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MUISTIO
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 eNorssisopimuksessa 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: Tarkennettiin talous- ja toimintasuunnitelman päivämääriä sekä talouslukuja. Päivitetty
TTS julkaistaan vielä tällä viikolla eNorssin portaalissa.

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: Käytiin keskustelua seminaarin rytmityksestä, teemasta sekä luennoitsijoista. Päätettiin
ottaa ohjelmaan mukaan viime keväänä toivottua ryhmärajat ylittävää ryhmätyöskentelyä.
Samalla päätettiin toteuttaa seminaarin jälkimmäinen päivä hieman edellisiä seminaareja
pidempänä, jotta loppukoonnille jää riittävästi aikaa. Päätettiin myös, että lukuinto-hankkeelle
mahdollistetaan preseminaarin järjestäminen seminaaria edeltävälle keskiviikolle. Ko.
preseminaari ei kuulu varsinaiseen ohjelmaan ja sen toteutuksesta vastaa Marianna Junes. Pasi
Kurttila on asiasta yhteydessä Mariannaan.
Osa yhteisistä osuuksista toteutetaan harjoittelukoulujen omien luennoitsijoiden vetäminä
(harjoittelukyselyiden tulokset, Savonlinnan kokeilu sekä Teacher education for inclusion).
Ulkopuolisina luennoitsijaehdokkaina esiin nousivat Erkki Sutinen, Pekka Räihä, Kati MäkitaloSiegel sekä esitys teemalla ”opettajat ilman rajoja”. Esillä oli myös ehdotus teemalle
”tulevaisuuden koulu”, jossa olisi mahdollisesti mukana OKL. Päätettiin, että projektivastaava ja
eNorssin johtoryhmän puheenjohtaja jatkavat luennoitsijakysymyksen työstämistä yhdessä
Joensuun järjestelytoimikunnan kanssa.
Seminaarin työnimenä toimii: "Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä".

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: Todettiin, että hakemuksen työstäminen on sujunut suotuisasti, tehokkaasti ja
läpinäkyvästi. Sekä eNorssin johtoryhmällä, että harjoittelukoulujen Osaava-koordinaattoreilla on
ollut mahdollisuus olla mukana prosessissa ja vaikuttaa painopistealueisiin.

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: Todettiin, että TVT-moduulia valmisteleva työryhmä on pitänyt yhden ACP-kokouksen ja
ollut aktiivisesti yhteydessä sähköisesti. Ensi vaiheessa ryhmä on tuottanut kyselyn, jolla
selvitetään jo käytössä olevia hyviä TVT-sidonnaisia ohjauskäytänteitä. Kysely tulee täytettäväksi
ohjaajakoulutuksen toimijoiden kautta tammikuussa. Kyselyn tulosten pohjalta moduulia
suunnitteleva ryhmä työstää moduulin pilotointivalmiiksi kevään aikana.

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: Projektivastaava esitteli ehdotusta selvittää eri harjoittelukoulujen harjoittelukäytänteitä.
Ehdotus sai kannatusta ja selvitystä varten laaditaan kysely, joka toteutetaan kevään 2014
aikana. Selvitystyöstä vastaa projektivastaava.

6. Muut asiat
-

Todettiin, että Bettshow 2014 –tapahtumaan Lontooseen on lähdössä 15 harjoittelukoulujen
rehtoria.
Todettiin, että useita harjoittelukouluihin liittyviä ITK-esityksiä on taas mennyt läpi ja että
verkosto on hyvin edustettuna ko. tapahtumassa.
Todettiin, että harjoittelukoulujen lukiot ovat yhdessä hakemassa OPH:n hankerahoitusta.
Hanke on eräänlainen jatkohakemus LUTO-hankkeelle.

7. Kokous päätettiin klo 16.40

