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ESITYSLISTA
1. OPS-asiat
OPS-verkosto on toiminut läpi lukuvuoden läheisessä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa
OPS:n virikemateriaalien laadinnassa. Lisäksi OPS-verkosto laati ja jätti joulukuussa laajan
hankehakemuksen OPS:n jalkauttamiseen liittyen.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös: Todettiin, että tukiaineisto on valmis ja se on luovutettu Opetushallitukselle. Luovutussopimus on vielä työn alla, sopimuksella varmistetaan tekijänoikeuksien loukkaamattomuus. Todettiin, että OPS-verkoston laatima hankehakemus jätettiin määräaikaan mennessä
ja että päätös on odotettavissa kevään aikana.

2. Kevätseminaari
eNorssin ja SUHOn yhteinen kevätseminaari järjestetään Turussa 25.–26.4.2013. Seminaarin
valmistelut ovat jo pitkällä. Samaan yhteyteen suunnitellaan toteutettavaksi pre-seminaaria
niin TVT:n kuin ”Opettaminen ja ohjaaminen tietoyhteiskunnassa” –aihepiirin tiimoilta.
Esitys: keskustellaan seminaarin järjestelyiden tilanteesta sekä vastuunjaosta.
Päätös: Todettiin järjestelyiden olevan pitkällä ja ohjelman olevan valmis. Majoitus, ruokailu
yms. käytännön järjestelyt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Seminaariin on tällä hetkellä ilmoittautunut 20 osallistujaa ja seminaariin odotetaan osallistuvan suuri määrä verkoston toimijoita.
Seminaarin yhteydessä/rinnakkain järjestetään useita muitakin tilaisuuksia. TVT pre-seminaari
järjestetään keskiviikkona 24.4., ohjaajakoulutusseminaari 24. - 25.4., SUHOn vuosikokous
25.4. ja HARREn vuosikokous 25.5.2013

3. Kevään hankehaut
Opetushallitus käynnistää keväisin erilaisia rahoitushakuja. Viime vuosina eNorssi on hakenut
aktiivisesti erilaisia hankkeita opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen.
Esitys: keskustellaan mahdollisista hankehauista ja päätetään jatkotoimista

Päätös: Käytiin keskustelua kevään hankehauista ja päätettiin, että eNorssi toimii aktiivisesti
hankehakujen koordinoijana. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden painopistealueet eivät vielä ole selvillä, mutta verkosto voisi hyvin toimia kehittäjänä ja hakea hankerahaa lukioiden sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen liittyen. Perusasteen hanke voisi puolestaan keskittyä teemoihin BYOD ja/tai Flipped Classroom. Toivottavaa on, että hankkeita
koordinoiviksi yksiköiksi saadaan yksiköitä, joilla ei aiemmin ole ollut yhteishanketta koordinoitavana.

4. Osaavan tilannekatsaus
Osaava I päättyi 31.12.2012 ja nyt on käynnissä hankkeen toinen vaihe. III-vaiheen hankehakemus valmisteltiin marras-joulukuussa 2012 ja toimitettiin määräaikaan mennessä Opetusja kulttuuriministeriöön.
Esitys: todetaan tilanne
Päätös: Käytiin keskustelua Osaava(/Norssiope)-hankkeiden tilanteesta. Todettiin, että Norssiope.fi I on saatettu päätökseen ja että II-vaihe on aktiivisesti käynnissä. III-vaiheen hakemus jätettiin joulukuussa ja rahoituspäätös saataneen lähipäivinä. Päätettiin pyytää hankekoordinaattori Ari Myllyviita seuraavaan eNorssin johtoryhmän kokoukseen pitämään tilannekatsaus.

5. TVT-strategiaprosessin tilannekatsaus
TVT-strategian versio 16092012 hyväksyttiin eNorssin johtoryhmässä 3.10.2012 ja johtavien
rehtoreiden kokouksessa 29.11.2012. Loppuvuodesta 2012 käynnistyi koulukohtaisten toimeenpanosuunnitelmien kirjoittaminen.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös: Käytiin keskustelua strategiaprosessista. Todettiin yhteisen strategiapohjan valmistuneen määräaikaan mennessä ja että nyt on käynnissä koulukohtainen toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Yksikkökohtaiset toimeenpanosuunnitelmat julkaistaan mahdollisimman pian
eNorssin portaalissa, Tampereen yksikön suunnitelma on jo julkaistu ja Turun sekä Lapin
suunnitelmat ovat valmistuneet viime päivien aikana. Muiden yksiköiden osalta toimeenpanosuunnitelmien odotetaan valmistuvan helmi-maaliskuun aikana.

6. Verkostojen tilannekatsaus
Kaikilla verkostoilla on ollut aktiivista toimintaa ja tapahtumia eNorssin seminaarien välissä.
OPS-verkosto on toiminut aktiivisesti yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, TVT-ryhmä on
tehnyt strategiatyötä ja toteuttanut Norssiope.fi-koulutuksia, Ohjaajakoulutuksen ryhmä on
toteuttanut ohjaajakoulutusta ja TutKoKe-ryhmä kokoontuu maaliskuussa Mekrijärvellä ja julkaisi harjoittelukoulujen yhteisen tutkimusjulkaisun joulukuussa 2012.
Esitys: todetaan tilanne
Päätös: Todettiin verkostojen toimineen aktiivisesti seminaarien välissä ja että kaikilla verkostoilla on omat vakiintuneet tapansa toimintaansa. Todettiin, että uusi ohjaajakouluttajakoulutus on alkamassa kuluvan vuoden aikana ja että kyseisen koulutuksen valmistelut ovat
jo pitkällä.

7. TYHY ja muut TTS-asiat
Tyhy valittiin tälle lukuvuodelle yhdeksi eNorssin kehittämiskohteista. Projektivastaava keräsi
syksyllä 2012 yksiköiden TYHY-vastaavien yhteystietolistan ja kokosi eNorssin portaaliin yksiköiden TYHY-suunnitelmia.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös: Todettiin, että TYHY-yhteystiedot on saatu muutamaa poikkeusta lukuunottamatta
ajantasalle. Keskusteltiin TYHY-toiminnasta ja sen kehittämisestä. Keskusteltiin TYHYkoordinaattorin tehtävän avaamisesta tulevalle lukuvuodelle vuosiviikkotunti-resursoinnilla,
asiaan palataan kevään aikana ja se viedään myös HARREn kokoukseen keskusteluun.
Todettiin, että Jyväskylässä järjestetään oppilaskuntapäivät 4.-5.4.2013. Päiville on avattu sivu eNorssin portaaliin ja ilmoittautuminen on käynnissä.

8. ITK’13
eNorssin ITK-esitys ”Teknologian,osaamisen vai oppimisen ehdoilla? - Harjoittelukoulujen ja
opettajankoulutuksen näkökulma" hyväksyttiin teemaseminaariksi. Lisäksi eri harjoittelukoulujen useita muitakin esityksiä on valittu seminaariohjelmaan.
Esitys: todetaan tilanne
Päätös: Todettiin, että eNorssin esitys on hyväksytty seminaariin ja että ITK:ssa on esillä
useita verkostoon yksiköiden kautta liittyviä esityksiä. eNorssin teemaseminaari on sijoitettu
suureen saliin ja että odotettavissa on myös suuri yleisö seminaarissa. Teemaseminaarin puhujina toimivat Mikko Horila, Jani Kiviharju, Juha-Matti Turpeinen, Ari Myllyviita, Katrina Vartiainen sekä Sanna Vierimaa. Mukaan tullee myös opiskelijoita Turusta.

9. Muut asiat
- Syysseminaarin ajankohdaksi sovittiin 5.–6.9.2013. Seminaari järjestetään Jyväskylässä.
- Keskusteltiin lukuinto-ohjelma ja todettiin, että ohjelma on esillä Turun seminaarin hanketorilla.

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 15.45. Päätettiin, että seuraava kokous pidetään ACP-kokouksena myöhemmin sovittavana ajankohtana, todennäköisesti maaliskuussa. Kevään myöhemmät kokousajat sovitaan myös tuonnempana.

