TURUN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON
LUKUVUODEN 2021 - 2022
KURSSISUUNNITTELUN OHJEISTUS
Kurssiehdotusten viimeinen jättöpäivä on 14.3.2021
Tee kurssiehdotuksesi Hellewiin, kurssin vastuuhenkilöksi tiimivastaava:
Kielitiimi ja Taitotiimi Susanna Törnström, Kulttuuritiimi Merja Ylitalo, Luuppi Elena Levantovskaja.
Hellewin käyttäjätunnuksen ja salasanan saa Mika Tammenkoskelta: mika.tammenkoski@turku.fi
Linkin Hellewiin ja muuta hyödyllistä tietoa löydät opiston nettisivulta:
https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto/opettajille-ja-luennoitsijoille/
1. Tee kurssiehdotus kopioimalla nykyinen kurssisi Hellewissä:
Valitse Kurssin perustiedot -> Kopioi uudeksi (sininen laatikko oikeassa yläkulmassa).
Muuta päivämäärät oikeiksi vuodelle 2021 – 2022. Laske kalenterista kokoontumiskerrat ja tunnit.
Tarkista, että suunniteltava kurssi on lukuvuodelle 2021-2022.
Tee kopioituun kurssiin kaikki muutokset uutta lukuvuotta varten ja Tallenna.
Uusia kurssiehdotuksiasi pääset katsomaan ja työstämään kun valitset ikkunan yläosasta oikean
Lukuvuoden 2021 - 2022.
2. Uudet opettajat voivat tehdä kurssiehdotuksen opiston nettisivuilta löytyvälle lomakkeelle:
https://link.webropolsurveys.com/S/FEEC9510A8FD2A97
Tee ehdotuksesi Hellewiin tai tiimivastaavalle viimeistään 14.3.2021.
Lukukauden 2021 - 2022 aikataulut:
Aloitamme syyslukukauden opettajainkokouksella keskiviikkona 25.8.2021 klo 18.00,
kahvitus 17.30 alkaen.
Muistathan, että työsopimus velvoittaa opettajan osallistumaan opettajainkokoukseen.
Opetus alkaa pääsääntöisesti viikolla 35, eli maanantaina 30.8.2021.
Syysloma on viikolla 41, eli 11. – 17.10.2021 ei ole opetusta.
Kevätlukukauden opetus alkaa maanantaina 10.1.2022.
Uudet kurssit, joihin ilmoittaudutaan vuoden vaihteessa alkavat 17.1.22 jälkeen.
Talviloma on viikolla 8, eli 21. – 27.2.2022 ei ole opetusta.
Kiirastorstaina 14.4.22 ei myöskään ole opetusta.
Lukuvuoden opetusviikonloput: 29.10. - 31.10.2021
11.3. - 13.3.2022
Viikonloppujen opetusajat:

perjantai-illan opetus päättyy klo 21.15
lauantai ja sunnuntai klo 10.00 - 16.00

Yleistä:
Nyt suunnitellaan pääsääntöisesti kaikki lukuvuoden 2021-22 kurssit, myös lyhyet kevätlukukauden
kurssit.
– Tee suunnitelma ajoissa Hellewiin.
– Täytä kurssitiedot Hellewiin huolellisesti: päivämäärät, viikonpäivät, kellonajat, tuntimäärä ja
tilaehdotus. Voit myös laittaa eri vaihtoehtoja Muistettavaa-kenttään.
– Yksi opetustunti on 45 minuuttia. Jos kokoontumiskerralla on tunteja vähintään neljä, sisällytetään
kokoontumiskertaan ainakin 15 minuutin tauko. Peräkkäisten kurssien väleissä pidetään 15
minuutin tauko.
– Kurssin minimiosallistujamäärä on 12 opiskelijaa. Maksimiosallistujamäärä asetetaan opetustilan
mukaan.
– Pidä kurssin nimi lyhyenä ja ytimekkäänä. Nimestä tulee käydä selville mitä ainetta opiskellaan.
Tee nimestä mahdollisimman houkutteleva. Kirjoita nimi tekstauskirjaimin.
– Kerro sisältötekstissä kaikki opiskelijalle olennainen tieto eloisasti ja persoonallisesti:
kenelle tarkoitettu, lyhyt sisältökuvaus ja mahdollinen materiaali tai oppikirja. Mieti mitä itse
haluaisit tietää ennen kurssin aloittamista!
– Lisätietoa, materiaalit ym. kohtaan voit laittaa tarkennuksia esim. itse hankittavista tarvikkeista,
materiaaleista ja materiaalimaksusta.
– Muista kertoa ehdotuksessasi kurssin erityistarpeet, käytätkö mallia, avustajia, säestäjää,
pitääkö hankkia materiaalia, työvälineitä tms. lisäkustannuksia aiheuttavaa.
Huomioi, että teet kurssista vain ehdotuksen; tiimivastaavat päättävät yhdessä rehtorin
kanssa, mitkä kurssit valitaan seuraavan lukuvuoden ohjelmaan.
Viikolla 20 toimisto lähettää opettajille tarkistuspyynnön.
Jokainen tuntiopettaja tarkistaa tällöin omien kurssiensa kaikki tiedot ja ilmoittaa välittömästi
mahdollisista korjauksista Seija Aholle seija.aho@turku.fi
Kirjaa itsellesi ylös kaikkien omien kurssiesi tiedot. Ehdottamiisi kursseihin on saattanut tulla
muutoksia.
Opinto-ohjelma julkaistaan netissä 24.5.21, painettu ohjelma ilmestyy elokuun alussa.
Ilmoittautumiset alkavat 31.5.21. Seuraa ilmoittautumistilannetta Hellewistä omilla tunnuksillasi.
Kurssitietojen perusteella tehdään opettajan työsopimus, jos kurssi toteutuu eli minimimäärä
opiskelijoita on ilmoittautunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Opettajan tehtävä on kertoa opiskelijoille kurssin alkaessa kokoontumiskerrat; aloitus-, päättymisja loma-ajat.
Tiimivastaavat auttavat ja vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiin.
Kaikki kurssiehdotukset ovat tervetulleita. Saatujen ehdotusten pohjalta kootaan yhteistyössä
rehtorin ja tiimivastaavien kanssa lukuvuoden 2021 - 2022 kurssitarjonta.
Innokasta suunnittelua toivottaen
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