
A SELFIE egy ingyenes, egyszerűen használható,  
személyre szabható eszköz, amely segítséget nyújt 

abban, hogy az iskolák felmérjék, hol tartanak
a digitális korban történő.

Teljes mértékben kiaknázza iskolája a digitális
technológiákat a tanítás és a tanulás terén?

digitális potenciált 
Fedezze fel az iskolájában rejlő 

a

Névtelen adatgyűjtés.
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Díjmentes
Személyre szabható
Harminc nyelven elérhető

Könnyen beállítható és könnyen kezelhető
Nem gyűjt személyes adatokat
Kialakítása és tesztelése európai iskolákkal történt

Hogyan működik a SELFIE?

A SELFIE eszköz előnyei
A SELFIE együttgondolkodásra készteti a diákokat, tanárokat és iskolavezetőket a technológia használatáról. Eredményei
különböző szempontokra világíthatnak rá: 

A SELFIE segítségével az iskolák felülvizsgálhatják és továbbfejleszthetik a digitális technológiák használatát a tanulásban,
tanításban és értékelésben, következésképp tájékozott döntéseket hozhatnak. 

Az iskola mely területeken alkalmazz ténylegesen technológiát? Mely területeken lehetne továbbfejlődni?
Van-e az iskolának elképzelése arról, hogy miképpen kívánja kiaknázni a technológiát? Ha igen, a diákok és az iskola dolgozói
ismerik-e ezt az elképzelést?
A tanárok szerint melyik típusú képzés a leghasznosabb?
Mely területeket kell pénzügyileg támogatni?

A SELFIE eszköz

1. Válassza ki az iskolai koordinátort

Ha használni szeretné a SELFIE-t az iskolájában, első
lépésként ki kell jelölnie egy személyt vagy egy kisebb
csoportot a feladat koordinálására.

2. Regisztrálja iskoláját

Iskolai koordinátorok:
    regisztrálja az iskolát a SELFIE platformján olyan alapvető
adatok megadásával, mint az iskola típusa (például alap- vagy
középfokú), mérete és földrajzi helye,
    határozza meg a SELFIE-feladat időkeretét,
    válassza ki, kik vesznek részt a kérdőívben (például a diákok
mely csoportja).

3. Szabja személyre a kérdéseket

A SELFIE lehetővé teszi, hogy kiválasszon vagy hozzáadjon
olyan kérdéseket, amelyek igazodnak iskolája igényeihez vagy
körülményeihez. Nézze meg, hogy az alapbeállításokon és
-kérdéseken felül mit érdemes még hozzáadnia.

4. Tegye fel kérdéseit!

A koordinátorok felkérik a diákokat, a tanárokat és az
iskolavezetőket a SELFIE névtelen formában történő kitöltésére.
A kérdőív kitöltése nagyjából 30 percet vesz igénybe. A tanárok
és az iskolavezetők bármelyik számukra alkalmas időpontban
kitölthetik a kérdőívet; a diákok esetében azt javasoljuk,
hogy egyék a feladatot valamelyik tanóra részévé.

5. Kérje le az eredményeket

Miután a résztvevők befejezték a kérdőívet, a SELFIE létrehoz
egy jelentést az iskolája számára, amely vizuális és interaktív
formában mutatja be az eredményeket. Az eredmények teljes
mértékben névtelen formában kerülnek közlésre. A jelentés az
iskola tulajdona, és ahhoz kizárólag az iskola férhet hozzá.

6. Kezdeményezzen vitát és cselekedjen

A SELFIE-ből nyert eredmények segítségével párbeszéd indítható
arról, hogy hogyan segítik a technológiák a tanítást, a tanulás
és a diákok értékelését az iskolájában. Ez segítséget nyújthat
egy cselekvési terv kidolgozásához, valamint a prioritások
meghatározásához.

7. Pontosítsa a fejlődés irányát

Az értékelés időszakosan megismételhető az előrelépések
nyomon követés, valamint a további szükséges lépések 
azonosítása érdekében.
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A. Vezetőség B. Együttműködések
és kapcsolati hálózatok

C. Infrastruktúra
és eszközök

G. Értékelési
gyakorlatok

H. A diákok digitális 
ompetenciája

E. Pedagógia:
Támogatás és források

F. Pedagógia:
Tantermi oktatás

D. Szakmai
továbbképzés

SELFIE-jelentés

SELFIE-területek
A SELFIE segítségével párbeszéd indulhat a fejlesztésre szoruló nyolc területről az iskolaközösségen belül:

A SELFIE kitöltése után minden iskola kézhez kap egy személyre szabott, interaktív jelentést, amely egyszerre nyújt
részletes adatokat és gyorsan áttekinthető információkat a feltárt erősségekről és gyenge pontokról.
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B2. Beszélgetés a technológia használatáról 

C3. Internet-hozzáférés

D4. Szakmai továbbképzési lehetősége

E1. Online oktatási segédanyagok

F5. Diákok közötti együttműködé

G1. A készségek értékelé

H9. Digitális tartalmak létrehozás
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Kapcsolatfelvétel_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Keresse fel honlapunkat_ https://education.ec.europa.eu/selfie

Kövessen minket!

Iratkozzon fel hírlevelünkre
és csatlakozzon hozzánk a LinkedIn csoportunkban!

Megalkotása során a Bizottság egy szakértői csoport segítségére támaszkodott, amely európai iskolák,
oktatásügyi minisztériumok és kutatóintézetek szakembereiből állt. A partnerintézmények közé tartozik

az Európai Képzési Alapítvány, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) és az UNESCO oktatásban
használt információtechnológiákkal foglalkozó intézete (Institute for Information Technologies in Education).

https://education.ec.europa.eu/selfie
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/user-subscriptions/1611/create
https://www.linkedin.com/groups/9079225/

