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MUISTIO
1. Helsingin kevätseminaari 25.-26.4.2019
Normaalilyseon työryhmä (JK, KK, MvdB) on työstänyt yhdessä projektivastaavan kanssa kevätseminaaria. Alustava ohjelmaluonnos on liitteenä.
Kaikki eNorssin työryhmät järjestävät preseminaarit keskiviikkona 24.4.
Preseminaarit järjesteteään pääosin työryhmien omalla budjetilla (poikkeuksena keskiviikon lounas).
Esitys: Keskustellaan seminaarin tilanteesta, tehdään päätös seminaarin
hinnasta ja kulurakenteesta.
Päätös: Kevätseminaarin hinnaksi päätettiin 160 €. Tämä hinta sisältää
mm. torstain ja perjantain yöpymisen laivalla (1 h A-luokan hytti) sekä
ruokailut (päivällinen, aamupala sekä lounaat).
Järjestelytoimikunta pyytää hotellitarjouksen seminaariväelle keskiviikolle
24.4.
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavat toivomukset seminaarin puhujiin liittyen:
o yhteisopettajuuteen liittyvä puheenvuoro
o harjoittelijoiden näkökulman esiintuominen
o TutKoKe-toiminnan näkyvyys
2. Viestintästrategia
Tilannekatsaus viestintästrategian tilanteeseen
Esitys: keskustellaan viestintästrategian toimeenpanosuunnitelmasta (ks.
liite 1)
Päätös: Viestintätyöryhmä on työstänyt verkoston viestintästrategiaa toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Verkostolle on laadittu yhteiset diamallit ja ne julkaistaan portaalissa. Tavoitteena on päivittää www-sivut ja
siihen työhön lupautui mm. edellinen projektivastaava Mikko Horila mukaan. Viestintätyöryhmä kokoontuu 14.1. Helsinkiin jatkamaan työtä.

3. Julkaisut
- Arviointijulkaisu painettu 500 kpl, postitettu yksiöihin
- Julkaisujen kääntäminen?
- Julkaisujen myynti?
Esitys: keskustellaan julkaisujen kääntämisestä kiinaksi ja/tai englanniksi.
Päätös: Sovittiin, että projektivastaava tiedustelee OPS-työryhmän vetäjän Heli Lepistön johdolla kirjan teossa mukana olleilta käännösmahdollisuutta. Päätettiin myös, että tulevien julkaisujen kohdalla pitää kirjoittajien kanssa tarkemmin sopia yksityiskohdista sekä laaditaan toimintamalli.
Puheenjohtaja lupasi selvittää arviointijulkaisun mahdolliseen kääntämiseen liittyviä kaupallisia näkökulmia.

4. #Paras koulu -hakemus
https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/103/0/valtionavustushaku_paraskoulu
Esitys: keskustellaan mahdollisen verkostohakemuksen laatimisesta
Päätös: Päätettiin, että verkostohakemusta ei laadita tähän hakuun liittyen.
5. Muut asiat
Vapaata keskustelua aiheina mm.
o eTwinning
Puheenjohtaja jakoi johtoryhmälle diat asian tiimoilta. Sovittiin, että
tähän asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
o Työryhmien kuulumiset
TVT:
o TVT-ryhmä on saattanut syksyllä valmiiksi yhteisen strategiapohjan ja käynnissä on koulukohtaisten toimeenpanosuunnitelmien laadinta. Koulukohtaiset suunnitelmat kootaan eNorssin
portaaliin, Tampere siellä jo on julkaissut omansa.
o Keväällä tiedossa Helsingin seminaarin yhteydessä preseminaari
ja siihen on kerätty osallistujilta aihetoiveita, joihin pyritään tietysti vastaamaan. Hommat etenevät toivotusti.
TutKoKe:
o Ryhmän työseminaarin ajankohta on vielä sopimatta. Tämä johtuu
symposiumeihin liittyvän rytmityksen muuttamisesta. Seuraava
TutKoKe-symposium järjestetään Oulussa keväällä 2020.
o Claned-oppimisympäristö on esittänyt kiinnostusta toimia yhteistyössä eNorssi-verkoston kanssa. Yhteistyön tavoitteena olisi kehittää sähköistä ympäristöä, joka liittyy erityisesti opetusharjoittelun ohjaukseen.
Ohjaajakoulutus:
o Tavoitteena on, että kaikki ohjaajakouluttajakoulutukseen osallistuvat saavat oman koulutuksensa päätökseen eNorssin kevätseminaariin mennessä. Koulutukseen osallistui yhteensä 30 ohjaavaa

opettajaa kaikista eri normaalikouluista. Koulutuksesta tullut palaute on ollut erittäin hyvää!
o

Moduuli 3 ”Ohjaukseen vaikuttavan tutkimuksen hyödyntäminen”
etenee suunnitelmien mukaisesti. Osallistujia on yhteensä 19 lähes
kaikista normaalikouluista. Kevään 2019 aikana on tulossa kaksi
lähikoulutuspäivää.

o

Kevään eNorssi-seminaarin yhteydessä juhlistetaan sekä uusia ohjaajakouluttajia että MOD3-osallistujia. Muoto on vielä hieman
auki.

o

Työryhmä järjestää 24.4. preseminaaripäivän, johon osallistujat
kutsutaan. Päivän sisältönä on ohjaamiseen liittyvä jakamisen tori
periaatteella tuo tullessasi, vie mennessäsi. Tavoitteena on jakaa
kahden ison valtakunnallisen koulutuksen antia kaikkiin yksiköihin.

o

Ohjaajakouluttajakoulutus-kokonaisuus ”Minä ohjaajana, aikuiskouluttajana ja ohjaajakouluttajana” saadaan lukuvuoden 20182019 aikana valtakunnallisesti päätökseen. Osa tähän kokonaisuuteen liittyvistä eri yksiköiden koulutuksista on jo pidettynä, osa on
vielä meneillään tai alkamassa tammikuussa 2019.

o

Koulutuksia eri yksiköissä:
Turku
o Ohjauskahvila menossa ja kesken
o Moduuli 1 menossa ja kesken
o Moduuli 2 alueellinen Rauman kanssa alkaa tammikuussa
2019
Rauma
o Moduuli 2 alueellinen Turun kanssa alkaa tammikuussa 2019
Rovaniemi
o Ohjauskahvila menossa ja kesken
o Moduuli 1 alkaa tammikuussa 2019
o Moduuli 2 alueellinen Oulun kanssa alkaa tammikuussa
2019
Oulu
o Pedagoginen kahvila
o Moduuli 1 menossa ja kesken
o Moduuli 2 alueellinen Rovaniemen kanssa alkaa tammikuussa 2019
Helsinki
o Moduuli 1
Tampere
o Moduuli 1 menossa ja kesken
Joensuu
o Moduuli 1 menossa ja kesken
Vaasa
o Introduktion till handledning
o Förädling av eNorssis moduler (översättning, modifiering)
Jyväskylä
o Ohjauksen teemamoduuli: Harjoittelijoiden ohjaaminen
TVT:n käytössä

OPS:
o Arvioinnin kehittämisestä sekä OPS-työstä kiinnostuneille järjestetään tammikuun 14. ja 15. tapaaminen Helsingissä Normaalilyseolla. Tällöin käynnistyy arviointijulkaisun toisen osan tekeminen.
o Kielestä kii –julkaisun tekeminen edistyy Tarja Ruohosen johdolla. Kielitietoiseen kouluun liittyvä kirja julkaistaan kevään 2019
aikana. Kirja toteutetaan samankaltaisella formaatilla, kun kaksi
vuonna 2018 ilmestynyttä eNorssi-julkaisua.
o Työryhmä järjestää preseminaarin kevään seminaarin yhteydessä
teemalla arvioinnin uudet linjaukset.
o Työryhmä pohtii ryhmän nimeä sekä toimenkuvaan enemmän pedagogisen kehittämisen näkökulmasta.
7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.57. Tammikuulle suunniteltu kokous
peruttiin ja seuraavan etäkokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai
12.2.2019 klo 14.00.

