eNorssin sekä Norssiope.fi-hankkeiden johtoryhmän kokous
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Norssiope.fi –hankkeen edustajana (kohdasta 5. eteenpäin)
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MUISTIO
1. Kajaanin kevätseminaari 2012
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.
Päätös: Merkittiin tiedoksi seminaarien osallistujamäärä (yhteensä n. 100) sekä todettiin
Kajaanin järjestelyorganisaation suoriutuneen loistavasti järjestelyvastuusta.

2. Lukuvuoden 2012 – 2013 eNorssi-seminaarit
Johtoryhmän kokouksessa helmikuussa keskusteltiin lukuvuoden 2012 – 2013 eNorssiseminaarien toteutuspaikoista. Seminaaripaikkakunnissa pyritään toteuttamaan kiertoa ja
huomioimaan myös maantieteellinen sijainti sekä kulkuyhteydet. Johtoryhmän tehtävänä on
myös linjata seminaarien teemat sekä mahdollinen yhteistyö eri tahojen kanssa. Kevään 2012
seminaarissa kokeillaan ensimmäistä kertaa eNorssi-seminaarin ja SUHOn kevätpäivien
yhdistämistä, jatkosta ei ole vielä sovittu.
Esitys: Vahvistetaan syksyn 2012 seminaaripaikaksi Savonlinna ja ajankohdaksi 6.-7.9.2013.
Muodostetaan seminaarille teema, jonka pohjalta järjestelyt voidaan aloittaa.
Kevään 2013 seminaaripaikkakunnaksi esitetään Turkua ja kevätseminaarissa eNorssi on
valmis jatkamaan yhteistyötä SUHOn kevätpäivien kanssa sillä edellytyksellä, että järjestävä
paikkakunta on valmis ottamaan yhdistelmäseminaarin hoitaakseen.
Päätös: Vahvistettiin syksyn seminaarin paikaksi Savonlinna ja ajankohdaksi 6.-7.9.2012.
Seminaarin teemaksi valikoitui ”Oppimiskäsitys” ja merkittävässä roolissa tullee olemaan OPSprosessi. Seminaarissa varataan reilusti aikaa eri verkostojen työskentelylle ja mukaan
kutsuttaneen asiantuntijoita kuhunkin verkostoon/teemaryhmään liittyen.

Kaksipäiväinen seminaari aloitetaan aiemmista seminaareista poiketen heti aamulla klo 9.00
ensimmäisenkin seminaaripäivän osalta, tällä järjestelyllä pyritään varaamaan riittävästi aikaa
työryhmätyöskentelylle.
Kevään 2012 seminaarin paikaksi päätettiin Turku. Todettiin myös, että Kajaanin seminaarissa
kokeiltua yhteistyötä eNorssi-seminaarin ja SUHOn kevätpäivien välillä on perusteltua jatkaa.

3. Tietostrategiatyön aloittaminen
Harjoittelukoulujen nykyinen tietostrategiakausi 2009 - 2012 päättyy kuluvana vuonna.
Tulevan syksyn toiminnan tavoitteisiin sisältyy uuden tietostrategian toteuttaminen.
Edellisessä kokouksessa päätettiin koota 3 - 5 hengen tiimi, joka vastaa strategiatyön
ideoinnista, linjauksista ja etenemisestä eNorssin johtoryhmälle.
Esitys: Sovitaan strategiaryhmän kokoamisen perusteista ja käytänteistä.
Päätös: Käytiin keskustelua strategiaprosessin käytänteistä ja päätettiin pyrkiä
ennakkoluulottomaan strategiaan. Kirjoitustyöhön rekrytoidaan henkilöt TVT-ryhmän
tapaamisen aikana Kajaanin seminaarin yhteydessä. Strategiassa huomioidaan paitsi
harjoittelukoulujen oppilaat ja opettajat, niin myös opetusharjoittelijat,
opettajankoulutuslaitokset sekä ainelaitokset.
eNorssin johtoryhmä pyytää Kajaanissa koottavalta TVT-strategiaryhmältä arviota
työmäärästä, joka työstä aiheutuu. eNorssi osoittaa työhön resursseja myöhemmin
sovittavan määrän.

4. Muut asiat
4.1 Toimintakertomuksen muoto ja laajuus
Päätös: Päätettiin julkaista lukuvuoden työskentelyä kuvaava toimintakertomus paljolti viime
vuotista mallia noudattaen. Lisäyksenä aiempaan malliin toimintakertomukseen lisätään
toimintakauden tulo- ja menototeutuma.
4.2 Harjoittelun palautekyselyn vastausmäärät yksiköittäin
Päätös: Todettiin, että harjoittelukyselyyn on vastannut kuluneen lukuvuoden aikana n. 600
opetusharjoittelijaa. Kevään aikana määrä noussee yli tuhannen.
4.3 Harjoittelun palautekyselyn uudistaminen kevät – kesä 2012
Päätös: Käytiin keskustelua palautekyselyn uudistamisesta. Ohjaajakoulutusryhmän vetäjä
Pasi Kurttila on keskustellut TutKoKe-ryhmän vetäjän, Heikki Happosen, kanssa sopivien
henkilöiden rekrytoimisesta. Kajaanin seminaarin ohjaajakoulutuksen sekä TutKoKe-ryhmien
yhtenä tehtävänä on löytää sopivat toimijat kyselyn uudistamiseen.
eNorssin johtoryhmä pyytää Kajaanissa koottavalta palautekyselyn uudistamisryhmältä arviota
työmäärästä, joka työstä aiheutuu. eNorssi osoittaa työhön resursseja myöhemmin
sovittavan määrän.

5. Norssiope.fi I ja II -hankkeet
Norssiope.fi I-vaiheen hanke on hyvässä vauhdissa lähes kaikissa norsseissa. Nyt rinnalle on
alkamassa toinen vaihe ja Ari Myllyviita saapuu informoimaan johtoryhmää hankkeiden
lomittamisesta ja siirtymisestä ensimmäisestä hankkeesta toiseen.
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös: Ari Myllyviita esitteli Norssiope.fi I ja Norssiope.fi II –hankkeiden tilannetta ja
niveltymisestä toisiinsa. I-vaiheessa pääpaino on ollut opettajien TVT-taitojen kehittämisessä
ja II-vaiheessa puolestaan työyhteisön toimintamekanismien kehittämisessä. Norssiope.fi Ihanke päättyy taloudellisessa mielessä 2012 lopussa, Norssiope.fi II-hankkeen osalta 2013
lopussa, osin hankkeet kulkevat päällekkäin.
Todettiin hankkeiden etenevän suunnitellusti. Samassa yhteydessä keskusteltiin jo
mahdollisesta Norssiope.fi III-hankkeesta.

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätös: Kokous päätettiin klo 11.40. Johtoryhmä tapaa 13.4.2012 Kajaanin seminaarissa
lounaalla ja sopii tuolloin seuraavan varsinaisen ACP-kokouksen ajankohdan.

