Sto_muut_ainealat_kurssiehdotus / JM	26.9.2016	VALKOINEN
HELSINGIN KAUPUNKI	KURSSIEHDOTUS	MUUT AINEALAT
Suomenkielinen työväenopisto 		Lukukausi: 	syksy 20    
Alue:  FORMDROPDOWN 		 	kevät 20      


Palauta/lähetä lomake vastuuhenkilölle viimeistään maaliskuun/syyskuun viimeinen päivä.
Jos lähetät lomakkeen sähköpostin liitteenä, tallenna se ensin omalle koneellesi ja lähetä vasta sitten.
	
OPETTAJA:  TÄYTÄ NÄMÄ KENTÄT
Kurssin nimi
     
Osallistujien määrä

Min 10         
Max   
Opetuspaikka
     
Luokka (opisto täyttää)
     

Opettajan tiedot
Sukunimi
     
Etunimet
     
Osoite
     
Puhelin (Koti)
     
Puhelin (Työ)
     
Puhelin (Gsm)
     
Tutkinto
     
Sähköposti
     
Valmiudet hoitaa sijaisuuksia (päivät ja kellonajat):
     

	alkaa 	päättyy 	tuntimäärä 	opetuskerrat
Kurssi
     /     .20
     /     .20
     
      kpl

Kurssi on jatkokurssi edellisen lukukauden kurssille:  kyllä

Edellisen kurssin nimi ja koodi:      
	alkaa klo	päättyy klo	h/kerta	alkaa klo	päättyy klo	h/kerta
Maanantai
     
     
     
Perjantai
     
     
     
Tiistai
     
     
     
Lauantai
     
     
     
Keskiviikko
     
     
     
Sunnuntai
     
     
     
Torstai
     
     
     



(vastuuhenkilö / suunnittelija täyttää)
OPISTO TÄYTTÄÄ NÄMÄ KENTÄT
Kurssin koodi
     
Vastuuhenkilö
     
Opintokokonaisuus (opintokokonaisuuteen kuuluvien kurssien koodit):
     

Palkanmaksuperuste (rasti oikea vaihtoehto)	Kurssin hinta (opiston laskuttamat)
 Opintoryhmän opettaja
Kurssimaksu
                                     eur
 Luentoryhmän opettaja
Ruoka-aineet
                                     eur
 Luentoryhmän erityisasiantuntija
Monistemaksu
                                     eur
 Kertaluennoitsija
Materiaalimaksu
                                     eur
 Kertaluennon erityisasiantuntija
Polttomaksu
                                     eur
 Muu työ (mikä)       
tuntimäärä      
Kohderyhmä      

   

 	KURSSIEHDOTUS     	MUUT AINEALAT

(Nämä tiedot näkyvät Internet-sivuilla ja painetussa opinto-ohjelmassa.) 
Kurssin nimi:      	Koodi (opisto täyttää):           
Kurssi on jatkoa edellisen lukuvuoden kurssille:   kyllä
Opettajan nimi:      
Ohjelmatekstiksi  (ohjelmaan painettava tiivistetty, selkeä, yhdenmukainen, max 200 merkkiä):
     
(Nämä tiedot näkyvät Internet-sivuilla.) 
Yleiskuvaus kurssista  (opetuksen tavoitteet ja sisältö, max 900 merkkiä):
     
Kurssilla tarvittavat välineet  (opiskelijan itse hankkimat materiaalit ja arvio kustannuksista, max 250 merkkiä):
     
Ensimmäiselle kerralle mukaan  (max 250 merkkiä):
     
Oppimateriaali  (tekijä, nimi, kustantaja, painos, max 250 merkkiä):
     
Lisätietoja opiskelijalle  (max 250 merkkiä):
     

(Nämä tiedot ovat vain henkilökunnan avuksi. Eivät näy opiston Internet-sivuilla.)
Luokissa tarvittavat opetusvälineet
(Esim. tunnilla tarvittavat opetusvälineet. Varmista kuitenkin ennen tilaisuutta!):
     
Kohderyhmä:      
Kurssille voi ottaa uusia opiskelijoita          /      saakka,     jatkuvasti,     ei lainkaan
Muita lisätietoja opiston käyttöön:
     


