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SELFIE este un instrument gratuit, ușor de utilizat
și personalizabil care oferă sprijin școlilor pentru

a evalua nivelul la care se află în ceea ce
privește învățarea în era digitală.

Valorifică școala dumneavoastră la maximum
tehnologiile digitale pentru procesele de predare și învățare?

potențialul digital
Descoperiți

al școlii dumneavoastră cu

Colectare anonimă de date.
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1. Alegeți coordonatorul școlii

Dacă doriți să utilizați SELFIE în școala dumneavoastră, primul
pas este să numiți o persoană sau o echipă restrânsă pentru a
coordona exercițiul.

2. Înregistrează-ți școala

Coordonatori de școală:
    înregistrați școala pe platforma SELFIE, furnizând informații
de bază cum ar fi tipul școlii (de exemplu primară sau
gimnazială), mărimea și locația,
    alegeți calendarul exercițiului SELFIE,
    selectați cine va participa (de exemplu, ce grup de elevi).

3. Personalizați-vă întrebările

SELFIE vă permite să selectați sau să adăugați întrebări care
corespund nevoilor și contextului școlii dumneavoastră. Vedeți
ce ați dori să adăugați în partea de sus a enunțurilor și
întrebărilor standard.

4. Puneți întrebările!

Coordonatorii invită elevii, cadrele didactice și responsabilii
școlari să participe la SELFIE în mod anonim. Este nevoie de
aproximativ 30 de minute pentru a finaliza întrebările. În ceea ce
privește cadrele didactice și responsabilii școlari, acest lucru se poate
face într-un moment potrivit pentru aceștia; în cazul elevilor, vă
recomandăm ca acest lucru să facă parte dintr-o lecție.

5. Aflați rezultatele

După ce participanții au finalizat întrebările, SELFIE generează
un raport pentru școala dumneavoastră, prezentând rezultatele
agregate într-un mod vizual și interactiv. Aceste rezultate sunt
complet anonimizate. Raportul aparține școlii și numai școala
îl poate accesa.

6. Discutați și acționați

Puteți utiliza rezultatele SELFIE pentru a iniția o discuție despre
modul în care tehnologiile susțin procesele de predare, învățare
și evaluare a elevilor în școala dumneavoastră. Acest lucru vă
poate ajuta să formulați un plan de acțiune și să stabiliți priorități.

7. Ajustați-vă performanța

Puteți repeta evaluarea periodic pentru a măsura progresele
realizate și a identifica domeniile în care sunt necesare mai
multe măsuri.

Cum funcționează SELFIE

De ce SELFIE
SELFIE invită elevii, cadrele didactice și directorii școlilor să reflecteze împreună asupra utilizării tehnologiilor. Rezultatele
sale pot scoate în evidență următoarele aspecte:

SELFIE poate ajuta o școală să ia decizii în cunoștință de cauză, revizuind și îmbunătățind continuu modul în care sunt utilizate
tehnologiile digitale pentru predare, învățare și evaluare.

În ce domenii este utilizată tehnologia în mod eficient și ce îmbunătățiri pot fi aduse?
Școala are o viziune asupra modului în care dorește să utilizeze tehnologia și, dacă da, personalul și elevii sunt la curent cu aceasta?
După părerea profesorilor, ce tip de formare este cea mai benefică?
Ce domenii ar trebui finanțate?

gratuit
personalizabil
disponibil în peste 30 de
limbi

ușor de configurat și de utilizat
atent la viața privată - nu se colectează date cu caracter
personal
conceput și testat cu școli din toată Europa

SELFIE este
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A. Conducerea B. Colaboratori și
membrii ai rețelei

C. Infrastructură
și echipamente

G. Practici de evaluare H. Competențe digitale
ale elevilor

E. Pedagogie: suport
și resurse

F. Pedagogie:
implementarea în clasă

D. Dezvoltarea
Profesională Continuă

Raport SELFIE

Zonele SELFIE
SELFIE poate contribui la inițierea unui dialog în cadrul școlii pe marginea a opt domenii care ar putea fi îmbunătățite:

La finalizarea SELFIE, fiecare școală primește un raport interactiv personalizat, care oferă atât date aprofundate, cât și
informații scurte referitoare la punctele tari și punctele slabe.

A1. Strategie digitală
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B2. Discuție privind utilizarea tehnologiei

C3. Acces la internet

D4. Oportunități de DPC

E1. Resurse educaționale online

F5. Colaborarea elevilor

G1. Evaluarea competențelor

H9. Crearea de conținut digital
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Contactați-ne_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Abonează-te la newsletter-ul nostru
și alăturați-vă grupului nostru de pe LinkedIn!

Vizitați-ne site-ul_ https://education.ec.europa.eu/selfie 

Instrumentul a fost dezvoltat cu o echipă de experți din școli, ministere ale educației și institute de cercetar
din Europa. Instituțiile partenere includ Fundația Europeană de Formare, Centrul European pentru

Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) și Institutul pentru tehnologiile informațiilor în domeniul
educației al UNESCO.

Urmăriți-ne!

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

