Instrukcja obsługi

Możesz przesyłać dane między
aplikacjami Multidiagnoza
zainstalowanymi na różnych
komputerach. Aby zgrać dane
z aplikacji kliknij Eksport danych.
Aby wgrać dane do aplikacji kliknij
Import danych.

Możesz automatycznie przesyłać
wyniki obserwacji i diagnozy
do opiekunów dzieci. W tym celu
skonfiguruj konto pocztowe.
Instrukcja konfiguracji konta
znajduje się w dalszej części
Instrukcji obsługi.

1.
Wpisz nazwę
placówki
i rok szkolny.
Zapisz dane.

2.
Wybierz grupę
wiekową i rodzaj
obserwacji
(z kartami / bez
kart)
lub diagnozę.
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4.
Wpisz imię
i nazwisko dziecka.
Możesz wpisać
dwa adresy
mailowe do
opiekunów
dziecka.
Zapisz dane
.
Po zapisaniu dane
dziecka pojawią się
na liście dzieci
w kolejności
alfabetycznej.
Jeśli chcesz
zmienić dane,
kliknij
.
Jeśli chcesz
usunąć dane,
kliknij

3.
Wpisz nazwę
grupy i zapisz dane
.

5.
Wybierz dziecko
na liście dzieci.

.
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6.
Wybierz
numer obserwacji
lub etap diagnozy,
oraz obszar
i podobszar
podstawy
programowej.

Jeśli przeprowadzasz kolejny etap
obserwacji lub diagnozy, w oknie pojawi
się ocena z poprzedniego / poprzednich
etapów.

7.
Wybierz pytanie
badawcze i zaznacz
odpowiedź
właściwą
dla ocenianego
dziecka.
Skorzystaj
z podpowiedzi
w oknie. Opis
możesz zmieniać –
zmodyfikowany
tekst pojawi się
w na formularzu
oceny opisowej.

8.
Gdy wszystkie
punkty danej
obserwacji
lub diagnozy będą
uzupełnione,
przy nazwisku
dziecka
w kolumnie
„Status
obserwacji”
symbol
zmieni się na
.
Kolejne symbole
oznaczają kolejne
etapy obserwacji
lub diagnozy.
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Generowanie oceny opisowej dziecka
Dokument możesz podejrzeć, wydrukować, zapisać w pliku PDF
lub wysłać mailem do opiekunów (wymagana konfiguracja konta
pocztowego – instrukcja w dalszej części Instrukcji obsługi).

Po wprowadzeniu
wyników
obserwacji
lub diagnozy
kliknij
w prawym dolnym
roku okna
i wygeneruj ocenę
opisową.

W oknie na końcu
oceny opisowej
możesz wpisać
treść, która będzie
zapisana
w systemie –
możesz ją zmieniać
w dowolnym
czasie.
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Generowanie Informacji o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Po wprowadzeniu
wyników diagnozy

Dokument możesz podejrzeć, wydrukować, zapisać w pliku PDF
lub wysłać mailem do opiekunów (wymagana konfiguracja konta
pocztowego – instrukcja w dalszej części Instrukcji obsługi).

kliknij
w prawym dolnym
rogu okna
i wygeneruj
Informację
o gotowości
dziecka
do podjęcia nauki
w szkole
podstawowej
zgodną ze wzorem
MEN-74.

W wybranych
polach dokumentu
możesz wpisywać
treść, która będzie
zapisana
w systemie –
możesz ją zmieniać
w dowolnym
czasie.

Kliknij przycisk
przy wybranych
polach, aby
otworzyć okno
z podpowiedziami.
Po dwukrotnym
kliknięciu wybranej
podpowiedzi
pojawi się ona
w polu.

5

Generowanie zestawienia wyników obserwacji lub diagnozy
Dokument możesz podejrzeć, wydrukować, zapisać w pliku PDF lub
wysłać mailem do opiekunów (wymagana konfiguracja konta
pocztowego – instrukcja w dalszej części Instrukcji obsługi).

Możesz
wygenerować
zestawienie
wyników
wszystkich etapów
obserwacji lub
diagnozy.
W tym celu kliknij
przycisk
w prawym dolnym
rogu okna.
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Generowanie statystyk dla grupy

Po wprowadzeniu
wyników obserwacji
lub diagnozy kliknij

Dokument możesz podejrzeć,
wydrukować lub zapisać
w pliku PDF.

przycisk
w prawym
dolnym rogu okna
i wygeneruj statystyki
wyników dla grupy:
 wynik dziecka
w odniesieniu do
wyniku grupy;
 wykres słupkowy
wyników grupy
w poszczególnych
obszarach podstawy
programowej;
 maksymalną liczbę
punktów
w poszczególnych
obszarach podstawy
programowej oraz
średnią liczbę punktów
w grupie.

Oznaczenie wyników dziecka w odniesieniu do średniego wyniku grupy:
powyżej średniego wyniku grupy;
poniżej średniego wyniku grupy;
na poziomie średniego wyniku grupy.
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Konfiguracja konta pocztowego
Możesz automatycznie przesyłać wyniki obserwacji i diagnozy
do opiekunów dzieci. W tym celu skonfiguruj konto pocztowe.

Wpisz adres
e-mail, z którego
będą wysyłane
wiadomości
(np. swój lub
przedszkola).

Wpisz hasło do
adresu e-mail,
z którego będą
wysyłane
wiadomości
(np. swojego lub
przedszkola).
Powtórz je
w polu poniżej.

Wpisz swoje imię
i nazwisko.
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Wpisz adres serwera SMTP.
Znajdziesz go w ustawieniach
skrzynki pocztowej, którą
konfigurujesz (np. swojej lub
przedszkola). Adresy SMTP dla
najpopularniejszych serwisów
pocztowych:
smtp.gmail.com
smtp.wp.pl
smtp.poczta.onet.pl
poczta.interia.pl
poczta.o2.pl
smtp.live.com (hotmail)

Wpisz numer portu SMTP.
Znajdziesz go w ustawieniach
skrzynki pocztowej, którą
konfigurujesz (np. swojej lub
przedszkola). Najczęściej
numer ten to 587.
Kliknij SSL/TLS jeśli serwer
SMTP korzysta z protokołu SSL
lub TLS (najczęściej tak).

Zapisz ustawienia. Możesz
wysłać wiadomość tekstową,
aby sprawdzić, czy skrzynka jest
skonfigurowana prawidłowo.
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