Шта је Селфи?
Селфи је бесплатан, онлајн инструмент за самовредновање који се развија да би се европским школама помогло
да изврше процену начина на који се у њима користе дигиталне технологије за иновативно и ефикасно учење.
Овај инструмент је тренутно у пилот истраживању и биће завршен и стављен на располагање школама широм
Европе почетком 2018. године. Селфију се може приступити на https://selfie.jrc.es.
Селфи ће школама дати „слику“ о тренутном стању у погледу коришћења дигиталних технологија, узимајући у
обзир ставове наставника, ученика и руководилаца у школама. Овај процес самовредновања може помоћи у
започињању дијалога са руководиоцима у школама, наставницима и ученицама о могућим областима које је
потребно унапредити. Селфи, такође, школама омогућава да прате свој напредак током времена.

Шта Селфи мери?
Серијама питања за наставнике, руководиоце у школама и ученике, Селфи мери начин на који се дигиталне
технологије користе за наставу и учење у вашој школи. Он не служи за мерење или поређење знања или вештина
руководилаца у школи, наставника и ученика. Питања за руководиоце у школи углавном се односе на
стратегије/политике на нивоу школе у погледу коришћења дигиталних технологија. Питања за наставнике се
углавном баве видовима наставе, а она за ученике се тичу њихових искустава и начина учења у вези са
коришћењем дигиталних технологија. Свака школа може прилагодити инструмент одабиром броја претходно
дефинисаних питања и/или додавањем нових питања како би се прилагодила потребама школе и околностима у
којима функционише.

Која је сврха пилот истраживања?
Пилот истраживање Селфија широм Европе трајаће у периоду од 29. септембра до 11. октобра 2017. године.
Циљ пилоти страживања је да се тестира прототип инструмента да би се видело шта ради, шта не ради и шта
треба да се унапреди. На основу резултата пилот истраживања, биће прилагођена и фино подешена питања,
структура и изглед и осетљивост инструмента. Селфи инструмент ће након тога бити финализиран почетком 2018.
године.

Ко све учествује у Селфи истраживању?
Ученици шестог, седмог и осмог разреда, наставници и руководиоци школа.Ученици попуњавају упитник на
часовима информатике.Наставници и руководиоци по унапред утврђеном распореду.

Ко је у нашој школи , координатор за Селфи истраживање?
Школски координатор за пилот истраживање је Горан Ћирковић, наставник информатике и рачунарства.
Е-маил:gorancirkovicue@gmail.com

