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SELFIE dla szkół 

90% 
przyszłych miejsc 
pracy będzie 
wymagać 
umiejętności 
cyfrowych 

Technologia 
cyfrowa towarzyszy 
nam w życiu 
codziennym, zatem 
powinna być 
odgrywać  
podstawową rolę 
w procesie 
nauczania 

71 milionów 
uczniów 
w Europie musi 
doskonalić 
swoje 
umiejętności 
niezbędne 
w społeczeńst
wie cyfrowym 

Każda z 250 tys. szkół w Europie 
ma za zadanie 
przygotować 
swoich uczniów do 
funkcjonowania 
w społeczeństwi
e cyfrowym 

Każdy z 5.7milionów 
nauczycieli 
w Europie powinien 
maksymalnie 
wykorzystywać 
zdobycze 
technologiczne 
w swojej praktyce 
pedagogicznej 

Włączenie technologii cyfrowych w proces 

edukacji jest zadaniem złożonym i wymaga 

 od szkół zastosowania podejścia 360o 

43% 
Europejczyków nie ma 
podstawowych 
umiejętności cyfrowych 

million 

Dlatego właśnie stworzyliśmy 

SELFIE 

narzędzie wspierające naukę w epoce cyfrowej  

DLACZEGO TECHNOLOGIE CYFROWE ODGRYWAJĄ ISTOTNĄ ROLĘ W NAUCZANIU? 

Source of the data: Eurostat 2017 for EU countries 
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Selfie pozwala szkołom na przeprowadzenie samooceny wykorzystywania 
przez nie technologii cyfrowych. Selfie to narzędzie internetowe. Dane 

w nim gromadzone pozostają anonimowe. 

Czym jest SELFIE ? - JAK TO DZIAŁA ? 

ZGROMADŹ opinie 
i doświadczenia 
dyrektorów szkół, 
nauczycieli 
i uczniów   

OMÓW wyniki 
i ZAPLANUJ 
zmiany 

MONITORUJ 
postępy i 
DOSTOSOWUJ 
swój plan 
działania 

DOSTOSUJ 
narzędzie do 
indywidualnyc
h potrzeb 
swojej szkoły 

NIE służy ocenie 
szkół  
 

NIE przedstawia 
rankingów szkół ani 
punktów odniesienia 
dla nich 

Służy NIE tylko 
szkołom 
zaawansowanym 
cyfrowo – jest 
przeznaczone dla 
każdej szkoły 

3 formularze 

„W jaki sposób wykorzystuje 
się technologię w mojej 
szkole?” SELFIE gromadzi 
anonimowe opinie uczniów, 
nauczycieli i dyrektorów 
szkół 
 

650 

Komisja 
Europejska 

PRZETESTOWALIŚMY TO NARZĘDZIE 

2,979 dyrektorów szkół 

11,773 nauczycieli 

80< ekspertów 

14 wzięło udział w testowaniu 
SELFIE pod koniec 2017 r 

państw europejskich  

Eksperci w dziedzinie edukacji 
Ministerstwa edukacji 
Instytuty badawcze 

+ 
ZESPÓŁ 

DS. 
SELFIE 

Stanowi podstawę do 
samooceny mocnych 
i słabych stron szkoły 
w wykorzystywaniu przez 
nią technologii 
w nauczaniu 

sprawozdanie dostosowane 
do indywidualnych potrzeb 

Doskonalenie zawodowe 

Procesy nauczania  
i uczenia się 

Przeprowadzanie samooceny 

Kompetencje 
cyfrowe uczniów 

Infrastruktura 
i sprzęt 

Zdolności przywódcze 

SELFIE odnosi się 
do 6 kluczowych 
obszarów edukacji 
cyfrowej 

…w 6 obszarach 

... oraz w 24 
językach UE 

CZYM SELFIE NIE JEST 

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

#SELFIE_EU 

52,962 uczniów 

szkół w Europie 

1 2 3 4 


