Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн - системою
«Індекс безпеки і здоров’я школи»
1. Підготовка опитування (налаштування модульних таблиць на рівні школи)
2. Відкриття доступу всім респондентам (членам шкільної команди) до
оцінювання параметрів школи по модулям
3. Закриття доступу, підтвердження оцінок респондентів, визначення всіх
слабких сторін що потребують покращення, обрання декілька слабких сторін
школи по кожному модулю
4. Формування завдань (дій, заходів), спрямованих на посилення кожної
«слабкої» сторони школи
5. Відкриття доступу всім респондентам, оцінювання запропонованих варіантів
дій, спрямованих на посилення слабких сторін школи
6. Закриття доступу, підтвердження оцінок, формування зведеного плану
заходів
7. Розробка покрокового плану-графіку реалізації першочергових завдань із
тих, що містяться у зведеному плані школи
Результати роботи з системою на кожному етапі можна експортувати
у форматі Exel - таблиць
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Інструкція шкільному модератору для роботи з онлайн - системою «Індекс
безпеки і здоров’я школи»
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Крок 1. Підготовчий.
1.1.Заходимо на сайт за посиланням http://iz.autta.org.ua/login
1.2.Авторизуємося. Для цього вводимо дані модератора свого навчального
закладу (email, пароль, PIN) і тиснемо «Відправити».

З’явиться панель управління шкільного модератора
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1.3. Налаштовуємо модульні таблиці для свого навчального закладу. Для цього
на панелі управління шкільного модератора тиснемо на бокову вкладку
«Опитування». З’явиться екран «Перелік опитувань», на якому тиснемо на
«Додати».

Система запропонує вам внести назву опитування і відмітити для всіх (або
частини) модулів всі релевантні для вашого закладу питання.
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1.4. Відкриваємо доступ до опитування всім респондентам шкільної команди. Для
цього після завершення процесу вибору всіх (або частини) релевантних запитань в
низу, у полі «Статус», обираємо «Відкрито» і натискаємо «Зберегти» (Submit
Query).

Відтепер створене опитування зберігається у базі даних. Його можна редагувати
у будь який час.
Отже, обравши статус «Відкрито» і етап «Етап 1», відкриваємо доступ до
модульних таблиць усім групам шкільної команди для оцінювання школи за
створеним опитувальником.
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Крок 2. Оцінюємо параметри школи за сформованими модульними таблицями
2.1. Аналізуємо питання, що містяться у модульних таблицях і за допомогою
підказок проставляємо оцінки. Для цього тиснемо на вкладку «Модульні таблиці»,
обираємо потрібний модуль і тиснемо на відповідну комірку.

При цьому для обґрунтованого оцінки використовуйте підказку, що з’являється,
якщо натиснути на знак запитування ? у відповідній комірці «Питання для
обговорення і оцінки»
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Завершивши оцінювання по питанням кожного модуля, натискаємо на «Зберегти».
Якщо цього не зробити, ваші оцінки не збережуться у базі даних.

2.2. Закриваємо доступ до опитування. Для цього на панелі вкладом обираємо
«Опитування» і тиснемо «Редагувати» для актуального опитування.
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Не забуваємо обрати внизу цієї сторінки статус «Закрито» і натиснути кнопку
«Зберегти»

2.3. Затверджуємо оцінки респондентів шкільної команди для всіх модульних
таблиць
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Крок 3. Формуємо модульні таблиці слабких сторін закладу освіти
3.1. Позначаємо «слабкі сторони» для кожного модуля. Для цього обираємо у
вкладці «Документи» пункт «Модульні таблиці слабких сторін» і тиснемо на
«Редагувати».

Далі обираємо і позначаємо («кліком» на відповідний рядок) для кожного модуля
декілька питань з найменшими балами у графі «Середнє значення».
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3.2. Зберігаємо таблиці «слабких сторін». Для цього внизу цієї сторінки тиснемо
на «Зберегти». Відібрані декілька слабких сторін для відповідного модуля будуть
збережені у базі даних.

3.3. Отримуємо і аналізуємо зведену таблицю оцінювання школи. Для цього
натиснувши на «Зведена таблиця» отримаємо результаті оцінювання і формі
таблиці
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та у формі діаграми

Отримані узагальнені результати оцінювання будуть корисними на наступних
етапах для визначення пріоритетних дій, спрямованих на підвищення рівня безпеки
і здоров’я закладу освіти. Тому їх рекомендується експортувати у відповідний
файл на вашому комп’ютері.
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Крок 4. Записуємо варіанти дій,
спрямованих на посилення слабких сторін школи
4. 1. Змінюємо формулювання «слабких сторін» на «дії». Для цього обираємо у
вкладці «Документи» пункт «Таблиці для запису дій», обираємо модуль і тиснемо
«Редагувати».

На сторінці, що відкриється, у віконці «Дія» для кожної слабкої сторони наводимо
формулювання у термінах дії (що потрібно зробити для посилення слабкої
сторони)
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Закінчивши внесення формулювання дій для слабких сторін школи, потрібно
натиснути на «Зберегти». Відтепер дані збережено у базі даних.
4.2. . Відкриваємо доступ до оцінювання запропонованих дій всім респондентам
шкільної команди. Для цього обираємо вкладку «Опитування», обираємо актуальне
опитування і тиснемо на «Редагувати».
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Внизу сторінки, що відкриється, у полі «Статус» обираємо «Відкрито», а у полі
«Етап» обираємо «Етап 2» і натискаємо «Зберегти» (Submit Query).

Отже, обравши статус «Відкрито» і етап «Етап 2», відкриваємо доступ усім групам
шкільної команди для оцінювання запропонованих дій за 5 критеріями..
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Крок 5. Оцінюємо варіанти запропонованих дій за 5 критеріями
(важливість, вартість, час, прихильність, здійсненність)
5. 1.Оцінюємо варіанти дій для посилення слабких сторін школи за 5 критеріями.
Для цього у вкладці «Модульні таблиці» для кожного модуля оцінюємо
запропоновані дії за 5 критеріями. Не забуваємо після внесення оцінок для кожного
модуля натиснути «Зберегти».

5.2. Закриваємо доступ респондентам шкільної команди до «Таблиці для запису
дій» (після завершення оцінювання варіантів дій - повністю або частково). Для
цього обираємо вкладку «Опитування», обираємо актуальне опитування і тиснемо
на «Редагувати».
Внизу сторінки, що відкриється, у полі «Виберіть статус» обираємо «Закрито», а у
полі «Етап» обираємо «Етап 2» і натискаємо «Зберегти» (Submit Query).
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Крок 6. Формуємо зведений план закладу освіти
6. 1. Затверджуємо (за потреби коригуємо) усереднені оцінки варіантів дій для
кожного модуля. Для цього обираємо вкладку «Таблиця для запису дій», потрібний
модуль і тиснемо на «Редагувати»

Відкриється сторінка з оцінками учасників шкільної команди для кожного і
запропонованих дій. Щоб затвердити оцінки, треба натиснути на «Зберегти» внизу
цієї сторінки.
6.2. Позначаємо пріоритетні завдання для включення до зведеного плану дій школи.
Для цього помічаємо 2кліком» пріоритетні завдання для включення до зведеного
плану школи (зазвичай з найбільшими балами) і тиснемо на «Зберегти». Такі дії
повторюємо для всіх модулів.
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Крок 7. Формуємо детальний план реалізації першочергових завдань
7. 1. У зведеному плані школи позначаємо першочергові завдання. Для цього
«клікаємо» на обрані рядки зведеного плану дій ( зазвичай з найвищою сумою
балів). Після відмітки всіх першочергових заходів не забуваємо натиснути на
«Зберегти» внизу сторінки

7.2. Для кожного першочергового завдання формуємо покроковий план реалізації у
форматі: пункт плану, термін виконання, відповідальний, коментар
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Табло стану систем
Для полегшення орієнтування у системі є меню стану, яке висвітлює таку
інформацію:





Назва опитування
Етап опитування (Етап1 або Етап 2)
Статус опитування (закрито, відкрито, архів)
Назва закладу освіти
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