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ESITYSLISTA
1. eNorssin viestintästrategia 2017 – 2018
Sanna Iso-Pahkala ja Olli-Pekka Salo ovat aloittaneet eNorssin viestintästrategian
työstämisen. Käydään keskustelua työn etenemisestä ja linjauksista.
2. Savonlinnan kevätseminaari 18.-20.4.2018
Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään 18.-20.4.2018 Savonlinnassa. Käydään
keskustelua seminaarin sisällöistä, painopistealueista mahdollisista
preseminaareista ja tapahtuman käytännön toteutuksesta. Esitellään
seminaarisuunnitelma (laadittu perjantaina 12.1.2018).
3. Työryhmien kuulumiset
Ryhmien pj:t ovat lähettäneet lyhyet yhteenvedot syksyn toiminnasta.
4. Oppilaskuntapäivät, Rovaniemi 22.-23.3.2018
Lapin yliopiston harjoittelukoulu järjestää jo perinteisiksi muodostuneet valtakunnalliset
norssien oppilas- ja opiskelijakuntapäivät Rovaniemellä 22.-23.3.2018. Päivien
tarkoitus on edistää verkostoitumista sekä keskustella osallisuudesta ja
osallistuvasta oppilaasta. Keskustellaan päivien järjestelyjen tilanteesta.
5. Digital Promise ja eNorssi
Mahdollisen yhteistyökuvion kartoitus/ehdot/mielipiteet Yhdysvaltoihin (Digital Promise).
Kävin muutaman keskustelun amerikkalaisen Mark Rayn kanssa, joka vieraili
Joensuussa ennen joulua. Hänellä on ajatus/toivomus, että eNorssi seminaarin
yhteydessä tulisi Yhdysvalloista opettajia (noin 80-100) ja sitten olisi
vastavierailu eNorssi-väelle (syksy 2018 ja kevät 2019). Tässä lähtökohtaisena
ajatuksena on se, että meillä on halu yhteistyöhön, mutta ei tarvetta. Jos
toinen osapuoli rahoittaa kokonaisuuden, silloin voimme ottaa ehdotuksen

tosissamme.
Lisätietoa: https://docs.google.com/document/d/1MC3NEz3FwTZCEQ7TkRSrNFkL1X
by79U7rgwjXS7thuY/edit?usp=sharing

6. OPH:n hankehaku (Opetustoimen henkilöstökoulutus)
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus/103/0/opetust
oimen_ja_varhaiskasvatuksen_vuoden_2018_valtion_erityisavustukset_haettavissa

Keskustellaan tilanteesta ja päätetään hakemusten kirjoittamisesta ja jättämisestä. Mikäli
halukkaita vetureita eNorssin verkostohakemukseen löytyy, tehdään kolme
erillistä hakemusta seuraavista teemoista (suluissa ehdotettu veturi):
1. Ohjaajakoulutus vanhoilla pohjilla (Viikki)
2. Digitalisaatio sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (Turku)
3. Arviointiosaamisen kehittäminen (Viikki)
Ilmeisesti helmikuussa aukeaa OPH:n kärkihankkeiden haku (innovaatiot ja
oppimisympäristöt).
7. Muut asiat
- Ohjaajakoulutusmoduulit (budjetti, AE)
- Julkaisujen budjetti (esim. TVT-ryhmän julkaisuun tulossa 15 artikkelia, budjetti ylittyy
hieman)
- MENTEP-hanke
- IPPL Report, OECD (julkaisutavoite huhtikuu 2018)
- BETT ja eNorssi
- HARREn ja eNorssin johtoryhmän yhteinen tapaaminen

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

