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Taustaa:
Kaupungin koulujen ja päiväkotien kotisivut Peda.netissä 

Varhaiskasvatuksessa kasvunkansion malli käytössä kaikissa yksiköissä

● henkilökunta koulutettu 

● TVT-tiimi tarjoaa tukea käyttöön

→  Perusopetuksen puolella osa opettajista jatkaa peda.netin käyttöä oppilaan 

portfoliona. 

● syksyllä 2019 rakennettu kaupungin sivuille kouluja varten portfolion 

esimerkkipohja, jota voi halutessaan käyttää pohjana omien oppilaiden portfolioihin

● kevään 2020 aikana järjestetään esi- ja alkuopetuksen yhteisiä koulutuksia 

kasvunkansioiden jatkamisesta portfolioiksi 



Kasvunkansiot/Portfoliot yhteisellä sivulla:

● opettaja luo luokan sivuille portfolio-sivun ja lisää siihen julkisuusasetuksista 

yhteisen salasanan

→ opettaja luo jokaiselle oppilaalle oman sivun ja lisää jokaiseen julkisuusasetuksista 

oman salasanansa

→ linkki ja salasana jaetaan koteihin

Linkki kasvunkansion malliin

Linkki portfolion esimerkkisivustolle

https://peda.net/id/b379bd7ed5f
https://peda.net/id/75e64620dab




● Huoltaja luo oppilaalle tunnukset 

● Oppilas luo portfoliosivun ja ja lisää opettajan 

osallistujaksi
○ opettaja voi luoda oppilaista ryhmän ja yhdistää profiilin ryhmään

○ opettaja voi tilata oppilaan sivun, jolloin sivuilla tehdyt 

muutokset näkyvät ilmoituksissa (lippu oman profiilikuvan vieressä)

● oppilas luo sisällöt ja alasivut itse tai kopioi ne opettajan sivuilta: oppilaalle 

sivun ylläpito-oikeudet

● tehtävien arviointi 
○ luotaessa moduulia rasti ruutuun "Merkitse arvioitavaksi"

→  Tällöin opettaja voi kirjoittaa arvioinnin kyseisestä moduulista mikäli hänet on lisätty osallistujaksi. 

→ Myös luokkatoveri voi antaa vertaisarviointia mikäli hänet on lisätty osallistujaksi. 

Portfolio omatilassa:



Kokemiamme hyötyjä ja haasteita:

+ sama sähköinen oppimisalusta käytössä 

varhaiskasvatuksesta lähtien 

+ tuotokset ovat sähköisesti tallessa

+ päiväkoti- ja kouluarjen näkyminen 

koteihin

+ oppilas voi käyttää omatilaa myös omien 

harrastuksien ja muistojen tallentamiseen

+ peda.net jää oppilaan käyttöön vaikka 

opiskelusuhde oppilaitokseen päättyy 

- pienten oppilaiden kirjautuminen vaatii 

harjoittelua, samoin Peda.netin itsenäinen 

käyttöönotto

- BYOD-mallissa eri laitteiden (puhelimien) 

erilainen toiminta 

- kodin mukaan ottaminen ja ohjeistaminen 



Mahdollisuuksia ja tulevia suunnitelmia Lohjalla:

- taitotasotavoitemerkit sähköisesti käyttöön lukuvuoden 2019-2020 aikana

- eskarissa itsenäiseen toimintaan ohjaaminen yhdessä aikuisen kanssa

- yhteiset koulutukset esi- ja alkuopetusväen kanssa → nivelvaiheen tiedonsiirto

- kasvunkansion koko kaupungissa toimivan mallin siirtäminen koulun portfolioksi

→ koulutuksia keväällä 2020

- täydentyviä ohjeita ja esimerkkejä löytyy osoitteesta bit.ly/lohjanportfolio

http://bit.ly/lohjanportfolio
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