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1. TOIMINTA
Harjoittelukoulut, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat jatkavat yhteistyötään eNorssi-sopimuksen 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 2019 - 2020 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

Järjestetään eNorssi-verkoston suunnitelmien mukaista ohjaajakoulutusta eri yksiköissä. Osa koulutuksista toteutetaan yksikön
sisäisinä koulutuksina (MOD1 Ohjauksen perusteet) ja osa pidetään kahden tai useamman yksikön yhteisinä koulutuksina
(MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia). Valtakunnallinen
koulutuskokonaisuus MOD3 Ohjauksen tutkimus -jatkuu ja päättyy vuoden 2019 aikana. Lisäksi järjestetään teemallisia lyhyempiä koulutuksia; TVT-moduuli, Ohjaajan arkipäivää, Ohjauskahvila jne.
Suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan erilaisia ohjauksen teemamoduulikoulutuksia koulukohtaisesti.
Huomioidaan erilaiset perehdyttämisen mallit osana harjoittelukoulujen rekrytointia ja uusien ohjaavien opettajien koulutusta.

Ohjauksen kehittäminen

Valtakunnallisen harjoittelupalautteen hyödyntäminen
Portaalin kehittäminen ja sivuston ylläpito

Ohjaajana ja opettajankouluttajana kehittyminen

Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) ja opiskelijoiden paikallisyhdistysten kanssa.
Selvitetään opiskelijoiden harjoitteluihin liittyviä odotuksia, pelkoja ja muita tarpeita. Osallistutaan uuden SOOL:n Suositukset
opetusharjoittelulle -oppaan laadintaan. Kehitetään ohjausta
harjoitteluiden opetussuunnitelmien mukaisesti. Selvitetään
opiskelijoiden harjoitteluihin liittyviä odotuksia, pelkoja ja muita
tarpeita. Ryhdytään mahdollisuuksien mukaan valmistelemaan
sähköistä harjoittelukorttia. Osallistutaan eNorssi-verkoston julkaisutoimintaan.
Varmistetaan, että kaikilla ohjaajilla on käytössä harjoittelupalautteen ohjaajaversio ohjauksen tukena. Otetaan harjoittelupalautteen sisältöä osaksi ohjaajakoulutuksia.
Kehitetään ja täydennetään ohjaajakoulutusportaalia ohjaajien
ja ohjaajakouluttajien työvälineeksi ja materiaalipankiksi. Jaetaan eri koulutuksissa käytettyjä ja tuotettuja ohjausmateriaaleja. Merkitään pidettävät ohjauskoulutukset eNorssin koulutuskalenteriin.
Opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen tutkimuspainotteisessa opettajankoulutuksessa -hankkeen kutsuseminaari
8.10.2019.
Ohjaajakoulutusryhmän koulutus- ja työseminaari 23.1.2020
Helsingissä.

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

Ohjatun harjoittelun palautejärjestelmän kehittäminen
TutKoKe ja täydennyskoulutuksen järjestäminen

Jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-verkoston yhteistyötä.
Järjestetään kevään 2020 eNorssi-seminaarin yhteydessä
TutKoKe- symposium Oulussa.
Jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-toimintaa esittelevän
Sirius- verkkolehden julkaisemista ja kehittämistä.
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:

Yksikkökohtainen opetussuunnitelmatyö

OPH:n uusien arviointilinjausten mukainen opetussuunnitelmien
paikallinen päivittäminen kevään 2020 aikana.
Verkoston osaamisen ja materiaalien hyödyntäminen paikallisessa
päivitystyössä.
Päivitysten jalkauttaminen ja kouluttaminen paikallisesti.
Verkostotapaaminen tammikuussa 2020
Mahdollisten uusien painopistealueiden ja -avauksien löytäminen
verkostotyölle.

OPS ja ohjattu harjoittelu

Arviointijulkaisu 1:n sekä Kielitietoinen opetus -julkaisujen hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen ohjatussa harjoittelussa.

Julkaisutoiminta

Arviointijulkaisu 2:n materiaalien kokoaminen ja työstäminen
Sisältö tarkentuu OPH:n arviointiluonnoksen ja arviointilinjausten
julkaisemisen jälkeen.
Julkaisun työseminaarit:
• Verkostotapaaminen tammikuussa 2020
• Pre-seminaaripäivä kevään eNorssi-seminaarin yhteydessä.
Arvioinnin tukimateriaalit – yhteistyömahdollisuus OPH:n ja eNorssin välillä selvitetään.

Hankkeet

Opettajan uranaikainen arviointiosaamisen kehittyminen - Opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeen loppuunsaattaminen
• 3/3 työpajan toteuttaminen 7 eri paikkakunnalla
• Yhteenveto ja raportointi

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.
Jaetaan asiantuntijuutta verkoston sisällä ja sen ulkopuolelle, uudistetaan ja kehitetään täydennyskoulutusmalleja sekä pyritään tuottamaan työkaluja arvioinnin ja opetussuunnitelman toteuttamisen tueksi.

Oppimisympäristöjen kehit- Kehitetään, päivitetään ja arvioidaan koulukohtaisia TVT-strategioita
täminen
ja niiden toimeenpanosuunnitelmia. Syyslukukauden aikana viimeistellään koulukohtaiset strategian toimeenpanosuunnitelmat harjoittelukoulujen yhteisen strategian pohjalta. Uusi strategia otetaan

käyttöön kuluvan lukuvuoden aikana ja TVT-ryhmä pyrkii osaltaan
jalkauttamaan strategiaa koulun arkeen.
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TVT-strategian kehittäminen ja seuranta
Toiminnan näkyväksi tekeminen

Hankkeet

Syyslukukauden aikana tuotetaan (tai viimeistellään) koulukohtaiset
strategian toimeenpanosuunnitelmat harjoittelukoulujen yhteisen
TVT-strategian pohjalta. Uusi strategia otetaan käyttöön kuluvan lukuvuoden aikana ja TVT-ryhmä pyrkii osaltaan jalkauttamaan strategiaa koulun arkeen.
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.)
Toimitaan käynnissä olevien verkostohankkeiden tavoitteiden suunnassa:
- Koe ja kokeile -hanke, painopisteenä kokeellisuuteen perustuvan
opetuksen kehittäminen
- Ytimessä-hanke (Joensuu, Rauma, Turku), lukemisen edistäminen,
myös teknologiaa mukana
- FCLAb.fi-hanke -hankkeessa visioidaan tulevaisuuden koulua ja jatketaan Future Classroom Lab -toimintaa 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 2019 – 2020 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 Joensuussa 28.-30.8.2019
● eNorssin kevätseminaari 22.-24.4.2020 Oulussa
● 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 2019 - 2020
Budjetti
Siirtynyttä rahaa lukuvuodelle 2019 – 2020 (tilanne 15.8.2019)
Harjoittelukoulujen maksuosuudet 2019 – 2020
Käytössä yhteensä

49 125,33 €
58 000,00 €
107 125,33 €

Taloussuunnitelma
Yhteistyöverkoston budjetti lukuvuodelle 2019 – 2020
1. Vuosiviikkotuntikohdennukset
Koordinaattori/tehtävä

Nimi

Yksikkö

Korvaus
(vvt)

Projektivastaava

Sampo Forsström

Joensuu

6

Ohjaajakoulutuksen ryhmän koordinointi ja
Anne Ervast
portaalin ylläpito

Rovaniemi

2

Verkko-opetuksen koordinointi

Jani Kiviharju

Helsinki

1/2

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

= 14,5 vvt

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)

5 000,00 €
3 000,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
7 000,00 €
700,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €

Vuosiviikkotuntikohdennukset yhteensä (14,5 * 2900,00 €)
Muut kulut yhteensä

42 050,00 €
54 200,00 €

Kaikki kulut yhteensä
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden tulot – menot

96 250,00 €
9 425 ,33 €
-38 250,00 €

