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SELFIE hija għodda bla ħlas, adattabbli u faċli
biex tużaha li tgħin lill-iskejjel jivvalutaw

fejn jinsabu fir-rigward tat-tagħlim fl-era diġitali.

L-iskola tiegħek qiegħda tieħu vantaġġ bl-aħjar mod
mit-teknoloġiji diġitali għat-tagħlim u l-apprendiment?

l-potenzjal diġitali
Skopri le

tal-iskola tiegħek

Ġbir anonimu ta’ data.

mas-
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1. Scegli il tuo coordinatore scolastico

Jekk tixtieq tuża SELFIE fl-iskola tiegħek, l-ewwel pass huwa
li tqabbad lil xi ħadd jew lil tim żgħir biex jikkoordina
l-eżerċizzju.

2. Registra la tua scuola

Hekk kif tagħżel min se jikkoordina l-eżerċizzju, tista’
    tirreġistra l-iskola fuq il-pjattaforma tas-SELFIE, billi
tipprovdi informazzjoni bażika bħat-tip ta’ skola (pereżempju
primarja jew sekondarja), id-daqs u l-post.
    sjagħżlu l-perjodu tal-eżerċizzju SELFIE.
    jagħżlu min se jieħu sehem (pereżempju liema grupp ta’
studenti).

3. Adatta l-mistoqsijiet tiegħek

Is-SELFIE tħallik tagħżel jew iżżid mistoqsijiet li jaqblu
mal-ħtiġijiet u l-kuntest tal-iskola tiegħek. Ara x’jista’ jkun
li tixtieq iżżid mad-dikjarazzjonijiet u l-mistoqsijiet standard.

4. Ibda staqsi!

Il-koordinaturi jistiednu lill-istudenti, lill-għalliema u
lill-mexxejja tal-iskola biex jieħdu sehem f’SELFIE fuq bażi
anonima. Il-mistoqsijiet jieħdu madwar 30 minuta biex
tweġibhom. Għall-għalliema u l-mexxejja ta’ skola dan jista’
jsir f’ħin komdu għalihom; għall-istudenti nissuġġerixxu li
dan isir waqt lezzjoni.

5. Ikseb ir-riżultati

Ladarba l-parteċipanti jkunu imlew il-mistoqsijiet, SELFIE
tiġġenera rapport għall-iskola tiegħek, li juri r-riżultati aggregati
b’mod viżwali u interattiv. Dawn ir-riżultati huma kompletament
anonimizzati. Ir-rapport jappartjeni għall-iskola u tista’ taċċessah
biss l-iskola.

6. Iddiskuti u aġixxi

Tista’ tuża s-sejbiet ta’ SELFIE biex tibda diskussjoni dwar kif
it-teknoloġiji jappoġġaw it-tagħlim, l-apprendiment u
l-valutazzjoni tal-istudenti fl-iskola tiegħek. Dan jista’ jgħinek
tifformula pjan ta’ azzjoni u tistabbilixxi l-prijoritajiet. 

7. Irfina l-progress tiegħek

Tista’ tirrepeti l-valutazzjoni minn żmien għal żmien biex tkejjel
il-progress u tara fejn hemm bżonn ta’ aktar azzjoni.

Kif taħdem SELFIE

Għaliex is-SELFIE
Is-SELFIE tinvolvi studenti, għalliema u mexxejja tal-iskejjel f’riflessjoni kollettiva dwar l-użu tat-teknoloġija. Ir-riżultati
tagħha jistgħu jitfgħu dawl fuq kwistjonijiet li jinkludu:

Is-SELFIE tista’ tgħin lil skola tagħmel deċiżjonijiet infurmati billi tirrevedi u ttejjeb kontinwament kif it-teknoloġiji diġitali
jintużaw għat-tagħlim, l-apprendiment u l-valutazzjoni.

f’liema oqsma tintuża t-teknoloġija b’mod effettiv u fejn tista’ titjieb l-iskola?
l-iskola għandha viżjoni dwar kif trid tuża t-teknoloġija u, jekk iva, l-istaff u l-istudenti jafu x’inhi?
liema tip taħriġ hu meqjus ta' benefiċċju mill-għalliema?
fejn għandu jiġi allokat il-finanzjament?

bla ħlas
tista’ tiġi personalizzata
disponibbli f’30 lingwa

faċli biex biha jsiru l-mistoqsijiet u jiġu mwieġba
privata - ma tinġabar l-ebda data personali
iddisinjata u ttestjata ma’ skejjel fl-Ewropa kollha

Is-SELFIE hija:
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A. Tmexxija B. Kollaborazzjoni
u Networking

C. Infrastruttura
u tagħmir

G. Prattiki ta’
valutazzjoni

H. Kompetenza
Diġitali tal-Istudenti

E. Pedagoġija:
Appoġġi u Riżorsi

F. Pedagoġija:
Implimentazzjoni fil-klassi

D. Żvilupp Professjonali
Kontinwu

Rapport SELFIE

Oqsma ta’ SELFIE
Is-SELFIE tista’ tgħin biex jinbeda djalogu fi ħdan l-iskola dwar 8 oqsma potenzjali fejn jista’ jsir titjib:

Ladarba tlesti s-SELFIE, kull skola tirċievi rapport interattiv imfassal speċifikament għaliha li jipprovdi kemm data
dettaljata kif ukoll għarfien ta’ malajr dwar il-punti tajbin u n-nuqqasijiet.

A1. Strateġija diġitali
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B2. Diskussjoni dwar l-użu tat-teknoloġija

C3. Aċċess għall-Internet

D4. Opportunitajiet taż-ŻPK

E1. Riżorsi edukattivi onlajn

F5. Kollaborazzjoni tali Student/ai

G1. Valutazzjoni tal-ħiliet

H9. Ħolqien ta’ kontenut diġitali
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Ikkuntatjana_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Abbona għan-newsletter tagħna
u ingħaqad magħna fuq il-grupp Linkedin tagħna!

Żur is-sit tagħna_ https://education.ec.europa.eu/selfie

L-għodda ġiet żviluppata ma’ tim ta’ esperti minn skejjel, ministeri tal-edukazzjoni u istituzzjonijiet
ta’ riċerka fl-Ewropa kollha. Fost l-istituzzjonijiet sħab hemm il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ,

iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) u l-Istitut tal-UNESCO
għat-Teknoloġiji tal-Informatika fl-Edukazzjoni.

Segwina!

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

