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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: Päätettiin, että hankevalmisteluihin on syytä lähteä. Todettiin, että Helsingin
yliopiston Viikin normaalikoulu on ilmaissut valmiuden toimia hanketta koordinoivana tahona.
Todettiin, että aikataulu hankehakemukselle on kiireinen ja työhön tulee koota soveltuva ja
monipuolinen ryhmä pikaisesti ja että hakemuksessa on syytä huomioida perusopetuksen
lisäksi myös lukio-opetus. Viikin normaalikoululla on merkittävästi tuoretta kokemusta
hankekoordinoinnista ja eNorssin johtoryhmä katsoo Viikin olevan soveltuva vastuutaho
hankkeen hakemuksen valmisteluun ja myöhemmin koordinointiin. eNorssin johtoryhmä tukee
osaltaan hankevalmisteluja ja seuraa prosessin etenemistä.

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: Keskusteltiin Osaava III-hakemuksen painopistealueista. Lähtökohtana keskustelussa
oli, että hankkeessa tuotettavien materiaalien, koulutusten ja innovaatioiden jakelusta koko
verkostolle huolehditaan ja samalla varmistetaan hanketoiminnan tehokkuus. Tämä
tarkoittanee erilaisiin taltiointitekniikoihin perehtymistä ja niiden hyödyntämistä entistäkin
laajemmin.
Johtoryhmä odottaa erityisesti lukion ylioppilaskirjoituksien muutoksen huomioimista
hankehakemuksessa. Johtoryhmä myös toivoo hankehakemuksessa huomioitavan uusien
harjoittelukouluopettajien TVT-osaamisen varmentaminen. Tämä voisi toteutua esimerkiksi
tuottamalla harjoittelukoulujen opettajan TVT-oppaan tms. Myös etäopetuksen aiempaa
merkittävämpää huomiointia hakemuksessa toivottiin.

3. Kevätseminaarin järjestelyt
eNorssin ja SUHOn yhteinen kevätseminaari järjestetään Turussa 25.–26.4.2012.
Esitys: keskustellaan seminaarin järjestelyiden tilanteesta sekä vastuunjaosta.
Päätös: Todettiin, että järjestelyt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Turun
järjestelytoimikunta on varmistanut luennoitsijat, tilat, ruokailut ja majoituksen. Todettiin, että
lienee selkeintä, että seminaarin taloudenpito hoidetaan Turun yksikössä. Seminaari
rahoitetaan pääosin osallistujamaksuilla, mutta taloudellisena tukena toimii tarpeen mukaan
myös eNorssi ja hankkeet. Seminaarin ilmoittautumiset lähetetään projektivastaavalle, joka
informoi järjestelevää tahoa tilanteesta aktiivisesti.
Samassa yhteydessä todettiin, että syksyn Jyväskylän seminaarin valmistelut tulee aloittaa
heti vuoden 2013 alussa. Ensi vuonna on suomalaisen opettajankoulutuksen 150-vuotis
juhlavuosi ja tämä on hyvä huomioida kyseistä seminaaria suunnitellessa.

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: todettiin, että strategialuonnos on lähdössä kommenttikierrokselle ja sitä
käsiteltäneen ensi viikolla rehtorien tapaamisessa.

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: Projektivastaava esitteli hankkeen tilanteen ja totesi, että hanke päättyy
vuodenvaihteessa. Hankkeen aikana toteutetuista osahankkeista on koostettu kirja, joka
julkaistaan maanantaina 26.11.2012. Kirjan kirjoittamiseen osallistuneille on lähetetty
tekijäkappaleet ja jokaiselle harjoittelukoululle toimitetaan opettajahuonekappale kyseisestä
kirjasta.

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: Todettiin, että seminaariesityksen ehdotus on jätetty määräaikaan mennessä ja että
seminaariesitykseen on jo rekrytoitu esiintyjiä. Päätös esityksen läpimenosta saataneen ensi
viikon aikana.
4.4 Kajaanin harjoittelukoulun irtisanoutuminen eNorssi-sopimuksesta
Kajaanin harjoittelukoulusta on tullut eroilmoitus eNorssi-sopimuksesta yksikön lakkautuessa
31.7.2013. Oulun normaalikoulun kanssa on alustavasti keskusteltu Kajaanin maksuosuuksien
siirrosta Ouluun.

5. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 12.05. Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, mutta
ajankohta lienee tammi-helmikuussa.

