Badania Małego Mistrza
1. Zaloguj się do systemu, klikając „zaloguj się” i używając loginu oraz hasła użytych w procesie
rejestracji do programu.

2. Po przejściu do profilu szkoły, należy wybrać „Twoje klasy” – w edycji 2014/2015 widoczne są klasy
drugie, w edycji 2015/2016 widoczne są klasy pierwsze. Następnie wybierz klasę, dla której chcesz
wprowadzić dane, klikając w pogrubiony, niebieski tekst w tabeli „badania”.

3. Pierwszą zakładkę, którą zobaczysz, będzie zakładka „Moi uczniowie”. Znajdują się w niej cztery
kolumny tabeli, które należy uzupełnić według zamieszczonych wskazówek. Pamiętaj, aby po
uzupełnieniu tabeli użyć przycisku „zapisz”, znajdującego się na dole tabeli.

4. Po kliknięciu na przycisk „Test sprawności”, w tabeli pojawią się dodatkowe kolumny, które należy
starannie wypełnić, korzystając ze wskazówek zawartych w opisie nad tabelą i w nagłówkach tabeli.
Pamiętaj, aby po uzupełnieniu tabeli użyć przycisku „zapisz”, znajdującego się na dole tabeli.
Uwaga – klasy drugie
Możliwy jest podgląd wyników wpisanych podczas realizacji testów w klasie pierwszej. Wyniki klas
drugich należy wpisać w osobnej tabeli poniżej.

Uwaga – klasy pierwsze

5. W zakładce „Ankieta ewaluacyjna” – tylko klasy pierwsze, które dołączyły do programu w edycji
2015/22016, znajdują się ankiety, które należy wypełnić odpowiedziami dzieci. Aby przejść do ankiety
do konkretnego dziecka, prosimy o kliknięcie linku „przejdź do ankiety”, znajdującego się w tym
samym wierszu, co identyfikator danego dziecka.

W ankiecie należy zaznaczyć, przez kliknięcie myszką, pola wyboru oraz uzupełnić tekstem pola
opisowe. Jeżeli będziesz chciał zapisać ankietę i wrócić do niej później, kliknij przycisk "Zapisz
ankietę". Jeżeli natomiast uważasz ją za gotową i nie planujesz dokonywania poprawek, kliknij
przycisk "Zapisz i zakończ ankietę".

6. W zakładce "Lista rodziców" prosimy o podanie adresów email rodziców dzieci. Pozwoli to na ich
aktywne uczestnictwo w Programie Mały Mistrz. Będą również mogli pomóc dzieciom w wypełnieniu
ankiety ewaluacyjnej.

W przypadku problemów z wpisaniem danych z badań sprawności prosimy o kontakt z Operatorem
Wojewódzkim lub o wiadomość na maila it@malymistrz.pl

