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SELFIE je bezplatný, prispôsobiteľný nástroj
ľahký na používanie, ktorý školám pomáha

posudzovať, ako sú na tom v oblasti vzdelávania
v digitálnom veku.

Využíva vaša škola digitálne technológie pri výučbe a
učení sa v najväčšej možnej miere?

digitálny potenciál
Objavte

svojej školy so

Anonymné zhromažďovanie údajov.
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1. Vyberte si školského koordinátora

Ak chcete na svojej škole využiť SELFIE, prvým krokom je
pridelenie osoby alebo malého tímu na koordináciu tejto
činnosti.

2. Zaregistrujte svoju školu

Školskí koordinátori:
    školu zaregistrovať na platforme SELFIE, pričom poskytnete
základné informácie, ako napríklad typ školy (for example
primary or secondary), jej veľkosť a lokalita,
    určia, kedy sa využije SELFIE,
    určia, kto sa na SELFIE zúčastní (napríklad skupina študentov).

3. Prispôsobte si otázky

SELFIE vám umožňuje vybrať alebo doplniť otázky, ktoré
zodpovedajú potrebám a kontextu vašej školy. Pozrite, čo by
ste možno chceli doplniť k štandardným tvrdeniam a otázkam.

4. Pýtajte sa!

Koordinátori vyzvú študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov
školy, aby sa zapojili do SELFIE na anonymnej báze.
Zodpovedanie otázok trvá približne 30 minút. V prípade
učiteľov a vedúcich pracovníkov školy sa to môže uskutočniť
v čase, ktorý im vyhovuje; v prípade študentov odporúčame
časť vyučovacej hodiny.

5. Získajte výsledky

Keď účastníci odpovedia na otázky, SELFIE vygeneruje správu
pre vašu školu, ktorá bude obsahovať súhrnné výsledky vo
vizuálnej a interaktívnej podobe. Tieto výsledky sú v plnej miere
anonymizované. Správa patrí škole a iba škola ju môže
sprístupniť.

6. Diskutujte a konajte

Zistenia zo SELFIE môžete využiť na začatie diskusie o tom,
ako technológie pomáhajú pri výučbe, učení sa a hodnotení
študentov na vašej škole. Pomôže vám to vytvoriť akčný plán
a stanoviť priority.

7. Vylepšite svoj pokrok

Posúdenie môžete pravidelne opakovať s cieľom merať pokrok
a zisťovať, kde sú potrebné ďalšie opatrenia.

Ako SELFIE funguje

Prečo SELFIE
Vďaka nástroju SELFIE sa študenti, učitelia a vedúci pracovníci škôl môžu zapojiť do spoločnej reflexie o využívaní
technológií. Táto reflexia môže okrem iného pomôcť nájsť odpovede na tieto otázky:

Nástroj SELFIE môže škole pomôcť prijímať informované rozhodnutia prostredníctvom preskúmavania a neustáleho
zlepšovania spôsobu, akým sa digitálne technológie využívajú pri výučbe, učení a hodnotení výsledkov.

v ktorých oblastiach sa technológie využívajú efektívne a v ktorých má škola priestor na zlepšenie?
má škola predstavu o tom, ako chce technológie využívať, a ak áno, sú zamestnanci a študenti s touto predstavou oboznámení?
aký druh odbornej prípravy učitelia považujú za najprínosnejší?
kam by sa mali nasmerovať finančné prostriedky?

je bezplatný
je prispôsobiteľný
je dostupný v 30 jazykoch

ľahko sa konfiguruje a otázky sú jednoduché
zachováva dôvernosť – nezbierajú sa žiadne osobné údaje
bol navrhnutý a otestovaný v spolupráci so školami v celej
Európe

A SELFIE
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A. Vedenie B. Spolupráca a
vytváranie sietí

C. Infraštruktúra a
vybavenie

G. Postupy
hodnotenia

H. Digitálna
kompetencia študentov

E. Pedagogika:
podpora a zdroje

F. Pedagogika:
realizácia v triede

D. Kontinuálny
profesijný rozvoj

Správa SELFIE

Oblasti SELFIE
SELFIE pomáha škole začať diskusiu o ôsmich možných oblastiach, v ktorých je potrebné zlepšenie:

Po dokončení SELFIE dostane každá škola prispôsobenú interaktívnu správu, ktorá obsahuje dôkladné údaje a rýchle
prehľady silných a slabých stránok.

A1. Digitálna stratégia
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B2. Diskusia o používaní technológie

C3. Prístup na internet

D4. Príležitosti kontinuálneho profesijného rozvoja

E1. Vzdelávacie zdroje online

F5. Spolupráca medzi študentmi

G1. Hodnotenie zručností

H9. Vytváranie digitálneho obsahu
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Kontaktujte nás_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Prihlásiť sa ku odberu noviniek
a pridajte sa k nám v našej skupine na LinkedIn!

Navštívte našu stránku_ https://education.ec.europa.eu/selfie

Nástroj bol vyvinutý v spolupráci s tímom expertov zo škôl, ministerstiev školstva a výskumných ústavov
z celej Európy. K partnerským inštitúciám patria Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európske stredisko

pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní.

Sledujte nás!

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

