DIGIPEEGLI KASUTAMISE JUHEND

(19.02.2019)

1. Kasutajate lisamine
Kooli administraator lisab kasutajad, jagab rollide kaudu õigused.
Kas

KOOLI ADMINISTRAATOR
* Kooli kasutajate administraatorile
annab ligipääsu Digipeegli meeskond

loob uue kasutaja
Kasutajad>Lisa uus

seob kooliga olemasoleva
Digipeegli kasutaja
Minu kool>Seo kasutaja kooliga

saadab kasutaja loomise kutse e-posti
aadressile, saab pärast kasutaja e-posti
kaudu lisada koolile
Minu kool>Saada kutse

+

Jagab rollid
Kasutajad>”Kasutaja nimi”>Muuda

Raportite/digiplaanide haldaja – Saab luua ja kinnitada raporteid/digiplaane. Saab täita individuaalse hinnangu etapi.
On õigus vajadusel kõiki hindamisetappe (individuaal, grupi, partner) lõpetada (nt direktor, haridustehnoloog).
Digitöörühma liige – Saab täita ja lõpetada grupihinnangu etappi (nt õpetaja, kooli infojuht, haridustehnoloog).
Kooli administraator – Saab kooliga siduda ja luua uusi kasutajaid ning määrata rolle. Vajadusel võib vabastada lõpetatud
etapi (individuaal, grupi, partner), kuid seda tingimusel, et järgmist etappi ei ole alustatud.
Välishindaja/Partner – Saab täita ja lõpetada partneri hinnangu etappi.

+

Lisab kasutajale isikukoodi
Kasutajad>”Kasutaja nimi”>Muuda

Isikukoodiga kasutaja saab sisse logida keskkonda kasutades ID-kaartiga autentimist.

2. Raporti loomine
Raport esitab kooli enesehinnangu oma digiküpsuse kohta, s.h. saavutatud digiküpsuse taseme iga mõõdiku kohta ja neid
hinanguid tõendavatest materjalidest.

KASUTAJA RAPORTITE/DIGIPLAANIDE
HALDAJA ROLLIGA
Näiteks koolijuht või haridustehnoloog

2.1 Loob uue raporti
Raportid>Loo uus raport

Individuaalne hinnang
2.2 Esitab individuaalse hinnangu
2.2.1 Täidab mõõdikute hinnangud, lisades vajadusel tõendusmaterjalid
Raportid>”Raporti nimi”>Individuaalne hinnnag

2.2.2 Lõpetab individuaalse hinnangu etapi
Raportid>”Raporti nimi”>Individuaalne hinnnag>Ülevaade>Lõpeta Individuaalne hinnang

PS! Individuaalse hinnangu saab täita ainult see kasutaja, kes raporti alustas. Vajadusel võib kooli administraator lõpetatud etapi vabastada,
kuid seda tingimusel, et järgmist etappi (grupihinnangut) ei ole alustatud.

Grupihinnang
KOOLI ADMINISTRAATOR

2.3 Lisab digitöörühma liikmetele raporti ja jagab mõõdikud
Kasutajad>”Kasutaja nimi”>Muuda>+ Raport>”Raporti nimi”
”Raporti nimi”>Täitmine lubatud
”Raporti nimi”>Lisa mõõdikud

DIGITÖÖRÜHMA LIIGE

2.4 Esitab hinnangu talle määratud mõõdikutele
2.4.1 Täidab talle määratud mõõdikute hinnangu, lisades vajadusel tõendusmaterjalid
Raportid>”Raporti nimi”>Grupihinnnang

2.4.2 (Valikuline) Vajadusel algatab arutelu teiste/enda mõõdiku juures
Raportid>”Raporti nimi”>Grupihinnang>Valdkond>Mõõdik>Näita/Peida arutelu>Lisa kommentaar

2.5 Üks rühma liige kinnitab grupihinnangu etapi, olles veendunud, et kõik töörühma liikmed
on oma lõpliku hinnangu andnud
Raportid>”Raporti nimi”>Grupihinnnang>Ülevaade>Lõpeta grupihinnang

PS! Vajadusel võib kooli administraator lõpetatud etapi vabastada, kuid seda tingimusel, et järgmist etappi (partneri hinnangut) ei ole alustatud.

(Valikuline) Partneri hinnang
KOOLI ADMINISTRAATOR

2.6 Lisab välishindaja/partner kasutajale raporti ja jagab mõõdikud
Kasutajad>”Kasutaja nimi”>Muuda>Raport +>”Raporti nimi”
”Raporti nimi”>Täitmine lubatud
”Raporti nimi”>Lisa mõõdikud

VÄLISHINDAJA/PARTNER

2.7 Esitab hinnangu talle määratud mõõdikutele
2.7.1 Täidab talle määratud mõõdikute hinnangu, lisades vajadusel tõendusmaterjalid
Raportid>”Raporti nimi”>Partneri hinnnag

2.7.2 (Valikuline) Vajadusel algatab arutelu teiste/enda mõõdiku juures
Raportid>”Raporti nimi”>Partneri hinnang>Valdkond>Mõõdik>Näita/Peida arutelu>Lisa kommentaar

2.8 Üks partner/ekspert kinnitab partneri hinnangu etapi, olles veendunud, et kõik partneri hinnangu liikmed
on oma lõpliku hinnangu andnud.
Raportid>”Raporti nimi”>Parneri hinnnag>Ülevaade>Lõpeta partneri hinnang

PS! Vajadusel võib kooli administraator lõpetatud etapi vabastada, kuid seda tingimusel, et raport ei ole veel kinnitatud.

KASUTAJA RAPORTITE/DIGIPLAANIDE
HALDAJA ROLLIGA

2.9 Kinnitab raporti
Raportid>”Raporti nimi”>Kinnita raport

NB! Raporti saab kinnitada kui on täidetud individuaalse hinnangu etapp (hinnang lõpetatud) ja grupi hinnangu etapp
(hinnang lõpetatud). Välishindaja/partneri hinnang on valikuline, kuid kui see on pooleli, ei ole võimalik raportit kinnitada.

3. Digiplaani loomine
Digiplaan esitab enesehindamise raportist lähtuvad arendustegevuse eesmärgid kooli digiküpsuse taseme tõstmiseks iga
konkreetse mõõdiku osas ja selleks vajaminevad arendusmeetmed.
Kooli juhtkonna esindaja koostab kooli digiplaani ja kinnitab selle.
KASUTAJA RAPORTITE/DIGIPLAANIDE
HALDAJA ROLLIGA

3.1 Loob uue digiplaani, valides aluseks varasemalt loodud ja kinnitatud raporti
Digiplaanid>Loo uus digiplaan

3.2 Seab eesmärgid mõõdikutele
Digiplaanid>”Digiplaani nimi”>Eesmärgid

3.3 Lisab seatud eesmärkidele arendusmeetmed valdkondade kaupa, määrab rahastusallikad, soovi korral lisab summmad ja
vajadusesel lisab materjale
Digiplaanid>”Digiplaani nimi”>“Valdkonna nimi”>Lisa uus meede

3.4 Kinnitab digiplaani
Digiplaanid>”Digiplaani nimi”>Kinnita

Edasi saab üldhariduskooli koolipidaja vajadusel koostada oma digiplaani kasutades koolide viimaseid kinnitatud digiplaane.
Valmis koolipidaja digiplaan avalikustatakse koos selles sisalduva kooli digiplaaniga, mille sisse omakorda kuulub kooli
digiplaani loomisel kasutatud kooli raport.

4. Koolipidaja digiplaani loomine
Koolipidaja esindaja koostab koolipidaja digiplaani ja kinnitab selle.
PS! Koolipidaja näeb oma koolide veel kinnitamata digiplaane ja saab vajadusel kooli digiplaani loomisel kaasa rääkida.
KOOLIPIDAJA ESINDAJA ROLLIGA

4.1 Loob uue koolipidaja digiplaani

* Koolipidaja esindajatele annab
ligipääsu Digipeegli meeskond

Koolipidaja digiplaanid>Loo uus digiplaan

4.2 Soovi korral eemaldab digiplaanita või muul põhjusel koolipidaja digiplaani mitte sobivad koolid
Koolipidaja digiplaanid>”Koolipidaja digiplaani nimi”>”Kool nimi” paremal prügikasti ikoon

4.3 Vajadusel uuendab koolipidaja digiplaani kuuluvaid koolide digiplaane (lisab uuema digiplaani koolile, juhul kui koolil
ei olnud või oli varasem digiplaan)
Koolipidaja digiplaanid>”Koolipidaja digiplaani nimi”>”Kool nimi” kooli digiplaani kuupäeva alla “Uuenda”

4.4 Annab hinnangu oma koolide viimaste ja kinnitatud digiplaanide arendusmeetmetele, mis
sisaldavad “koolipidaja rahastust”
Koolipidaja digiplaanid>”Koolipidaja digiplaani nimi”>”Kool nimi”>Arendusmeetmed koolipidaja rahastusega>”Meetme nimi”>Toetus

Toetan täielikult
Toetan osaliselt (osa summast või teatud tingimustel) – *on vaja lisaks kirjutada kommentaar
Ei toeta – *on vaja lisaks kirjutada kommentaar

4.5 Kinnitab digiplaani
Koolipidaja digiplaanid>”Koolipidaja digiplaani nimi”>Kinnita digiplaan

AVALIKUSTAMINE
Raporti, digiplaani ja koolipidaja digiplaaniga avalikustatavad andmed

Raport
+ Põhiandmed
+ Hinnangud, selgitused, lisatud tõendmaterjalid ning hindajad
– Arutelud grupihinnangu ja partneri hinnangu etappide mõõdikutes ei avalikustata.
PS! Arutelu näevad arutelus osaleda saanud kasutajad. Grupihinnangu mõõdikute aruteludes saavad osaleda kooli administraator, digitöörühma liige
ja raportite/digiplaanide haldaja. Partneri hinnangu mõõdikute aruteludes saavad osaleda kooli administraator, välishindaja/partner ja
raportite/digiplaanide haldaja.

Digiplaan
+ Digiplaani aluseks võetud raport
+ Põhiandmed
+ Eesmärktasemed ja meetmed (sh rahastajad)
– Määratud vastutajad ja meetmete rahastuse summad ei avalikustata.
PS! Vastutajaid ja rahastuse summasid näevad kooli administraator ja raportite/digiplaanide haldaja.

Koolipidaja digiplaan
+ Kõik koolipidaja digiplaani kuuluvad koolide digiplaanid
+ Põhiandmed
– Antud hinnanguid ja kommentaarid ei kuulu avalikustamisele.
PS! Hinnanguid ja kommentaare näevad koolid, millele hinnang anti.

