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18. TET-PÄIVÄKIRJA 

 

 

TEHTÄVÄ: Pidä päiväkirjaa TET-harjoittelustasi. Kirjoita  

harjoittelujaksosta viisi päiväkirjamerkintää alla olevan ohjeen  

mukaisesti. Palauta TET-päiväkirja Classroomin kautta (tehtävä 18)  

keskiviikkoon 16.11.2016 mennessä. Tee työ huolella, sillä se on  

osa 9. luokan arviointia. 

 

 

Kirjoita TET-päiväkirjaan viisi merkintää seuraavasti: 

 

● Kirjoita ensimmäinen päiväkirjamerkintä koulussa ennen 

TET-harjoittelua.  

 

Kirjoita mm. seuraavista asioista: Minne olet menossa TET-harjoitteluun? 

Miksi valitsit juuri tämän paikan? Mitä odotat harjoittelulta? Mitä luulet oppivasi 

harjoittelun aikana? Jännittääkö harjoittelu? Miksi? 

 

● Kirjoita toinen päiväkirjamerkintä ensimmäisen tai toisen TET-päiväsi 

jälkeen.  

 

Kerro, millaista töissä oli? Mitä töitä teit? Opitko jo jotakin uutta? Kuka tai 

ketkä valvoivat tekemisiäsi ja antoivat sinulle töitä? Millaisia he olivat? Esittele 

lisäksi työpaikkastasi: Mitä se tekee? Missä se sijaitsee? Kuinka monta 

ihmistä se työllistää? Miten kauan se on toiminut?  

 

● Kirjoita kolmas päiväkirjamerkintä ensimmäisen viikon loppupuolella, 

viimeistään viikonloppuna.  

 

Pohdi omin sanoin tähänastista harjoittelua. Millaista töissä on ollut? Oletko 
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viihtynyt TET:ssä? Oletko saanut uusia tehtäviä? Mitä olet oppinut? Mistä 

töistä olet pitänyt? Onko jokin ollut vaikeaa? Miten sinut on otettu työpaikalla 

vastaan? 

 

● Kirjoita neljäs merkintä toisen viikon puolivälissä.  

 

Harjoittelu lähenee loppuaan. Kirjoita päiväkirjaan tuntemuksiasi tässä 

vaiheessa harjoittelua. Oletko pitänyt harjoittelusta? Plussat? Miinukset? 

Haluaisitko jo palata takaisin kouluun? Millainen on ollut tavallinen työpäiväsi?  

 

● Kirjoita viides eli viimeinen päiväkirjamerkintä TET-harjoittelusi loputtua. 

 

Arvioi omin sanoin työharjoitteluasi. Oletko tyytyväinen TET-paikkaasi? 

Millaisen kuvan ammatista ja työpaikasta sait? Voisitko kuvitella tekeväsi tätä 

työtä aikuisena? Toteutuivatko tavoitteesi? Mitä opit? Mitä hyviä ja huonoja 

puolia tutustumassasi työssä/ammatissa oli? Mitä hyvää työharjoittelussa oli? 

Mikä kenties epäonnistui harjoittelussasi? Vaikuttiko TET-jakso tulevaisuuden 

suunnitelmiisi? 

 

Ohjeet: 

● Kirjoita TET-päiväkirja tietokoneella. Kirjoita teksti Classroomin kautta 

(tehtävä 18) uuteen tiedostoon. Luo tiedosto seuraavasti: Mene 

Classroomissa tämän tehtävän kohdalle. Klikkaa AVAA > LUO > Docs. 

● Fontti 12, riviväli 1,5. 

● Muista otsikoida tekstisi. 

● Kirjoita jokaisen päiväkirjamerkinnän alkuun päivämäärä, jolloin kirjoitit tekstin. 

● Jaa tekstisi kappaleisiin.  

● Käytä kirjakieltä ja kokonaisia virkkeitä. 

● Kun päiväkirja on valmis, lue se vielä läpi ja korjaa kielivirheet. 

● Merkitse lopuksi Classroomissa tehtävä palautetuksi.  
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