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ESITYSLISTA
1. Opetustoimen henkilöstökoulutus 2013-hakemus
Viime viikkojen aikana on käynnistynyt useitakin erilaisia rahoitushakuja. Yksi niistä on OPH:n
opetustoimen henkilöstökoulutukseen suunnattu 4,2 miljoonan euron suuruinen rahoitushaku
(rahoitusalue 1), jossa yhtenä viidestä painopisteestä on elinikäinen oppiminen ja sen alla
paikallista opetussuunnitelmatyötä tukeva koulutus. Harjoittelukouluverkostolla olisi
edellytykset hyvinkin toimia paikallisen OPS-työn tukena ja koulutusinstanssina, mikäli
rahoitushakua varten tehdään hankehakemus ja sille saadaan myönteinen rahoituspäätös.
Mikäli hankehakemus kirjoitetaan, tulee hankkeen hallinnointiin ja talousvastuuseen valita yksi
harjoittelukoulu, joka koordinoi hankehakua sekä hanketta sen mennessä läpi.
Esitys: Tehdään periaatepäätös hankehakuun lähtemisestä sekä vastuutahosta. Lisäksi
kootaan soveltuva ryhmä valmistelemaan hankehakemusta.
Päätös:

2. Osaava-hakemus
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Osaava-ohjelmaan kuuluvaa kansallista kehittämistä
vuosina 2013 - 2014. Osaava-ohjelmaan kuuluvana valtakunnallisesti tarjottavana ohjelmana
ministeriö pyytää korkeakouluilta ja yliopistojen normaalikouluilta tarjouksia normaalikoulujen
opettajille suunnatusta tietoyhteiskuntaosaamisen kehittämisestä vuosina 2013 - 2014.
eNorssi valmistelee hakemusta Norssien opettajien osaamisen kehittämiseen ja pyrkimyksenä
on näin saada jatkoa Norssiope.fi-hankkeelle. Varsinaista hakemustekstiä ovat lupautuneet
laatimaan Jani Kiviharju, Mikko Horila sekä Ari Myllyviita.
Esitys: todetaan tilanne ja aikataulu, muodostetaan johtoryhmän näkemys
hankehakemuksen keskeisistä sisällöistä.
Päätös:

3. Kevätseminaarin järjestelyt
eNorssin ja SUHOn yhteinen kevätseminaari järjestetään Turussa 25.–26.4.2012.
Esitys: keskustellaan seminaarin järjestelyiden tilanteesta sekä vastuunjaosta.
Päätös:

4. Muut asiat
4.1 Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013 - 2017
Strategialuonnoksen versio 16092012 on hyväksytty eNorssin johtoryhmässä 3.10.2012.
Strategia on toimitettu johtaville rehtoreille kommentointikierrokselle.
Esitys: todetaan tilanne
Päätös:

4.2 Koulu 3.0-hanke on päättymässä
Syksyllä 2010 käynnistynyt Koulu 3.0-hanke on päättymässä tämän vuoden lopussa.
Hankkeen aikana on toteutettu lähes 30 luokkahuonekokeilua ja mukana toiminnassa on ollut
kymmeniä opettajia ja opetusharjoittelijoita ympäri suomen. Hankkeesta on koostettu
hankejulkaisu, joka ilmestyi viime viikolla. Kaikille mukana olleille kouluille toimitetaan
hankejulkaisu marraskuun aikana. Hankkeen viimeisenä tapahtumana on epäformaali
tapaaminen Virtuaalikoulupäivien yhteydessä.
Esitys: todetaan tilanne
Päätös:

4.3 ITK’2013
Projektivastaava on jättänyt ITK:n esitykset valitsevalle raadille ehdotuksen eNorssin
teemaseminaarista. Esitykseen on alustavasti kysytty esiintyjiä eri harjoittelukouluista. Päätös
mukaan hyväksytyistä esityksistä saataneen ensi viikolla.
Esitys: todetaan tilanne
Päätös:

