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SELFIE за училища

90%
от бъдещите 
работни места 
изискват 
цифрови 
умения

Цифровите 
технологии са 
част от 
ежедневието 
ни и трябва да 
са основна 
част от 
практиките при 
учене 

71 ученици 
 посещаващи 
училища в 
Европа трябва 
да развият 
уменията си за 
цифровото 
общество 

Всички 250,000 
училища в

Европа трябва да 
подгтовят 
учениците 
си за 
цифрово 
общество 

Всички5.7милиона
учители в 
Европа трябва 
да се 
възползват от 
технологиите, за 
да подпомогнат 
педагогическата 
си практика 

Интегрирането на цифровите 
технологии в образованието 
изисква училищата да променят 
подхода си из основи

43% от европейците нямат основни цифровии

познания

 милиона

Затова създадохме

SELFIE

инструмент за подпомагане на обучението в ерата на цифровите технологии

ЗАЩО ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО СА  ВАЖНИ? 

Източник на данни: Евростат 2017 за страните от ЕС
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SELFIE дава  картина на употребата на цифровите 
технологии в училище. То е онлайн и анонимно.

КАКВО Е SELFIE ? - КАК РАБОТИ SELFIE? 

СЪБИРАТ СЕ 
гледни точки и 
опита на 
ръководители, 
учители и 
ученици

ОБСЪЖДАТ 
СЕ 
резултатите 
& ПЛАН за 
подобрение 

СЛЕДИ СЕ 
прогрес и се 
адаптира 
плана Ви

АДАПТИРА СЕ  
инструмента 
към училището

То не оценява 
училищата

Не сравнява или 
категоризира 
училищата

Не е само за 
дигитално 
напредналите 
училища, а за 
всички училища

3 въпросника

"Как се изпозлва 
технологията в 
училището?" SELFIE 
събира (анонимно) 
гледните точки на 
ученици, учители и 
ръководители на 
училищата 

650 

Европейската 
комисия 

НИЕ ГО ТЕСТВАХМЕ

2,979  училищни 
ръководители

11,773  учители

80+  експерти

14 участваха в SELFIE
пробите в края на 2017  

Европейски държави

Експерти в образованието 
Министри на образованието 
Изследователски институти

+ 
SELFIE 

ОТБОРЪТ 

Картина на силните 
и слаби страни на 
училището при 
употреба на 
технологии за 
обучение

индивидуално изготвен 
доклад

Професионално развитие

Обучение и 
обучителни практики

Практики за оценка

Цифровата компетентност 
на учениците

Инфраструктура и 
оборудване

Лидерство

SELFIE 
преглежда 6 основни 
сфери на цфировото 
образование

…в 6 сфери

… на 24 
езика на ЕС

КАКВО НЕ Е SELFIE? 

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

#SELFIE_EU 

52,962  ученици

Училища в Европа

1 2 3 4 




