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ESITYSLISTA
1. Hakemuksen laatiminen Opetushallituksen hankehakuun
Opetushallitus avasi joulukuussa rahoitushaun, jonka tarkoituksena on rahoittaa
opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Hakijoina voivat olla kunnat,
kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut.
Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen
tai opetuksen toimialoilla.
Esitys: käydään keskustelua hankehakemuksen laatimisesta ja päätetään, laaditaanko
yhteishakemus
Päätös: Käytiin keskustelua mahdollisesta hankehakemuksessa. Päätettiin jättää verkoston
yhteishakemus.
2. Hankehaun vastuutaho ja painopistealueet (mikäli hakemus päätetään jättää)
Yhteishankkeissa yksi hakijoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen
hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa,
toteutuksessa ja seurannassa. Yhteishankkeissa on toivottavaa, että toimijat muodostavat
monipuolisia verkostoja. Myös yhteistyö koulutussektorin toimijoiden ja elinkeinoelämän
kesken on mahdollista verkostoissa.
Haun teemat:
 johtamisosaaminen
 kehittämisosaaminen
 pedagoginen osaaminen
 aineenhallinta ja ammatillinen osaaminen
 hyvinvointi ja turvallisuusosaaminen
 kulttuurinen moninaisuus
 osaamisperusteisuus, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä digitalisaatio
 näyttötutkintomestarikoulutus
Esitys: käydään keskustelua hankehakemuksen laatimisesta ja päätetään vastuutahosta sekä
teemasta ja jatkotoimista.

Päätös: Käytiin keskustelua hankkeen teemasta sekä vastuutahosta. Päätettiin, että
hankehakemuksen vastuutahona toimii Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ja että
teemana on tieto- ja viestintäteknologian sekä pedagogiikan kehittäminen. Hankkeen nimi
tarkentuu myöhemmin. Hankkeessa pyritään alueellisen TVT-täydennyskoulutustoiminnan
laajentamiseen OPStuki-hankkeen mallia mukaellen.
Hankehakemuksen laadintaan vastuutettiin Ari Myllyviita, Jani Kiviharju, Jari Sjölund ja
projektivastaavan roolin myötä Mikko Horila. Hakemus laaditaan avoimena prosessina, jotta
kaikilla harjoittelukouluilla on mahdollisuus olla mukana kirjoitus- ja
kommentointitehtävässä läpi hakemuksen laadinnan. Hankkeen hakuaika on 18.1. 18.2.2016.

3. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Mauri Laakson lähetti Tapio Heinolle postia pelillistämiswebinaarien toteuttamisesta kaikissa
norsseissa.
Esitys: käydään keskustelua ehdotuksesta
Päätös: Käytiin keskustelua Mauri Laakson lähettämästä ehdotuksesta. Todettiin, että
eNorssin rooli on tällaisissa ehdotuksissa jakaa tietoa, mutta emme sitoudu verkostona
yksittäisen toimijan malliin.

4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätettiin kokous klo 8.40. Seuraava ACP-kokous kutsutaan koolle Doodle-kyselyn avulla ja
kokous toteutetaan n. kahden-kolmen viikon kuluttua.

