyritään tekemään harjoittelukouluissa tapahtuva TVT-kehittäminen entistä näkyvämmäksi. Toimintamalleina mm. viestinnän tehostaminen, julkaisutoiminta, aktiivinen osallistuminen tilaisuuksiin, omien esityksien aktiivinen tarjoaminen seminaareihin ja
muihin tapahtumiin, yhteydenpito sidosryhmiin (laitetoimittajat,
Kopiosto, oppimateriaalituottajat jne.)

Hankkeet

Toimitaan käynnissä olevien verkostohankkeiden tavoitteiden
suunnassa:
- Koe ja kokeile –hanke, painopisteenä kokeellisuuteen perustuvan opetuksen kehittäminen.
- Hacking the 6th wave - lukion yliopisto- ja yritysyhteistyö, tavoitteena ratkoa yhteiskunnassa olevia todellisia haasteita
- FCLAb.fi-hanke – hankkeessa visioidaan tulevaisuuden koulua ja
aloitetaan Future classroom lab-toiminta Suomessa.
TVT-ryhmä toimii osaltaan yhteistyössä erilaisten verkostohankkeiden kanssa ja osana niitä. Toimitaan aktiivisesti hankehauissa.

3. TOIMINTA, TEHTÄVÄT JA TAPAHTUMAT
Johtoryhmä
● Vastaa yhteistyöverkoston toiminnasta asetettujen tavoitteiden ja ohjaavien asiakirjojen suuntaisesti.
● Vastaa hankkeen taloudesta.
● Kehittää yhteistyötä.
● Projektivastaava koordinoi kaikkea käytännön toimintaa.
● Tavoitteena on tukea kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa verkostojen kautta.
● Johtoryhmään lukuvuonna 2018 – 2019 kuuluvat: Heikki Ervast, Lapin yliopiston harjoittelukoulu (pj), Sampo Forsström Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu (sihteeri),
Mikko Horila Tampereen yliopiston normaalikoulu, Hannu Juuso Oulun normaalikoulu,
Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo, Juha-Matti Turpeinen Oulun opettajankoulutuslaitos, Olli-Pekka Salo Jyväskylän normaalikoulu ja Jannika Sarimo Turun normaalikoulu.
Seminaarit ja tapaamiset
● eNorssin syysseminaari ja TutKoKe-symposium Turussa 29.-31.8.2018
● eNorssin kevätseminaari 25.-26.4.2019
● Työryhmien kokoontumisia pitkin vuotta
● Oppilas- ja opiskelijakuntatapaamiset lukuvuoden aikana
eNorssi.fi-portaalin kehittäminen
● Opettajankouluttajien kiinnostuksen herättäminen
● Yhteinen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta näkyväksi

●
●

Sisällön laajentaminen ja palvelujen kehittäminen
FTTS.fi-osion kehittäminen ja täydentäminen

Yhdyshenkilöt harjoittelukouluilla
● Ajankohtaisen tiedotuksen lisääminen
● Tiedonkulku täsmällistä ja oikein kohdentuvaa (opettajat, opiskelijat, johtoryhmä)
● Portaalin koulukohtaisten tietojen päivittäminen
● Henkilökohtaiset palaverit, rekrytointi projekteihin, seminaarijärjestelyt jne.
● Portaalin yksikkökohtaisten yhteystietojen ylläpitäminen
Yhdyshenkilöt OKL:ssa
● Ajankohtaisen tiedotuksen lisääminen
● Tiedonkulku täsmällistä ja oikein kohdentuvaa (henkilöstö, opiskelijat, johto)
● Henkilökohtaiset palaverit, rekrytointi projekteihin, seminaarijärjestelyt jne.
Oppilaskuntatoiminta, kansalaisvaikuttaminen ja osallistava koulu
● Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen
● Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
● Hyvien käytänteiden jakaminen
● Oppilas- ja opiskelijakuntapäivät
4. TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019
Budjetti
Siirtynyttä rahaa lukuvuodelle 2018 – 2019 (tilanne 8.10.)
Harjoittelukoulujen maksuosuudet 2018 - 2019
Käytössä yhteensä

52 874,57 €
58 000,00 €
110 874,57 €

Taloussuunnitelma
Yhteistyöverkoston budjetti lukuvuodelle 2018 – 2019
1. Vuosiviikkotuntikohdennukset
Koordinaattori/tehtävä

Nimi

Yksikkö

Korvaus
(vvt)

Projektivastaava

Sampo Forsström

Joensuu

6

Ohjaajakoulutuksen ryhmän koordinointi
ja portaalin ylläpito

Anne Ervast

Rovaniemi

2

Verkko-opetuksen koordinointi

Jani Kiviharju

Helsinki

1

OPS-työryhmän koordinointi

Heli Lepistö

Joensuu

1

TutKoKe-ryhmän koordinointi

Hannu Juuso

Oulu

1

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan
koordinointi

Katri Parviainen

Turku

1

Sirius-lehden toimittaminen ja viestintä

Sanna Isopahkala

Tampere

1½

Sirius-lehden toimittaminen

Olli-Pekka Salo

Jyväskylä

1/2

TVT-ryhmän toiminnan koordinointi

Mikko Horila ja
Tuomo Tammi

Tampere

1⁄2 + 1⁄2

yhteensä

=15 vvh

2. Muut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kulut
Seminaarit (koko verkosto)
Erillisseminaarit
Matkustus ja päivärahat
Sijaiskulut, kun henkilö on irrotettu
Materiaali, ATK-laitteet ja palvelut
Hallinto
TVT-ryhmä
TutKoKe-ryhmä
OPS-ryhmä
Ohjaajakoulutuksen ryhmä
Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta
Julkaisutoiminnan tukeminen
e-lomakepalvelun vuosimaksu
Muut satunnaiset menot
www-uudistus ja kv-viestintä (FTTS)

5
3
4
6
2
5
5
5
5
2
7
3
1

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
700,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vuosiviikkotuntikohdennukset yhteensä (15 * 2900,00 €)
Muut kulut yhteensä

43 500,00 €
54 200,00 €

Kaikki kulut yhteensä
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden tulot – menot

97 700,00 €
13 174,57 €
-39 700,00 €

