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poissa:
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ESITYSLISTA
1. Joensuun kevätseminaarin järjestelyt ja tilanne
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Joensuun normaalikoulun järjestelyorganisaation
kanssa kevään seminaaria. Järjestelyt ovat hyvällä mallilla.
Esitys: Käsitellään seminaarin ohjelma sekä käytännön järjestelyt.
Päätös: Projektivastaava esitteli seminaarin järjestelyiden tilanteen sekä seminaarin ja TVTpreseminaarin ohjelmat. Todettiin, että järjestelyt ovat sujuneet hyvin Joensuun
järjestelyorganisaation kanssa. Seminaariin on ilmoittautunut 56 osallistujaa ja tavoitteena on
saada paikalle 70 osallistujaa. Lukuinto-preseminaaria ei toteuteta liian vähäisen
ilmoittautujamäärän johdosta.

2. Kooste opetusharjoittelun käytänteistä eri yksiköissä
Projektivastaava on kerännyt kyselylomakkeen avulla tiedot eri yksiköiden
harjoittelukäytänteistä (painopistealueet, laajuudet, kestot, ajankohdat jne.) koulujen
käytettäväksi tulevien harjoitteluiden suunnittelun tueksi.
Esitys: Todetaan tilanne, keskustellaan kerätystä datasta sekä mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Projektivastaava esitteli opetusharjoittelun käytänteitä selvittävän kyselyn prosessia.
Todettiin, että muiden yksiköiden käytänteiden tunteminen auttaa merkittävästi oman yksikön
käytänteiden kehittämistä. Todettiin, että vastaava kysely lienee hyvä toistaa määräajoin ja
kehittää kyselylomaketta aina edellisen kyselyn pohjalta eteenpäin.

3. Norssiope.fi-hankkeen IV-vaiheen hakemus
Norssiope.fi-hankkeelle on myönnetty 150 000€ suuruinen jatkorahoitus, jolla turvataan
Norssiope.fi-hankkeen jatko kalenterivuoden 2015 loppuun saakka.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Todettiin, että Norssiope.fi-hanke etenee suotuisissa merkeissä ja että toiminnan
jatko on varmistettu kalenterivuoden 2015 loppuun saakka.
Samassa yhteydessä esiin nousi kysymys tukitoimien jatkuvuudesta hankkeen päättyessä.
Hankkeen aikana on luotu toimintamalleja ja verkostoja, joiden jatko tulee turvata muilla
keinoin hankkeen rahoituksen vähentyessä ja aikanaan hankkeen päättyessä. Norssiope.fihankkeen loppuvaiheessa koulujen on siten hyvä varautua tilanteeseen, jossa ulkoista
rahoitusta tukipalveluihin ja hankkeen aikana muodostettujen verkostojen ylläpitämiseen ei
ole enää tarjolla aiempaan tapaan.
Todettiin myös, että koulujen on varauduttava siihen, että Opetushallituksen vuosittain
hakuun laittamat tieto- ja viestintätekniikan kehittämismäärärahat pienenevät tai peräti
loppuvat tulevina vuosina.

4. ohjaajakoulutuksen TVT-moduulin tilanne
Viime lukuvuonna päätettiin tuottaa ohjaajakoulutukseen uusi moduuli, joka keskittyy tieto- ja
viestintätekniikan. Moduulin tuottamiseen koottiin ryhmä, joka on toiminut viime syksystä
saakka. Tavoitteena on, että moduuli otetaan käyttöön syyslukukaudella 2014.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Projektivastaava esitteli prosessin etenemistä ja aikataulua. Työryhmä kokoontui
kasvokkain maaliskuun puolivälissä Helsingissä ja työ etenee suunnitelmien mukaisesti.
Työryhmä esittelee moduulin rungon Joensuun eNorssi-seminaarissa TVT- ja
ohjaajakoulutuksen ryhmien yhteisessä työskentelyosuudessa.
Prosessin aikana esiin on noussut ajatus siitä, että nyt kehitettävää koulutuskokonaisuutta
lienee hyvä soveltaa yksiköissä myös pidempään toimineiden opettajien
täydennyskoulutuksena, ei siis ainoastaan uusien opettajien ohjaajakoulutuksen osana.
Moduulin on tarkoituksena olla valmis käyttöön syksyllä 2014. Erillistä pilotointia ei aiemmasta
tiedosta poiketen ole tarkoitus toteuttaa.

5. Harjoittelukyselyn 2012 - 2013 tulokset
Timo Martikainen on laatinut koosteen harjoittelukyselyn 2012 - 2013 tuloksista. Tuloksia
esitellään tarkemmin Joensuun seminaarissa.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Todettiin, että harjoittelukyselyn selvittämät päätrendit ovat positiiviset, mutta
parannettavaakin löytyy. Erityisesti opetuksen yksilöllistämiseen liittyvät ohjauskeskustelut
sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen entistäkin monipuolisemmin
opetusharjoittelussa ja sen ohjauksessa lienevät tulevien vuosien kehittämiskohteita. Timo
Martikainen esittelee tuloksia tarkemmin Joensuun seminaarissa.
Samassa yhteydessä käytiin keskustelua harjoittelukyselyiden tulosten siirtyvyydestä arkeen ja
vaikuttavuudesta käytännön toimiin. Todettiin, että asia on hyvä nostaa keskusteluun
ohjaajakoulutuksen ryhmässä Joensuussa.

6. Oulun seminaarin ajankohdasta & painopisteistä päättäminen
eNorssin syysseminaari 2014 on jo aiemmin sovittu pidettäväksi Oulussa. Jotta seminaarin
valmistelut saadaan käyntiin jo keväällä, tulee ajankohta sekä seminaarin teema vahvistaa
pikaisesti.
Esitys: Seminaarin järjestetään 11.-12.9.2014 ja sitä ennen iTEC-preseminaari 10.9.2014.
Seminaarin alku toteutetaan iTEC-painotteisena, jolloinka Oulun hallinnoiman suuren
hankkeen tuloksista saadaan tietoa kattavasti myös eNorssi-verkoston toimijoille.
Päätös: Päätettiin vahvistaa Oulun seminaarin ajankohdaksi esityksen mukaisesti 11.12.9.2014 ja että ennen seminaaria on mahdollisuus toteuttaa preseminaareja 10.9.2014
(iTec on jo yksi vahvistunut preseminaari).
Torstain aamupäivän osalta seminaariohjelma on yhteinen iTec-ohjelman kanssa ja
painopisteinä seminaariin oli esillä iTecin ohella ainakin Ubiko. Päätettiin, että Joensuun
kevätseminaarin palautteen yhteydessä selvitetään samalla osallistujien toiveita päivien
rakenteeseen ja käytännön kysymyksiin liittyen. Syksyn seminaarin ohjelma ja käytännön
järjestelyt tulee saattaa kevään aikana sellaiseen vaiheseen, että ilmoittautuminen voidaan
avata toukokuun lopussa.

7. Muut asiat
Esitys: ei muita asioita
Päätös: -

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 16.10. Seuraava kokous pidetään lounaskokouksena eNorssi-seminaarin
yhteydessä perjantaina 25.4.2014 ja mahdollisuuksien mukaan kokousta jatketaan eNorssiseminaarin päätyttyä.

