eNorssi johtoryhmän kokous 22.3.2012 klo 9.00 –
ACP: https://connect.uta.fi/hokl_hnk
Johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju
Pasi Kurttila
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen

ESITYSLISTA
1. Kevätseminaarin järjestelyt
Kevätseminaarin ohjelma on nähtävillä eNorssin sivuilla osoitteessa:
http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto/asiakirjoja-1/2011-2012/kajaani-12-13042012
Esitys: Todetaan seminaarin järjestelyiden ja ilmoittautumisten tilanne. Sovitaan
mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös:

2. Tietostrategiatyön valmistelu
Harjoittelukoulujen nykyinen tietostrategiakausi 2009 - 2012 päättyy kuluvana vuonna.
Tulevan syksyn toiminnan tavoitteisiin sisältyy uuden tietostrategian toteuttaminen.
Esitys: Kootaan 3 - 5 hengen tiimi, joka vastaa strategiatyön ideoinnista, linjauksista ja
etenemisestä eNorssin johtoryhmälle. Ryhmään toivotaan eri asteiden asiantuntijuutta sekä
laajaa maantieteellistä kattavuutta. Työ resursoidaan osin eNorssin varoista ja osin
Norssiope.fi II hankkeesta (tiimin vetovastuussa toimiva henkilö vuosiviikkotunnein
Norssiope.fi:n kautta ja tiimin muut henkilöt tuntityönä eNorssin kautta). Lisäksi
strategiatyöhön sitoutetaan kaikkien harjoittelukoulujen TVT-vastaavat. TVT-vastaavien
resursointi tapahtuu lähtökohtaisesti koulujen varoin.
Päätös:

3. eNorssin verkkopalveluiden tulevaisuus
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että eNorssin portaalin kehittämisestä ja
uudelleenorganisoinnista tuotetaan ehdotus. Jani Kiviharju ja Mikko Horila ovat käyneet
portaalin sisällön läpi ja tehneet ehdotuksen portaalin tiedon uudelleenorganisoinnista (liite 1).
Esitys: Keskustellaan verkkopalveluiden ja sivuston kehittämistarpeista, päätetään
jatkotoimenpiteistä.
Päätös:

4. Muut asiat
- eNorssi on esillä ITK´12 seminaarissa useamman esityksen voimin. Merkittävimpänä
esityksenä toteutamme teemaseminaarin, jossa kuvataan eNorssin toimintaan ja tarjoamia
palveluita meneillään olevien hankkeiden kautta ja tukemina. ITK:ssa jaetaan paperiversioina
tietoa eNorssin toiminnasta hankemaailmassa sekä Koulu 3.0 ja 3.1 hankkeiden tuotoksista.
Resursointi painotuotteisiin saadaan hankkeiden kautta.
- Hämeenlinnassa järjestetään Koulu 3.0 ja 3.1 hanketapaaminen ITK:n yhteydessä. Kutsut
ovat lähteneet yksiköihin viikolla 11.
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös:

5. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

(liite 1)

Yläpalkki toiminta-alueiden mukaan, vasempaan laitaan siirtoja ja yhdistämisiä,
muu ennallaan:
Ohjattu
harjoittelu

TutKoKe Opetussuunnitelmatyö

TVT ja
opetus

FTTS

eNorssi
in
english

sivustokartta Haku

Etusivu

Muutaman rivin kuvaus siitä, mikä eNorssi on

Yhteistyöverkosto

eNorssi pähkinänkuoressa (linkit pdf-esitteisiin + opetusharjoittelijan aloitussivulle)
Yksiköt (sisältäen yhdyshenkilöt)
Organisaatio (sis. sähköpostilistat & JoRy-pöytäkirjat)
Toiminta- ja taloussuunnitelma
eNorssi-uutiset
Arkisto
HARRE
SUHO
VirMo
Aineryhmien opetusmateriaaleja
Verkko-opetus
Kuvakirjasto
Työtapapankki
Opetusideat
VirMo:n OSKU-materiaalit
UNESCO-toiminta
Oppilaskuntatoiminta
Kielet
TYHY
Yrittäjyyskasvatus
Ohjaajakoulutuspalvelut
Ohjaajan työvälineet
Ohjatun harjoittelun arviointi
Opettajaopiskelijan aloitussivu
Asiantuntijarekisteri
TutKoKe-koordinaattorit (sekä yhdyshenkilöt, mikäli eri henkilöitä)
TutKoKe-symposiumit
eNorssi-seminaarit
Täydennyskoulutus
Julkaisut

Opetus ja
materiaalit

Ohjattu harjoittelu

Tutkimus-,
kokeilu- ja
kehittämistoiminta

Hankkeet

Kansainvälinen toiminta
Kansalaisvaikuttaminen
Koulu 3.0
Koulu 3.1
Muuttuva oppimaisema
iTEC
Norssiope.fi

OPS ja oppilaan
tuki

TVT ja opetus

Opetussuunnitelmat
OPS-prosessi
Oppilaan tuki
Oppilashuolto
Aineryhmät, kielet
TVT-strategiat
TVT-strategiat
Verkko-opetus
TVT-hankkeet
TVT täydennyskoulutus (Norssien sisäinen + ulkoinen koulutus)

Pääotsikkoina poistoon:
- HARRE/SUHO (siirtyy yhteistyöverkostoon)
- VirMo (siirtyy yhteistyöverkostoon)
- Opetus
- Opetusmateriaalit
Uusina pääotsikkoina:
- Opetus ja materiaalit
- TVT ja opetus
- OPS ja oppilaan tuki
Poistoon:
- keskustelualue ja linkit sinne (ylälaita & Yhteistyöverkosto -> Keskustelua)
- Sähköpostilistat & JoRyn asiat organisaation alle
- Opetus -> Aineryhmät -> erityisopetus pois, on omana kohtanaan samassa yläkategoriassa
- Opetus -> Kielet vain aineryhmien alle TAI pois aineryhmistä ja nimeksi ”Kielten opetus”
- Opetusmateriaalit -> LUMA-työkortit kohtaan Aineryhmät -> LUMA -> muiden linkkien
sekaan
- Aineryhmät -> LUMA -> Opetusideat pois
- Opettajaopiskelijan aloitussivu (Ohjatun harjoittelun alta) pois tai Etusivun/eNorssi
pähkinänkuoressa/Opetuksen alle linkkinä.
Uusia sivuja:
- eNorssi pähkinänkuoressa (Yhteistyöverkoston alle)
- eNorssi in English
- TVT-täydennyskoulutus (TVT ja opetus otsikon alle)
- OPS-prosessi (OPS ja oppilaan tuki otsikon alle)
- iTEC (hankkeisiin)

