Шановні учасники Програми!
Наша команда дякує усім, хто приєднався до сесії питань/відповідей 29
квітня. Якщо ви не змогли долучитись, або ж пропустили частину
зустрічі, нижче ділимося найрозповсюдженішими питаннями та
відповідями на них.
Сертифікати та конкурси:
Q: Чи будуть сертифікати учасників?
A: "Сертифікат про участь" отримають усі школи, які брали участь у
Програмі Healthy Schools та які подали фінальний звіт. Ті школи, які
пройдуть у фінал — 50 фіналістів отримають "Сертифікат фіналіста".
Переможці Програми отримають "Сертифікат переможця".
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A: Якщо Ваша школа не отримала сертифікату із конкурсу "Конкурс від
Євгена Клопотенка" чи "Конкурс на найкращий урок з профілактики
психічного
здоров'я"
просимо
Вас
заповнити
цю
форму: https://forms.gle/vAA1h2kDFnfZcTEf7. Після аналізу інформації,
сертифікат буде надіслано.
Q: Де знайти результати всіх конкурсів?
A: Результати всіх конкурсів можна знайти на сайті Програми у розділі
"Новини": https://healthy-schools.org.ua/novini/
Фінальний звіт та вихідне опитування:
Q: Яка суть фінального звіту?
A: 
Усі деталі стосовно фінального звіту ви дізнаєтеся на вебінарі, який
відбудеться 6 травня о 18:00 на сторінці у Фейсбуці.
Q: Чи варто подавати фінальний звіт, якщо пропустили один з
звітів поточних?
A: Подання звітів – умова Конкурсу, яка зазначена в Положенні
(
https://healthy-schools.org.ua/pro-programmu/umovi-i-pravila-uchasti/
).
Але Організатори розуміють, що в цьому навчальному році було багато
форс-мажорних обставин, як-то карантини. Тому, якщо Ваша школа
пропустила один зі звітів через локальних карантинів (це не стосується
загальнодержавного) – прохання
заповнити форму і пояснити цю
ситуацію: https://forms.gle/AY1DsuKKSHKD4crC9
Якщо школа не подавала звіт через інші обставини, ми в будь-якому
випадку рекомендуємо подавати фінальний звіт. Для Вашої школи – це
буде можливість оцінити свої зусилля, а для Організаторів – звернути
увагу на Вашу школу і врахувати її активності.
Q:Чому все залежить від одного фінального звіту, або вдалої
презентації?

A: 
В Програмі Healthy Schools все залежить від роботи школи протягом
всього навчального року. Фінальний звіт Вашої школи підсумовуватиме
всі попередні 11 звітів, а презентація лише допоможе краще
ознайомитись з роботою школи Організаторам та членам Журі.
Q:Куди включати активності, які проводяться після 11 звіту?
A: 
Якщо Ваша школа продовжувала робити активності протягом цього
періоду, додайте їх у фінальний звіт.
Q:Чому не можна побачити свої попередні звіти?
A: Це технічне питання. 
Зберігання такого великого об'єму інформації
впливало на роботу сайту. Якшо для Вас є важливим цей момент,
наступного року ми спробуємо це врахувати під час прописання
технічного завдання для наших IT-спеціалістів.
Q: 
Яка кількість шкіл подає звіти?
A: Зареєстровано було 443 школи; перші п'ять звітів здавало в
середньому 330 учасників; 6, 7, 8, 9 звіти подавало в середньому 240
учасників; 10 звіт — 93; 11 звіт — 198 учасників.
Q: 
Ми робили вхідне опитування, що далі?
A:В рамках Програми школам потрібно зробити і вихідне опитування. Всі
деталі щодо вихідного опитування ми розповімо на вебінарі 6 травня о
18:00
Про оцінювання, рейтинги та переможців:
Q:Як відбувається оцінювання і складається рейтинг?
A: Організатори не роблять рейтинги, оскільки мета програми – здорові
та щасливі школярі. Таким чином, Організатори бачать мотивацію
працювати саме для цього, а не для місця в рейтингу.
Єдине, що роблять Організатори, - це обирають 50 шкіл, які найкраще
себе проявили в рамках Програми. Вибір відбувається серед учасників,
які здали фінальний звіт, у відповідності до критеріїв оцінки.
Q: Які критерії оцінювання?
А: 1. Кількість та якість проведених активностей, залучення спільноти та
поширення інформації; 2. Відповідність тематиці; 3. Креативність та
інноваційність; 4. Системність подання звітної інформації; 5. Візуальна
складова; 5. Вплив проведених активностей на здоров’я школярів.
Опитування фокус-групи.

Детальніше дізнатись про критерії та задати запитання можна на
вебінарі, що відбудеться 6 травня о 18:00.
Q:Як визначають переможців?
A: 
Після оцінки учасників, які здали фінальний звіт, Організатори
оприлюднять перелік 50 шкіл-фіналістів Програми Healthy Schools:
заради здорових і щасливих школярів – це відбудеться 3 червня.
Після цього школи-фіналісти будуть готуватися і презентуватимуть свої
напрацювання на національній онлайн-конференції. Їх виступи та
фінальні звіти оцінюватиме Журі, яке і визначить переможців. Склад
Журі фінальної національної онлайн-конференції буде оприлюднено на
початку червня.
Q:Чому ми не оприлюднюємо рейтинг?
A: Не оприлюднення рейтингу – це свідоме рішення Організаторів. Як ми
уже казали, Організатори не роблять рейтинги, оскільки мета програми здорові та щасливі школярі.
Q: 
Питання з кількістю учнів у школах. Різниця сільських/міських
шкіл?
A: 
Ми рахуватимемо залучення учнів у відсотковому відношенні (який
відсоток школярів/вчителів було охоплено), тому різниця у кількості
дітей не впливатиме на фінальний результат. Додатково, Організатори
врахували, що існує інша різниця між сільською та міською школами –
наприклад, у доступі до Інтернету. Тому була введена окрема номінація
для найкращої сільської школи
З повагою,
Команда Healthy Schools

