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Echipa SELFIE



Un 
instrument 

valid care 
reunește

perspective ale 
conducătorilor

școlilor, ale 
profesorilor și ale 

elevilor



Teoria în spatele 
SELFIE

Cadru pentru organizații
educaționale digitale

competente

Publicat Dec 2015



Program-pilot de 
succes în 14 țări

la sfârșitul anului
2017

Sursa: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool/selfie-map
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Mult mai mult decât era planificat

inițial!

73 Secundar 
superior 
vocațional- 11%237 Primar – 37%

189 Secundar
inferior - 29%

151 Secundar 
superior- 23%

5% 17% 78%

2,979 11,773 52,962

67,714 utilizatori650 școli



Lucrul cu experți 
de utilizare și 
vizualizare a 

datelor …



Cine a participat la 
SELFIE

Oct 2018-Dec 2019

 5,200+ școli

 45 țări

 500,000+ utilizatori

 Interes puternic de la UE și țările partenere

Profesori de 
școală

Profesori Studenți



Este un 
instrument 

fiabil și revine
comunității
școlare să-l 

folosească
eficient! 

REFLECTĂ | DISCUTĂ | PLANIFICĂ |
ÎMBUNĂTĂȚEȘTE



Aruncați o privire în interior



12

Înregistrați-vă
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Înregistrați-vă
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Înregistrați-vă
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Setați



16

Setați
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Setați
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Setați
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Setați
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• Puteți urmări în timp real ratele de finalizare
ale școlii dvs. pentru fiecare grup și nivel
școlar.

Monitorizare
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Chestionare
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Rezultate
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Raportul Școlar 
SELFIE

El evidențiază ce
funcționează bine, unde

este nevoie de îmbunătățiri
și care ar trebui să fie 

prioritățile
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Tablou de bord
interactiv
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Recunoștința
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Recunoștința
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Rîndul tău!

Urmați instrucțiunile scrise și începeți SELFIE!
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Am făcut SELFIE…

Ce fac mai departe?
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Multe idei
pentru pașii
următori –

împartă-te!
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Multe idei
pentru pașii
următori –

împartă-te!



Ține legătura! 

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

JRC-EAC-selfie-tool@ec.europa.euContactează-ne

Vezi pagina web SELFIE

#SELFIE_EUUltimele știri de pe Twitter

@ralphhippe

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
mailto:JRC-EAC-selfie-tool@ec.europa.eu


Imagini de fundal



Starea de joc
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Obiectiv: atingerea unui milion de utilizatori

până la sfârșitul anului 2019 

 Sporirea instrumentului este mai bună

și mai ușor de utilizat

 Limbi noi, țări noi

 Creșterea gradului de conștientizare

 Conectarea cu alte comunități

 Construirea ecosistemului

Următoarele 
etape



Lansarea SELFIE



Lansat la 25 
octombrie 2018

Obiective: a atinge un milion de utilizatori 
până la sfârșitul anului 2019! 



35 de versiuni 
lingvistice, 

inclusiv limba 
română



Prioritatea politicii 
UE

Adoptată de Comisie la 18 ianuarie 2018

SELFIE este una dintre cele 11 acțiuni propuse



Despre ce este SELFIE?



Cum poate fiecare
școală să profite la 

maxim de 
tehnologie pentru

predare și
învățare?



Cu ce scop am elaborat 

SELFIE?



Lumea din afara 
clasei se schimbă



Noi 
modalități de 

învățare



Abilități 
digitale ale 
studenților



Privind 
asupra la 6 sfere 

diferite



Principii cheie de 

proiectare



Proiectare
participativă
de la început



Comisia 
Europeană, 
ministerele 
educației, 

organizațiile 
partenere ...



Un instrument 
practic

Abordare la 
360o

Întreaga
comunitate

școlară



Orice școală

Oricând Oriunde

Orice dispozitiv

Orice sistem de 

operare



Întrebările
pot fi adaptate

pentru a se 
potrivi școlii



Raportul Școlar 
SELFIE

Doar școala are 
acces



Iterații timpurii, 
testate, testate și 

testate mai mult …


