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DIGITAALISET PORTFOLIOT 

  Turun kaupunki on päättänyt aloittaa ns. Digitaalisten salkkujen 

käytön kaikille päivähoidossa ja esikoulussa oleville lapsille. Tämä tarkoittaa, että meillä on digitaa-

linen alusta nimeltä Pedanet, jossa keräämme dokumentaatiota lapsesta. 

Jotta digitaalista salkua voidaan kutsua lapsen salkuksi, lapsen on itse rakennettava se ja sisällön, 

jonka lapsi itse on valinnut. Tällä tavoin salkku kuvaa parhaiten lasta, lapsen omaa oppimisproses-

sia ja kehitystä. 

Mahdollisuuksien mukaan lapsi on itse aktiivinen ja valitsee, mitä hänen mielestään tulisi sisällyt-

tää salkkuun. Se voi koskea sen tekemiä piirroksia, valokuvia, jotka lapsi on itse ottanut, tai missä 

lapsi on kuvassa. Se voi olla elokuvaleike lapsen tekemisestä jne. 

Tällä tavoin haluamme lisätä lapsen osallistumista arviointiin, luoda perustan itsereflektiiviselle lä-

hestymistavalle, joka lisää lapsen tietoisuutta oppimisestaan ja tekee siitä näkyvän sekä lapselle 

että kodille. Haluamme myös tuoda esiin lapsen kiinnostuksen kohteet, jotka voivat olla perusta 

koulukeskusteluille ja myös toiminnan suunnittelulle. 

Nuorimmille lapsille aikuiset valitsevat lähetettävän, kun ikä ja ymmärrys kasvavat, lapsi osallistuu 

yhä enemmän siihen, mitä lähetetään ja kommentoi tätä. 

Lähestymistavassa halutaan myös keskittyä enemmän prosessiin kuin oppimisen tulokseen. 

Luonnollinen ajatus on, kuinka turvallista tämä on? 

Pedanetin sivuilla on kaksi "kerrosta". Ensimmäinen on kuin mikä tahansa Internet-sivusto, se on 

avoin kaikille. Toinen kerros vaatii salasanan, jotta sitä ei voida käyttää vahingossa. 

Vanhempana sinun on luotava henkilöllisyys lapsellesi, lisätietoja tästä seuraavalla sivulla. Tarvit-

semme myös luvan, jotta voimme ladata materiaalia. Lopuksi meidän on myös selvitettävä, minkä 

käyttäjänimen olet luonut. Tämän kokoelman lopussa on lomake, jonka voit palata ryhmääsi. Kun 

se on saapunut, voimme yhdistää lapsesi osastoon, johon hän kuuluu. 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osastollesi, joka vastaa mielellään kaikkiin ajatuksiisi. 
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ENSIMMÄISET VAIHEET

 

2. LUODA KÄYTÄJÄTUNNUS PEDA.NET:ISTA  

HUOM! Käytä muita kuin Internet Explorerin selaimia, kun käytät peda.net:ia turvallisuuden ja käy-

tön syistä. 

1. Siirry osoitteeseen http://www.peda.net 

2. Valitse ”Rekisteröi uusi tunnus” 

3. Valitse "Olen ale 13 vuotta" (annat lapselle käyttäjänimen) 

4. Rekisteröinnin jälkeen sähköpostiisi lähetetään kertaluonteinen henkilötodistus, joka on 

vahvistettava viikon kuluessa. Jos et näe sähköpostia, tarkista roskapostisäiliö. 

5. Napsauta linkkiä, käytä sähköpostissa annettuja käyttäjätunnuksia ja salasanoja. 

6. Klikkaa  oikeassa yläkulmassa. Lue ja hyväksy ehdot. 

7.  Seuraavalla sivulla sinua pyydetään asettamaan henkilötunnus lapselle. Ei tarvitse olla etu- 

/ sukunimi, mutta huomaa, että käyttäjänimi on yleistä tietoa ja kaikkien nähtävissä. Valitse 

myös salasana. Syötä sähköpostiosoitteena oma sähköpostiosoitteesi. 

8.  Valitse "Aktivoi tili".. 

9. Halutessasi voit muuttaa tietoja kohdassa "Omat tiedot". Varmista, että huoltajalla on vä-

hintään yksi sähköpostiosoite. (Napsauta muokkaa lisättävien sähköpostiosoitteiden alla.) 

10. Kirjoita itsellesi lapsen tunnus, jos se ei ole etu- / sukunimi. Tämän käyttäjätunnuksen pe-

rusteella ryhmän henkilökunta voi yhdistää oikean käyttäjän lapsen salkkuun. 

•Tutustu informaatiomateriaaliin

• Täytä huomautus julkaisuluvan saamiseksi

• Palauta se päiväkodille / esikoululle
1

•Siirry osoitteeseen www.peda.net ja luo 
käyttäjätunnus

•Ilmoita käyttäjätunnukselle lapsen ryhmälle
2

•Käy osoitteessa https://peda.net/turku/barnen/ 

•Tilaa tämä sivusto.3

•Päiväkoti / esikoulu ilmoittaa, kun sinulle on 
annettu oikeuksia kirjoittaa sivulle.4
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11. Voit myös lisätä "profiilikuvan", mieluiten ei kuvaa lapsesta luottamuksellisuuden vuoksi. 

Se voi olla esimerkiksi piirustus tai vastaava, josta opettajat löytävät oikean lapsen, koska 

samankaltaisia voi olla useita. 

12.  14. Ilmoittaa käyttäjänimi lapsen ryhmälle. 

3. KIRJAUTU LASTEN PÄVÄKOTIIN/ESIKOULUUN 

Kun olet luonut tilisi sivustolle, sinun on tehtävä seuraavat toimet löytääksesi osastosivun: 

Tietokoneelta: 

1. Mene osoitteeseen peda.net ja kirjaudu sisään. 

2. Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa pedanet-kuvaketta, . 

3. Etsi isoja kirjaimia hiukan alempana sivulla ja napsauta kirjainta "T". 

4. Klikkaa "Turun Kaupingin Peda.net". 

5. Napsauta "Småbarnspedagogik och förskoleundervisning ". 

6. Napsauta yksikköä, johon haluat siirtyä, ja sitten osastoa. 

7. Napsauta tähteä, , näytön oikeassa reunassa. 

8. Valitse "Näytä omissa linkeissäni". Tämä luo automaattisesti pikakuvakkeen tälle sivulle 

kirjautumissivullasi. 

Halutessasi voit myös tilata sivun, jolloin saat sähköposti-ilmoituksen, jos joku kirjoittaa 

jotain sivulle. 

9. Napsauta tallenna. 

Nyt sinulla on suora linkki tälle sivulle suoraan kirjautumissivullasi, kun kirjaudut sisään seuraa-

van kerran. 

Pienemmältä näytöltä: 

Tee edellä mainitut vaiheet 1-4, sitten sinun on napsautettava näytön vasemmassa yläkul-

massa olevaa kolmea palkkia, , jotta saat valikon esiin, ja napsauta ensin " Småbarnspeda-

gogik och förskoleundervisning, sitten yksikkö ja osasto.  

Tee sitten vaiheet 7-8 kuten edellä. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

 

MITEN ASENNETAAN MATERIAALIA LAPSINI MAPPIIN? 
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1. Siirry lapsesi salkkukansioon ja valitse, minkä otsikon alle viesti sopi. 

2. Avaa jokin kansioista, napsauta sivun yläosassa ja valitse "teksti" Luo tähän -ruudusta. 

3. Kirjoita viestille otsikko esim. “10.9.17 Sanna leikkaa saksilla kotona” 

Sisältöön voit kirjoittaa vapaasti tekstiä tapahtuneesta, voit saada kuvia / videoita napsaut-

tamalla "Lisää uusi liite" ja etsimällä sitten tiedostoa. 

Muussa tapauksessa voit ladata kuvia erikseen valitsemalla "kuva" kohdassa "Luo tähän". 

Videon lataamiseksi sinun on valittava "muu työkalu" ja sitten "tiedosto". 

Huomaa, että suurten videoiden lataaminen voi kestää kauan tai niiden lataaminen ei ehkä 

onnistu. Useimmissa puhelimissa voit heikentää videon laatua tai kuvata lyhyempiä leik-

keitä, mikä helpottaa peda.netin käyttöä. 

4. Valitse lopuksi "Tallenna" sivun alaosasta. 
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PEDANETIN UUSI KÄYTTÄJÄN TUNNUS 
TÄMÄ SIVU PALAUTETAAN OSASTOLLE 

 

Muista kirjoittaa käyttäjätunnuksesi itse! 

 

 

 

Olen luonut lapselleni peda.net-identiteetin: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

osastolla: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Identiteetti on: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


