Maistuva päivä 2022: Ohjeet materiaalien käyttöön opinto-ohjaajille ja opettajille
Elintarviketeollisuusliitto
Materiaalit: www.etl.fi/maistuva-paiva
Maistuva päivä -ohjelmapaketti tutustuttaa nuoria elintarvikealaan ja sen työmahdollisuuksiin. Materiaalit on
suunniteltu erityisesti yläasteikäisten opetuskäyttöön.
Materiaaleja on mahdollista hyödyntää yksittäisinä elementteinä tai koko oppitunnin pituisella ohjelmalla. Alle
on koottu kuvaukset ohjelmapaketin osista sekä esimerkkejä, miten voit käyttää aineistoja opetuksessasi.
•

Osaajatesti:
Erityisesti mobiililaitteille soveltuva 13-kysymyksinen testi, jolla nuori voi selvittää, mikä elintarvikealan
osaaja hänestä voisi tulla. Osaajavaihtoehtoja on yhdeksän. Suosittelemme, että jokainen nuori saa
tehdä itse testin omalla laitteellaan, jos tämä on mahdollista.
Testi on leikkimielinen, mutta toimii ajatuksia herättelevänä ja alan monipuolisia työmahdollisuuksia
esittelevänä ohjelmanumerona. Testi on hyvä tapa aloittaa alan esittely osallistavan toiminnan kautta.
Suosittelemme varaamaan sen tekemiseen n. 10–15 minuuttia oppitunnista.

•

Osaajavideo:
19 minuuttia kestävä innostava video esittelee yhdeksän elintarvikeyrityksissä työskentelevän osaajan
työtä sekä koulutus- ja urapolkuja. Osaajat edustavat monipuolisesti eri koulutusasteita ja -aloja.
Video toimii parhaiten osaajatestin jälkeen näytettäväksi, sillä jokainen osaajatestin tulosvaihtoehto
esitellään videolla. Näin nuoret pääsevät kukin kuulemaan lisää omasta osaajaprofiilistaan. Video suositellaan näytettävän kokonaisuudessaan, sillä se esittelee osaajia elintarvikkeiden tuotantoketjun mukaan kronologisessa järjestyksessä. Esittelyä juontaa TikTok-sovelluksesta suosittu vaikuttaja Jasmin
Ngo.

•

Elintarviketeollisuuden esittelymateriaali:
Elintarviketeollisuutta esitteleville dioille on koottu avainlukuja ja -faktoja toimialasta. Materiaalin voi
käyttää kokonaisuudessaan tai sieltä voi poimia osasia omaan käyttöön sopivaan muotoon. Diat ovat
saatavilla PowerPoint- ja PDF-muotoisina.

•

Infograafi elintarviketeollisuudesta:
Yhden sivun mittainen infograafi kokoaa elintarviketeollisuuden keskeiset faktat yhteen. Infograafin voi
heijastaa taululle tai sen voi tulostaa oppilaille itse tutustuttavaksi.

•

Elintarvikealan koulutukset -listaus:
Maistuva päivä -sivustolle (oikea palsta) on koottu linkkilistaan elintarvikealalle tähtäävät koulutukset
kaikilta koulutusasteilta. Linkit voi jakaa oppilaiden omaan käyttöön tai vaihtoehtoisesti mahdollisuuksiin voi tutustua yhdessä koko luokan kanssa. Elintarviketeollisuuden mahdollisuuksia esitellessä on
tärkeä muistuttaa, että alalle voi päätyä myös monien muiden kuin alan koulutusten kautta.

Mahdollisia tapoja käyttää materiaaleja:
•

Kokonainen oppitunti: Osaajatesti + osaajavideo + elintarviketeollisuuden esittelydioihin tutustuminen opettajan johdolla
tai
Esittelydiat + osaajatesti + osaajavideo

•

Kokonainen oppitunti: Osaajatesti + osaajavideo + elintarviketeollisuuden infograafi + koulutusvaihtoehtojen lyhyt läpikäynti

•

Kokonainen oppitunti: Osaajatesti + osaajavideo + koulutusvaihtoehtojen syvällisempi läpikäynti

•

Osa oppitunnista: Osaajatesti + osaajavideo

•

Osa oppitunnista: Osaajavideo + koulutusvaihtoehtojen läpikäynti

Jos kaipaat apua materiaalien käytössä tai haluat lisätietoja Maistuvasta päivästä tai elintarviketeollisuudesta
yleisesti, otathan yhteyttä Elintarviketeollisuusliiton viestinnän asiantuntija Sofia Dahlskogiin, sofia.dahlskog@etl.fi

