
 

 

 

 

 

 

 

 

Matkailun muuttuva maailma –  

kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) 

 

 

Opintokokonaisuuden teema:  (kirjatkaa työnimi tähän) 

 

 

Tekijät: 

opiskelija 1 (kirjoita tähän oma nimesi) 

opiskelija 2  (kirjoita tähän oma nimesi) 

 

 



 1.  Käsiteltävän aiheen rajaaminen ja 
toteutussuunnitelman laatiminen  

 

Ohjeet tämän osion toteutukseen löytyvät osoitteesta: 
http://verkkovaria.fi/marata/matkailujamonik/teema-1/ 

 

Tämän osion tulee olla valmiina  ______________________mennessä, jonka 
jälkeen ohjaaja kommentoi tehtävää.     

 

 Toteutussuunnitelman laatiminen ja käsiteltävän 
aiheen rajaaminen  

tämän taulukon opiskelijat täyttävät 
yhdessä                                                  

ohjaajan 
kommentit   

Miten tulette perehtymään valitsemaanne 
aiheeseen (ns. tietopohjan hankinta)?   

  

Millaisia erilaisia käytännön työskentelytapoja 
tulette hyödyntämään tehtävässänne?  

 (Esim. haastattelut, havainnointi, kyselyt, case –
oppiminen…)   

    

Miten tulette kokoamaan / dokumentoimaan 
keräämänne tiedot? (kirjallisesti, videoimalla…)  

  

Miten tulette hyödyntämään 
työssäoppimispaikan sekä 
työssäoppimisympäristön tarjoamia 
mahdollisuuksia?   

    

Millaisen kokonaisuuden tulette aiheeseen 
liittyen rakentamaan?   (Esim. kirjallinen raportti, 
PowerPoint -esitys, aiheeseen liittyvä peli, 
suljettu blogi, havaintopäiväkirja, video tai vaikka 
näiden yhdistelmä.)   

    

Mitkä ovat kunkin opiskelijan tehtävät ja 
vastuualueet?    

    

Millaisia haasteita arvioitte kokonaisuuteen 
liittyvän miten tulette varautumaan näihin 
haasteisiin?   

    

Miten tulette kommentoimaan ja antamaan 
palautetta toisillenne? (=vertaispalaute)  
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2. Perehtymisvaihe -  työn alkuun saattaminen   

 

Ohjeet tämän osion toteutukseen löytyvät osoitteesta: 
http://verkkovaria.fi/marata/matkailujamonik/tehtava-2/ 

 

Tämän osion tulee olla valmiina  ______________________mennessä, jonka 
jälkeen ohjaaja kommentoi tehtävää.     

 

  opiskelija 1   opiskelija 2    
ohjaajan 
kommentit   

Tähän tulee liittää aiheeseenne liittyviä 
omia ajatuksia ja ideoita.                   

      

Tähän tulee koota 
aihealueeseenne liittyvää tietoa / linkkejä  
vastuualueidenne mukaisesti.      

      

Mistä kokoamanne / dokumentoimanne 
tiedot on löydettävissä?  

  

Tähän tulee kirjata vertaispalautetta sekä 
ideoita aiheen eteenpäin 
viemiseksi.                          

Opiskelijan 1 
kommentit ja palaute  
opiskelijalle 2:   

 

Opiskelijan 2 
kommentit ja palaute  
opiskelijalle 1:   
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3. Toteutusvaihe     

  

Ohjeet tämän osion toteutukseen löytyvät osoitteesta: 
http://verkkovaria.fi/marata/matkailujamonik/tehtava-3/ 

 

Tämän osion tulee olla valmiina  ______________________mennessä, jonka 
jälkeen ohjaaja kommentoi tehtävää.    

 

   opiskelija 1   opiskelija 2    
ohjaajan 
kommentit   

Miten tulette hyödyntämään edellisessä 
osiossa hankkimaanne tietoa tämän osion 
toteutuksessa?   

   

Osiossa kolme toteutettavien toimintojen 
kuvaus:           

Esim. 1)  

toteutus: haastattelu, 
Raija Reissaaja (14.1.)       

haastattelu videoitu, 
video katsottavissa 
osoitteessa... / video  
Fronterissa  

 Ajatuksiani teoriatiedon 
/ videon pohjalta:     

    

Mistä kokoamanne / dokumentoimanne 
tiedot on löydettävissä? 

  

Tähän tulee kirjata palautetta parinne 
tuotokseen liittyen sekä pohtia, miten 
tulette yhdistämään eri osa-alueet ehjäksi 
kokonaisuudeksi. 

Opiskelijan 1 kommentit 
ja palaute  opiskelijalle 2: 

 

Opiskelijan 2 
kommentit ja 
palaute  
opiskelijalle 1: 
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    4.  Kokonaisuuden laatiminen    

  

Ohjeet tämän osion toteutukseen löytyvät osoitteesta: 
http://verkkovaria.fi/marata/matkailujamonik/tehtava-4/ 

 

Tämän osion tulee olla valmiina  ______________________mennessä, jonka 
jälkeen ohjaaja kommentoi tehtävää.    

 

  

tämän taulukon osan 
opiskelijat täyttävät 
yhdessä  

  

ohjaajan 
kommentit   

Liittäkää tähän lopullisen tuotoksenne otsikko, sekä tiedot 
siitä, missä lopullinen kokonaisuuteenne on saatavilla.   

    

   

Arviointi / palaute  
opiskelija 
1  

opiskelija 
2  

ohjaajan 
kommentit   

 Tähän tulee kirjata arviointia tehtävän onnistumiseen 
liittyen.   

      

Tähän tulee kirjata arviointia henkilökohtaiseen työskentelyyn 
sekä parityöskentelyyn liittyen.   

      

Tähän tulee kirjata arviointia verkkosivujen ohjeistukseen 
liittyen.   

      

Tähän tulee kirjata arviointia toteutuksen ohjaukseen liittyen.         

Tähän tulee kirjata arviointia henkilökohtaiseen oppimiseen 
liittyen.  

   

                

 

http://verkkovaria.fi/marata/matkailujamonik/tehtava-4/

