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MUISTIO
1. Turun seminaarin yhteenveto
Turun eNorssi-seminaari preseminaareineen järjestettiin 24.–26.4.2013 Turun yliopiston tiloissa. Seminaariin osallistui lähes 100 harjoittelukouluverkoston toimijaa sekä yhteistyötahojen
edustajaa. Seminaariin osallistuneille toteutettiin palautekysely, jonka mukaan seminaari onnistui erinomaisesti. Kyselyn tulokset on toimitettu johtoryhmän jäsenille liitetiedostona.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista tuleviin seminaareihin liittyen
Päätös: Todettiin Turun normaalikoulun suoriutuneen seminaarijärjestelyistä hienosti. Annetun palautteen perusteella työryhmien työskentelyaikaa pyritään varaamaan tuleviin seminaareihin vielä aiempaakin enemmän.

2. Jyväskylän syysseminaari
eNorssin syysseminaari ” Opettajankoulutus 150 vuotta - Unon jalanjäljiltä kohti tulevaa” järjestetään Jyväskylässä 5.–6.9.2013. Seminaarin valmistelut ovat jo pitkällä, tilat on varattu,
hotellikiintiö on varattu, ruokailuista on sovittu ja osa luennoitsijoista on jo vahvistettu. Seminaarin www-sivut sekä ilmoittautumislomake avattiin 2.5.2013. Seminaaria edeltävälle keskiviikolle on suunnitteilla OPS-preseminaari.
Esitys: keskustellaan seminaarin järjestelyiden tilanteesta sekä vastuunjaosta.
Päätös: Todettiin, että seminaarijärjestelyt ovat jo pitkällä. Muutama seminaarin puhujista on
vielä vahvistamatta, mutta alustava ohjelma julkaistaan eNorssin sivuilla tällä viikolla. Ennen
eNorssi-seminaaria/seminaarin yhteydessä järjestetään OPS2016-hankkeeseen liittyvä kouluttajakoulutus.

3. Kevään hankehaut
Opetushallitus rahoitushaut päättyivät 16.5.2013. eNorssi jätti kaksi hakemusta oppimisympäristöjen kehittämishakuun (BYOD/vastuutahona Tampere, lukioiden yhteishanke/vastuutahona
Turku). Lisäksi yksittäiset normaalikoulujen lukiot ovat jättäneet laitehankintahakemuksia lukioiden yhteiseen hakemukseen liittyen ja Norssit ovat mainittuna ainakin Mollahakemuksessa (mukana hakemuksessa esiopetusta järjestävät norssit).
Esitys: todetaan tilanne
Päätös: Todettiin, että molemmat hankehakemukset jätettiin määräaikaan mennessä. Lisäksi
todettiin yksittäisten Norssien toimivan mukana useissa paikallisissa ja kansallisissa hankehakemuksissa.

4. Toimintakertomus 2012 - 2013
Projektivastaava on koostanut vuoden eNorssi-toiminnasta toimintakertomuksen. Toimintakertomus on toimitettu johtoryhmälle etukäteen tutustuttavaksi.
Esitys: täydennetään ja vahvistetaan toimintakertomus
Päätös: Toimintakertomukseen ei tehty muutoksia. Toimintakertomukseen täydennetään
toukokuun lopussa viimeisimmät talousluvut ja harjoittelukyselyn lopulliset täyttäjämäärät.
Projektivastaava toimittaa täydennetyn version johtoryhmälle lopullista hyväksymistä varten ja
hyväksytty toimintakertomus julkaistaan eNorssin portaalissa sekä viedään tutustuttavaksi
HARREen.
Samassa yhteydessä käytiin keskustelua tulevan vuoden painopistealueista ja kehityskohteista. Todettiin, että OPS- ja TVT-ryhmien toiminnassa on paljon opettajia, mutta TutKoKe- ja
ohjaajakoulutuksen ryhmissä toimijoita on vähemmän. Tavoitteena on tasapainottaa ryhmien
kokoa tukitoimilla. Todettiin, että ohjausosaaminen on verkostolle äärimmäisen tärkeää ja uudet opettajat tulee ohjata ohjaajakoulutuksiin sekä tarjota myös pidempään harjoittelukouluissa toimineille mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Koulutusten mahdollistamisessa on koulun
johdolla merkittävä rooli ja eNorssin johtoryhmä toivoikin asiaa käsiteltävän myös HARREn
kokouksessa.

5. Ohjaajakoulutuksen materiaalit ja näkyvyys portaalissa
Ohjaajakoulutuksen tarpeisiin on vuosien saatossa tuotettu paljon ohjaajakoulutuksen materiaalia. Osa materiaalista on avoimessa verkossa ja osa rajatulle käyttäjäjoukolle salasanan takana. Suljettuun materiaaliin liittyen tulee vuosittain useita kyselyjä käyttöoikeuksista ja toistaiseksi oikeuksia ei ole yleisesti jaettu verkoston ulkopuolelle.
Projektivastaavalle on esitetty toive ohjaajakoulutuksen näkyvyyden parantamisesta eNorssin
portaalissa.
Esitys: päätetään ohjaajakoulutuksen materiaalien käyttöoikeuksista sekä ohjaajakoulutuksen
materiaalien näkyvyydestä eNorssin portaalissa.
Päätös: Päätettiin, että Ohjaajan työkalupakin ajanmukaiset materiaalit siirretään ohjaajakoulutuspalveluiden alle. Samassa yhteydessä päätettiin, että työkalupakki ajetaan vaiheittain
alas. Siirrettävän materiaalin valinnasta vastaa ohjaajakoulutuksen ryhmä ja teknisestä toteutuksesta Markku Lang ja Pasi Kurttila. Päätettiin myös, että uudistuksen jälkeen ohjaajakoulutuksen näkyvyyttä kasvatetaan eNorssin portaalissa nostamalla se ylänavigointiin FTTS-linkin
tilalle. Ohjaajakoulutuksen materiaaleista suuri osa on julkisia, mutta sivustolla on myös salasanan takana oleva kouluttaja-osio. Päätettiin, että kouluttajamateriaaleihin ei myönnetä
käyttöoikeuksia eNorssin ohjaajakoulutuksien ulkopuolelle.

6. Harjoittelukysely 2012 - 2013
Harjoittelukoulut keräävät vuosittain palautetta ohjatusta harjoittelusta. Kuluvana lukuvuonna
toteutettiin normaalia laajempi palaute. Palautelomakkeen on tähän mennessä täyttänyt hieman yli 1000 vastaajaa. Projektivastaava on toimittanut kouluille pyynnöstä koulukohtaiset tulokset ja koostaa koko verkoston osalta graafisen yhteenvedon tuloksista. Yhteenveto julkaistaan eNorssin portaalissa 31.5.2013. Projektivastaava on ollut yhteydessä kyselyn laatineeseen työryhmään laajemmasta tulosten analysoinnista.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös: Päätettiin, että projektivastaava koostaa graafisen yhteenvedon koko verkoston tuloksista ja toimittaa sen johtoryhmälle tutustuttavaksi. Kooste toimitetaan myös kouluille ja/tai
julkaistaan eNorssin portaalissa. Tulosten tarkempaa analysointia tarjotaan kyselyn laatineen
ryhmän toteutettavaksi, tavoitteena on julkaista tarkempi analyysi koulujen käyttöön kohtuullisessa ajassa.
Samassa yhteydessä käytiin keskustelua harjoittelukyselyn käyttöoikeuksista ja aineiston jakelusta. Aiempaan päätökseen ei tehty muutoksia, eli aineistoa ei jaeta eteenpäin ilman johtoryhmän erillistä hyväksyntää.

7. Muut asiat
Projektivastaava esitteli ajatusta eNorssin yhteisestä eLomake-palvelusta, joka rahoitettaisiin
hankkeiden kautta. Tällä ratkaisulla kouluille saataisiin käyttöoikeus lomakkeeseen ja myös
mahdollisuus joustavasti hakea omat koulukohtaiset tulokset sekä vertailudata. Mahdollisia
käyttökohteita olisivat mm. harjoittelukysely, osaamiskartoitukset, OPS-prosessi, TutKoKe sekä Ohjaajakoulutus. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

8. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 13.30. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 22.8.2013 klo 14.00.

