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SELFIE on lihtsalt kasutatav ja kohandatav tasuta
abivahend, mille abil saavad koolid hinnata oma

õppimisolukorda digiajastul.

Kas teie kool kasutab digitehnoloogiat õpetamises
ja õppimises nii palju kui võimalik?

digitaalne potentsiaal
Avastage oma kooli

abil

Anonüümne andmete kogumine.
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1. Valige oma kooli koordinaator

Kui tahate SELFIE’t kasutada ka oma koolis, peate kõigepealt
määrama inimese või töörühma, kes seda eneseanalüüsi
koordineeriks.

2. Registreeri oma kool

Kooli koordinaatorid:
    egistreerivad kooli SELFIE platvormis, esitades kooli
põhiandmed, nagu kooli liik (1.–6. klass või 7.–12. klass), suurus
ja asukoht.
    valivad SELFIE läbiviimise aja.
    valivad selles osalejad (nt millise kooliastme õpilased).

3. Koostage küsimustik

SELFIE võimaldab teil kooli vajadustest ja taustast lähtudes
valida välja sobivad küsimused ning neid ise juurde lisada.
Vaadake üle, milliseid valikväiteid või -küsimusi sooviksite
lisada tüüpväidetele ja -küsimustele.

4. Alustage küsitlemist!

Koordinaatorid kutsuvad õpilasi, õpetajaid ja koolijuhte SELFIE’s
anonüümselt osalema. Küsimustiku täitmisele kulub umbes 30
minutit. Õpetajad ja koolijuhid võivad seda teha vabalt valitud ajal,
õpilaste puhul on soovitatav teha seda mõne tunni ajal.

5. Koguge tulemused kokku

Kui vastused on antud, koostab SELFIE kooli jaoks aruande,
kus koondtulemused on esitatud piltlikult ja interaktiivselt.
Vastused on täiesti anonüümsed. Aruanne kuulub koolile ja
seda näeb vaid kool.

6. Pidage nõu ja tegutsege

SELFIE tulemuste alusel saate algatada arutelu, kuidas
tehnoloogia toetab teie koolis õpetamist, õppimist ja õpilaste
hindamist. Siis saate koostada tegevuskava ja panna paika
prioriteedid.

7. Täpsustage edasisi plaane

Sellist hindamist saate teha regulaarselt, et mõõta edusamme
ja näha, kus veel on vaja midagi ette võtta.

Kuidas SELFIE töötab

Miks SELFIE?
SELFIE kaasab õpilasi, õpetajaid ja koolijuhte ühisesse arutellu tehnoloogia kasutamise üle. Selle tulemused võivad muu
hulgas esile tõsta järgmisi küsimusi:

SELFIE saab aidata koolil teha teadlikke otsuseid, vaadates läbi ja täiustades korrapäraselt seda, kuidas digitehnoloogiat
õpetamisel, õppimisel ja hindamisel kasutatakse.

millistes valdkondades kasutatakse tehnoloogiat tõhusalt ja kus saab kool olukorda parandada?
kas koolil on ettekujutus sellest, kuidas ta soovib tehnoloogiat kasutada? Kui jah, siis kas töötajad ja õpilased on sellest teadlikud?
millist koolitust peavad õpetajad kõige kasulikumaks?
kuhu tuleks eraldada rahalisi vahendeid?

tasuta
kohandatav
kättesaadav enam kui 30 keeles

kergesti seadistatav ja vastuseid andev
personaalne – isikuandmeid ei koguta
loodud koostöös Euroopa koolidega, kes on seda ka katsetanud

SELFIE on:
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A. Juhtimine B. Koostöö ja
võrgustikud

C. Taristu ja seadmed

G. Hindamistavad H. Õpilaste digipädevusE. Pedagoogika:
abivahendid ja ressursid

F. Pedagoogika:
rakendamine klassiruumis

D. Pidev kutsealane
areng

SELFIE aruanne

SELFIE valdkonnad
SELFIE aitab algatada koolis arutelu olukorra parandamise üle kaheksas võimalikus valdkonnas:

Kui SELFIE küsimustikud on täidetud, saab iga kool just endale sobiva interaktiivse aruande, kus on nii põhjalikud andmed
kui ka lühiülevaade tugevatest ja nõrkadest külgedest.

A1. Digistrateegia
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B2. Tehnoloogia kasutamist käsitlev arutelu

C3. Internetiühendus

D4. Täienduskoolituse võimalused

E1. Veebiülesed õppematerjalid

F5. Õpilaste koostöö

G1. Oskuste hindamine

H9. Digitaalse sisu loomine

1.8

2.1

2.5

2

2.4

2.5

1

3.4

2.3

2

2.3

1.7



Joint
Research
Centre

@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Võtke meiega ühendust_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Telli meie uudiskiri
ja liitu meiega meie LinkedIn grupis!

Külastage meie veebisaiti_ https://education.ec.europa.eu/selfie

See töövahend on loodud Euroopa koolide, haridusministeeriumide ja teadusasutuste
eksperdirühmade koostöös. Partnerorganisatsioonideks on Euroopa Koolitusfond,

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja UNESCO Haridusvaldkonna Infotehnoloogia Instituut.

Jälgige meid!

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

