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De ce sunt tehnologiile digitale importante pentru învățare?

Sursa: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-

20/2_desi_report_humancapital_B5DC055D-DD1E-51CD-229138BE55F9AE8A_52247.pdf 



Ce este SELFIE?

• Un instrument de auto-reflecție pentru
școlile și companiile participante în 
EFP pentru a evalua gradul de utilizare
a tehnologiei digitale

• Este un instrument care oferă
perspectiva comună a directorilor de 
școală, profesorilor, elevilor și, acum și 
a companiilor

• Este un instrument online care poate
rula pe orice dispozitiv, precum 
telefoane, tablete sau calculatoare



Pentru cine este SELFIE?

• Este disponibil tuturor școlilor

• Un instrument gratuit

• Disponibil în mai mult de 30 limbi

• Ușor de adaptat pentru a răspunde diferitelor nevoi 
ale școlilor 

• Datele colectate sunt anonime

• Poți vedea cum funcționează SELFIE accesând link-ul 
următor: 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

No Benchmarking

No Ranking

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en


Orice școală sau companie poate utiliza SELFIE

SELFIE este proiectat pentru orice școală sau 
companie. Nu contează cât de mare sau mică este. Nu 
contează dacă este avansată sau nu în utilizarea 
tehnologiilor pentru predare sau învățare.



De ce poate fi SELFIE folositor pentru școala sau 
compania din care faci parte?

• Îți permite să evaluezi cum performezi pentru implementarea 
tehnologiilor digitale într-un mod sistematic

• Este construit să poată permite școlilor și companiilor să-și 
conștientizeze punctele tari, punctele slabe sau ariile de 
îmbunătățire în utilizarea tehnologiilor digitale în cadrul a 8 
arii de analiză, prin intermediul a mai multor tipuri de 
declarații 

• Stimulează comunicarea pe tema tehnologiilor în școală și 
companii

• Deschide dialogul despre viitorul plan de digitalizare al școlii, 
în parteneriat cu compania

• Compară evoluția/ progresul în implementarea tehnologiilor 
pe parcursul timpului



De ce este SELFIE util pentru școala și compania ta?

• Asigură continuitatea învățării la locul de muncă 
în perioada crizei sanitare cauzate de COVID-19 
prin permiterea abordării învățării în modul 
online

• Îmbunătățeste învățarea și în școală și în 
companie și îmbunătățește consilierea și 
orientarea profesională

• Facilitează coordonarea între școlile din IPT, 
companii și elevi

• Asigură suportul pentru găsirea unor posibilități 
de formare care implică costuri mai mici



Flexibil, pentru că fiecare școală este diferită



Întrebările din SELFIE

• Întrebările pot fi adaptate 
fiecărei școli, bazate de nevoile 
reale ale acestora

• Până la 10 întrebări pot fi 
adăugate



Întrebările sunt divizate în opt arii de interes

Dezvoltare 

profesională

Implementare în 

clasă

Evaluarea Practicii

Competențele 

digitale ale elevilorInfrastructură și

echipamente

Leadership

Network & colaborare

Suport & resurse



Setarea instrumentului SELFIE

• Coordonatorul școlii trebuie să seteze și să adapteze 
instrumentul pentru școală

• Coordonatorul va seta chestionarele care se vor aplica, va 
decide perioadele în care se vor aplica și cine va participa din 
partea școlii

• Un link se va genera automat

• Coordonatorul va trimite link-ul către directori, profesori, elevi 
și companii pentru a completa chestionarele



Cum pot folosi școlile SELFIE?

PASUL 1

Înregistrarea 



Cum pot folosi școlile SELFIE?

PASUL 2

Setarea întrebărilor



Cum pot folosi școlile SELFIE?

PASUL 3

Distribuirea link-urilor

pentru întrebări



Cum pot folosi școlile SELFIE?

PASUL 4

Obținerea rezultatelor

Doar școala are acces



Cum pot folosi școlile SELFIE?

PASUL 5

Folosirea rezultatelor

REFLECTĂ | DISCUTĂ | PLANIFICĂ |
IMBUNĂTĂȚEȘTE



Cum pot folosi școlile SELFIE?

PASUL 6

Repetați și monitorizați
progresul



Badge și certificate pentru participarea în SELFIE



Cum sunt rezultatele afișate?



Oricând, oriunde și pe orice dispozitiv folosit



Vrei să știi mai mult?

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
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https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

