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SELFIE jest bezpłatnym, łatwym w użyciu,
konfigurowalnym narzędziem, które pomaga

szkołom ocenie, na jakim etapie znajdują
się pod względem uczenia się w epoce.

Czy Twoja szkoła w pełni wykorzystuje technologie
cyfrowe do celów nauczania i uczenia się?

cyfrowy potencjał
Odkryj

swojej szkoły z

Anonimowe gromadzenie danych.
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1. Wybierz swojego szkolnego koordynatora

Jeśli chciałbyś(-abyś) zastosować SELFIE w swojej szkole,
pierwszym krokiem jest wyznaczenie osoby lub małego
zespołu do koordynacji tego ćwiczenia.

2. Zarejestruj swoją szkołę

Koordynatorzy szkolni:
    rejestrują szkołę na platformie SELFIE, podając podstawowe
informacje, takie jak rodzaj szkoły (np. podstawowa lub średnia),
wielkość i lokalizacja,
    wybierają termin przeprowadzenia ćwiczenia SELFIE,
    wskazują uczestników (na przykład grupę uczniów).

3. Dopasuj pytania

SELFIE umożliwia wybranie lub dodanie pytań pasujących do
potrzeb i uwarunkowań szkoły. Możliwe opcje do dodania
znajdują się nad standardowymi stwierdzeniami i pytaniami.

4. Zacznij pytać!

Koordynatorzy zapraszają uczniów, nauczycieli i członków
kadry kierowniczej szkoły do anonimowego udziału w SELFIE.
Na udzielenie odpowiedzi na pytania potrzeba około 30 minut.
Nauczyciele i członkowie kadry kierowniczej szkoły mogą to
zrobić w dowolnie wybranym przez nich czasie; w przypadku
uczniów zalecamy przeznaczenie na to części lekcji.

5. Sprawdź wyniki

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania przez uczestników SELFIE
generuje raport dla Twojej szkoły, pokazujący zagregowane
wyniki w sposób wizualny i interaktywny. Uzyskane wyniki są
w pełni zanonimizowane. Raport należy do szkoły i tylko szkoła
może mieć do niego dostęp.

6. Omów wyniki i podejmij działania

Ustalenia z SELFIE można wykorzystać do rozpoczęcia dyskusji
na temat tego, jak technologie wspomagają nauczanie, uczenie
się i ocenę uczniów w Twojej szkole. Może to pomóc w
sformułowaniu planu działania i ustaleniu priorytetów.

7. Udoskonal postępy

Ocenę można okresowo powtarzać, aby mierzyć postępy i
sprawdzić, gdzie potrzebne są dodatkowe działania.

W jaki sposób działa SELFIE

Dlaczego SELFIE
SELFIE skłania uczniów, nauczycieli i kadrę kierowniczą szkół do wspólnej refleksji na temat korzystania z technologii. Na
podstawie zebranych informacji narzędzie to pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

SELFIE służy do przeglądu i ciągłego udoskonalania metod stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i
ocenie. W ten sposób narzędzie to może pomóc szkołom w podejmowaniu świadomych decyzji.

W jakich obszarach szkoła skutecznie korzysta z technologii, a w jakich może zoptymalizować ich stosowanie?
Czy szkoła ma plan, w jaki sposób chce korzystać z technologii, i jeśli tak, czy plan ten jest znany pracownikom szkoły i uczniom?
Które ze szkoleń są zdaniem nauczycieli najbardziej przydatne?
Na co należy przeznaczyć fundusze?

jest bezpłatne
jest dopasowane do
indywidualnych potrzeb
jest dostępne w ponad 30 językach

umożliwia łatwe stawianie pytań i odpowiadanie na nie
chroni prywatność – nie gromadzi danych osobowych
zostało opracowane i przetestowane we współpracy ze
szkołami w całej Europie

SELFIE
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A. Kierownictwo B. Współpraca i
tworzenie sieci

C. Infrastruktura
i sprzęt

G. Praktyki w zakresie
oceny

H. Kompetencje cyfrowe
uczniów

E. Nauczanie i uczenie się:
Kompetencje cyfrowe

nauczycieli

F. Nauczanie i uczenie się:
Zastosowanie w sali

lekcyjnej

D. Ustawiczne doskonalenie
zawodowe

Raport SELFIE

Obszary SELFIE
SELFIE może pomóc w rozpoczęciu dialogu w szkole na temat ośmiu potencjalnych obszarów wymagających poprawy:

Po wypełnieniu kwestionariusza każda szkoła otrzymuje indywidualny, interaktywny raport, który zapewnia zarówno
szczegółowe dane, jak i zestawienie mocnych i słabych stron.

A1. Strategia cyfrowa
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B2. Dyskusja na temat korzystania z technologii

C3. Dostęp do internetu

D4. Możliwości UDZ

E1. Zasoby edukacyjne online

F5. Współpraca uczniów

G1. Ocena umiejętności

H9. Tworzenie treści cyfrowych
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Skontaktuj się z nami_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Zapisz się do naszego newslettera
i dołącz do nas na naszej grupie LinkedIn!

Odwiedź naszą stronę internetową_ https://education.ec.europa.eu/selfie

Narzędzie zostało opracowane przez zespół ekspertów ze szkół, ministerstw edukacji i
instytucji badawczych z całej Europy. Do instytucji partnerskich należą: Europejska

Fundacja Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

Obserwuj nas!

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

