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SELFIE за училища

90%
от професиите на 
бъдещето ще 
изискват 
дигитални 
умения

Дигиталните 
технологии са 
част от нашето 
ежедневие и 
трябва да 
бъдат основна 
част от 
практиките ни 
на обучение

71 ученици, 
посещаващи 
училище в 
Европа,трябва 
да развият 
своите умения 
за дигиталното 
общество

Всички250,000 училища в 
Европа трябва 
да подготвят 
учениците си 
за дигиталното 
общество

Всички5.7мил.
учители в Европа 
трябва да използват 
пълния потенциал 
на технологиите в 
помощ на 
преподавателската 
си работа

Интегрирането на дигитални умения 
в образованието е сложна задача и 

изисква училищата да приложат 
цялостен подход

43%
от европейците нямат 
основни дигитални 
умения

мил.

Ето защо създадохме

SELFIE

инструмент в подкрепа на обучението в ерата на дигиталните технологии
ЗАЩО СА ВАЖНИ ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО? 

Източник на данните: Евростат 2017 за страните в ЕС
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SELFIE прави моментна снимка на използването на дигитални 
технологии в училище. SELFIE е достъпен  онлайн и е

анонимен.

КАКВО Е SELFIE ? - КАК РАБОТИ SELFIE ?

СЪБЕРЕТЕ мнения 
и впечатления от 
училищни 
ръководители, 
учители и ученици

ОБСЪДЕТЕ 
резултатите и 
ПЛАНИРАЙТЕ 
подобрения

ПРОСЛЕДЕТЕ 
прогреса си и 
адаптирайте 
своя план

АДАПТИРАЙТЕ  
инструмента 
спрямо контекста 
на Вашето училище

НЕ оценява 
училищата

НЕ сравнява 
училищата 

НЕ е само за 
дигитално 
напреднали 
училища, а е за 
всяко училище 

3 въпросника
„Как се използват 
технологиите във Вашето 
училище?” SELFIE събира-
анонимно- мненията на 
ученици, учители и 
училищно ръководство

650

Европейската 
комисия

НИЕ ГО ИЗПРОБВАХМЕ

2,979 Училищни   
ръководители

11,773 Учители

80+ Експерти

14 взеха участие в 
пилотната фаза на SELFIE
в края на 2017

европейски държави

Образователни експерти 
Министерства на 
образованието
Изследователски институти

+
ЕКИПЪТ 

НА
SELFIE

Моментна снимка на 
силните и слаби страни 
на училището в 
употребата му на 
технологии за обучение

персонализиран   
доклад

Професионално развитие

Преподаване и учене

Практики за оценяване
Дигитална компетентност на 
учениците

Инфраструктура и 
Оборудване

Училищно управление

SELFIE разглежда 6 
ключови области 
на дигиталното 
образование

...в 6 области

...на 24-те 
езика на ЕС

КАКВО НЕ Е SELFIE

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

#SELFIE_EU

52,962 Ученици

Училища в Европа

1 2 3 4


