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Învățare digitală și online (DOL)

Aptitudini și competențe digitale 
(DSC)

ETF colaborează cu țările partenere pentru 

reforma sistemelor de educație și formare 

profesională, analiza nevoilor în domeniul 

competențelor și dezvoltarea piețelor forței 

de muncă din țările partenere.

Ce este Fundația Europeană de Formare

Reforma educației și formării profesionale



de țări partenere

Fundația Europeană de Formare
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Astăzi
Lansarea proiectului-pilot SELFIE în Moldova



+
Tehnologia digitală oferă soluții noi și 

fundamentale pentru îmbunătățirea accesului și 

furnizării educației și formării

-
Tehnologia digitală creează amenințări noi și 

fundamentale pentru îmbunătățirea accesului și 

furnizării educației și formării
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Integrarea tehnologiilor digitale necesită o inovație 
educațională semnificativă și implică un proces de 
planificare pentru schimbările pedagogice, 
tehnologice și organizaționale.

Directorii de școli trebuie să asigure o abordare 
strategică și un mediu deschis și fertil

Educatorii trebuie să se simtă încrezători și 
competenți în utilizarea și proiectarea unor 
experiențe de învățare adecvate pentru elevii lor. 

Elevii trebuie să se implice activ

Cadrul TPACK 



SELFIE

este un proiect al 

Comisiei Europene
(lansat în octombrie 2018)



SELFIE este
un instrument online gratuit, ușor de utilizat 

care ajută școlile să evalueze unde se află în 
procesul de învățare în era digitală

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



SELFIE ghidează școlile
din UE și Europa de Est într-un

proces de auto-analiză în direcția unei 
integrări eficiente a tehnologiilor digitale
în predare, învățare și evaluarea elevilor



SELFIE
este o platformă online multilingvă, inclusiv 

un tablou de bord pentru
coordonatori școlari SELFIE

Acesta poate fi utilizat de către orice școală



Cine: directori de școală, 

cadre didactice și elevi,

în mod anonim

Ce: chestionare online (personalizabile) 

și raport online dinamic

Gestionat de 

coordonatorii școlari SELFIE, 

dumneavoastră!

Susținut de Coordonatorul național al 

proiectului SELFIE

Chestionarele acoperă șase domenii 

legate de gradul de pregătire digitală a școlilor



TREI PACHETE DE CHESTIONARE SELFIE
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Învățământ

ul primar

Învățământul general secundar 

inferior și superior 

Învățământul secundar 

profesional și tehnic 

Director(i) de școală

Cadre didactice 

Elevi



SigurOrice dispozitiv

Anonim

SELFIE 

Caracteristici 

principale
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De exemplu...
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Acțiuni ale școlii pentru proiectul-pilot SELFIE



Raportul școlar SELFIE

• Promovarea unui dialog în cadrul școlii

• Contribuție la planul de dezvoltare al 

școlii

• Monitorizarea progresului



DOMENIUL SELFIE A:
CONDUCERE ȘI GUVERNANȚĂ

Elemente SELFIE

1.1 Școala are o strategie digitală

1.2 Cadrele didactice sunt implicate

1.3 Discuții privind utilizarea tehnologiei

1.4 Analiza progreselor 

1.5 Este timpul să explorăm practicile digitale 

inovatoare

Raportul Școlar SELFIE



Datele agregate SELFIE 

pot influența și factorii de 

decizie



PROIECTUL SELFIE ÎN MOLDOVA

Efectuat

 Traducerea SELFIE și a materialelor promoționale în limba română

 Numirea Coordonatorului național al proiectului SELFIE

Astăzi Formarea coordonatorilor școlari în utilizarea SELFIE

Ce urmează 

• Proiectul-pilot SELFIE - școlile dvs. începând de azi până la 

• Analiza rezultatelor proiectului-pilot – Ministerul Educației, Tineretului și Sportului și Ministerul 
Finanțelor și Economiei/ NAVETQ

• Extinderea și integrarea proiectului SELFIE în sistemul național de educație și formare



Proiectul-pilot SELFIE în 

Europa de Est

• Moldova - Astăzi

• Georgia - în 2020

• Ucraina - în 2020

• Armenia 

• Azerbaidjan

• Belarus



CE ROL ARE ETF ÎN PROIECTUL SELFIE

ETF Cartografierea excelenței
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Susține dezvoltarea și sensibilizarea cu privire la SELFIE

Susține testarea și extinderea SELFIE

Conectează SELFIE la sistemul național de învățământ și/sau la 

inițiativele regionale ale UE



Website
www.etf.europa.eu

Twitter
@etfeuropa

Facebook
facebook.com/etfeuropa

YouTube
www.youtube.com/user/etfeuropa

Instagram
instagram.com/etfeuropa/

LinkedIn
linkedin.com/company/european-training-foundation

E-mail
info@etf.europa.eu

MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE


