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SELFIE – tai nemokama, paprasta naudoti, prie
poreikių pritaikoma priemonė, kuria mokykloms
padedama išsiaiškinti, kaip joms sekasi mokytis

skaitmeniniame amžiuje.

Ar jūsų mokykla išnaudoja visas skaitmeninių
technologijų galimybes mokymo ir mokymosi srityse?

mokyklos potencialą
Atskleiskite skaitmeninį savo

su

Anoniminis duomenų rinkimas.
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1. Pasirinkite mokyklos koordinatorių

Norint naudotis priemone SELFIE savo mokykloje, pirmiausia
reikia paskirti asmenį arba nedidelę grupę, kuriai būtų pavesta
koordinuoti veiklą.

2. Užregistruokite savo mokyklą

Mokyklos koordinatoriai:
    užregistruoja mokyklą SELFIE platformoje, teikia pagrindinę
informaciją, pvz., nurodo mokyklos tipą (pvz., pradinė,
pagrindinė arba vidurinė), dydį ir vietovę;
    pasirenka SELFIE apklausos laikotarpį;
    atrenka, kas dalyvaus (pvz., kuri mokinių grupė).

3. Pritaikykite savo klausimus

SELFIE galite pasirinkti arba pridėti klausimus, atitinkančius
jūsų mokyklos poreikius ir aplinkybes. Pažiūrėkite, ką
galėtumėte pridėti prie standartinių teiginių ir klausimų.

4. Pradėkite klausinėti!

Koordinatoriai kviečia mokinius, mokytojus ir mokyklos
vadovus anonimiškai dalyvauti SELFIE apklausoje. 
Atsakyti į klausimus prireikia apie 30 minučių. 
Mokytojai ir mokyklos vadovai sudalyvauti apklausoje 
gali jiems tinkamu metu; mokinių apklausą 
rekomenduojame atlikti per pamoką.

5. Gaukite rezultatus

Dalyviams atsakius į klausimus, SELFIE parengia jūsų mokyklai
skirtą ataskaitą, kurioje vaizdžiai ir sąveikiai pateikiami
suvestiniai rezultatai. Šie rezultatai yra visiškai nuasmeninti.
Ataskaita priklauso tik mokyklai ir tik mokykla gali su ja
susipažinti.

6. Aptarkite ir imkitės veiksmų

Remdamiesi SELFIE išvadomis galite pradėti diskusiją apie tai,
kaip jūsų mokykloje technologijomis remiamas mokymas,
mokymasis ir mokinių vertinimas. Tai galėtų padėti parengti
veiksmų planą ir nustatyti prioritetus.

7. Koreguokite savo pažangą

Vertinimą galite periodiškai kartoti, kad įvertintumėte pažangą
ir išsiaiškintumėte, kuriose srityse reikia imtis daugiau veiksmų.

Kaip SELFIE veikia?

Kuo naudinga priemonė SELFIE?
SELFIE įtraukia mokinius, mokytojus ir mokyklų vadovus į bendrus apmąstymus apie tai, kaip naudojamos technologijos.
Šiuose apmąstymuose gali iškilti tokie klausimai:

Priemonė SELFIE gali padėti mokyklai priimti informacija pagrįstus sprendimus peržiūrėdama ir nuolat tobulindama tai,
kaip skaitmeninės technologijos naudojamos mokymo, mokymosi ir vertinimo tikslais.

kokiose srityse technologijos naudojamos veiksmingai ir ką mokykla galėtų patobulinti?
Ar mokykla turi viziją apie tai, kaip ji nori naudoti technologijas ir jei taip, ar darbuotojai ir mokiniai apie tai žino?
Kokius mokymus mokytojai laiko naudingiausiais?
Kur reikėtų nukreipti lėšas?

nemokama
pritaikoma
pateikiama daugiau
kaip 30 kalbų

lengvai įdiegiama, į klausimus atsakyti taip pat nesudėtinga
užtikrina privatumą – nerenkama asmens duomenų
sukurta ir išbandyta bendradarbiaujant su mokyklomis iš įvairių
Europos šalių

Priemonė SELFIE yra
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A. Vadovai B. Bendradarbiavimas
ir tinklaveika

C. Infrastruktūra
ir įranga

G. Vertinimo
metodai

H. Mokinių
skaitmeniniai įgūdžiai

E. Pedagogika.
Pagalba ir ištekliai

F. Pedagogika.
Įgyvendinimas klasėje

D. Tęstinis profesinis
tobulėjimas

SELFIE ataskaita

SELFIE sritys
SELFIE gali padėti pradėti dialogą mokykloje apie aštuonias galimas tobulintinas sritis:

Baigusi SELFIE apklausą, kiekviena mokykla gauna pritaikytą sąveikią ataskaitą, kurioje pateikiami išsamūs duomenys ir
galima greitai gauti įžvalgų apie pranašumus ir trūkumus.

A1. Skaitmeninė (IKT diegimo) strategija
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B2. Technologijų naudojimo aptarimas

C3. Prieiga prie interneto

D4. TPT galimybės

E1. Internetiniai švietimo ištekliai

F5. Mokinių bendradarbiavimas

G1. Gebėjimų vertinimas

H9. Skaitmeninio turinio kūrimas
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Susisiekite su mumis_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį
ir prisijunkite prie mūsų "LinkedIn" grupės!

 Apsilankykite mūsų svetainėje_ https://education.ec.europa.eu/selfie

Ši priemonė kurta su Europos mokyklų, švietimo ministerijų ir mokslinių tyrimų institutų ekspertų
komanda. Ją kuriant dalyvavo, be kita ko, tokios institucijos partnerės kaip Europos mokymo fondas,

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir UNESCO Informacinių technologijų ir
švietimo institutas.

Sekite mus!

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

