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ESITYSLISTA
1. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelman 2013 – 2014
tarkennukset sekä eNorssin tilannekatsaus
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan sekä johtoryhmän kanssa
eNorssin talous-ja toimintasuunnitelman (TTS) lukuvuodelle 2013 – 2014. TTS pohjaa
eNorssi-sopimuksessa kirjattuihin painopistealueisiin (OPS, TVT, Ohjaus, TutKoKe).
Esitys: TTS käsiteltiin lokakuun kokouksessa, mutta siihen jäi tuolloin vielä muutama
tarkennettava kohta (talousasiat, eNorssin toimintakalenterin asiat, keväälle sovitut
tapahtumat yms.). Tehdään tarvittavat tarkennukset talous- ja toimintasuunnitelmaan ja
hyväksytään täydennetty suunnitelma.
Päätös:

2. Joensuun eNorssi-seminaari
eNorssin seuraava kevätseminaari järjestetään Joensuun kampuksella. Projektivastaava on
aloittanut seminaarin järjestelyt yhdessä Joensuun järjestelyorganisaation kanssa.
Esitys: keskustellaan seminaarin tavoitteista, painopistealueista sekä käytännön järjestelyistä.
Päätös:

3. Norssiope.fi-hankkeen IV-vaiheen hakemus
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että Norssiope.fi-hankkeelle haetaan jatkorahoitusta.
Hakemuksen laatimisesta vastaavat Mikko Horila, Jani Kiviharju sekä Ari Myllyviita. Hakemus
laaditaan/laadittiin wikissä, johon kaikki halukkaat norssien opettajat ovat saaneet pyyntöä
vastaan käyttöoikeudet. Hakemuksen rungon laadinnan jälkeen hakemusta ovat
kommentoineet Norssiope.fi-koordinaattorit (tapaaminen Virtuaaliopetuksen päivillä
2.12.2013) sekä eNorssin johtoryhmän jäsenet. Hakemus valmistuu määräaikaan mennessä ja
sen eteenpäin toimittamisesta vastaa hankkeen vastuutaho, eli Helsingin yliopiston Viikin
normaalikoulu.
Esitys: Käydään läpi hankehakemuksen tilanne.
Päätös:

4. ohjaajakoulutuksen TVT-moduulin tilanne
Viime lukuvuonna päätettiin tuottaa ohjaajakoulutukseen uusi moduuli, joka keskittyy tieto- ja
viestintätekniikan. Syynä tähän on TVT:n kasvanut rooli harjoittelukoulun opettajan ohjaus- ja
opetustyössä. Moduulin tuottamiseen koottiin ryhmä, joka on aloittanut työnsä syksyn aikana.
Tavoitteena on, että moduuli pilotoidaan keväällä ja otetaan käyttöön syyslukukaudella 2014.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

5. Harjoitteluiden käytänteet eri harjoittelukouluissa
Projektivastaava oli yhteydessä ohjaajakoulutuksen vastuuhenkilöön (Katrina Vartiainen) sekä
eNorssin johtoryhmän puheenjohtajaan (Mikko Ripatti) ja ehdotti eri yksiköiden harjoitteluihin
liittyvien käytänteiden kokoamista yhteen taulukkoon/dokumenttiin. Ehdotus sai kannatusta ja
ensimmäinen versio kyselylomakkeesta on nyt laadittu
(https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11161/lomake.html). Työ etenee niin, että seuraavassa
vaiheessa lomaketta kommentoi ohjaajakoulutuksen ryhmä ja projektivastaava kehittää
lomaketta annetun palautteen pohjalta tarkoituksenmukaiseksi.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

6. Muut asiat
Esitys:
Päätös:

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

