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• Un instrument de auto-reflecție 

pentru  școlile și companiile 

participante în  EFP pentru a evalua 

gradul de utilizare  a tehnologiei 

digitale 

• Este un instrument care oferă  

perspectiva comună a directorilor 

de  școală, profesorilor, elevilor și, 

acum și  a companiilor 

• Este un instrument online care 

poate  rula pe orice dispozitiv, 

precum  telefoane, tablete sau 

calculatoare 

Ce este SELFIE? 



  

SELFIE implică întreaga comunitate școlară – responsabili școlari, cadre didactice și elevi – 

într-un proces la 360 de grade  care acoperă numeroase domenii ale practicii școlare. 

 

Deoarece fiecare școală este unică, instrumentul poate fi personalizat. Școala poate selecta și 

adăuga  întrebări și enunțuri care să se potrivească nevoilor sale. 

 

SELFIE le permite tuturor participanților să răspundă la întrebări care corespund experienței 

lor în calitate de elevi, cadre  didactice sau responsabili școlari. 

 
SELFIE este gratuit. Răspunsurile sunt anonimizate iar 
datele sunt securizate.  
 
 Puteți susține evaluarea de pe un computer, o tabletă 

sau un smartphone. 

 

La finalizarea SELFIE, fiecare școală primește un raport interactiv personalizat, care oferă atât 

date aprofundate, cât și  informații scurte referitoare la punctele tari și punctele slabe. 

Beneficii SELFIE 



1 
ADAPTAREA 
instrumentului  

la contextul  

școlii tale IPT  

și a companiei 

SELFIE  WBL  face o fotografiere asupra folosirii tehnologiilor 
digitale de către 

școlile IPT și companii pentru formare. Este online și anonim. 

 CUM FUNCTIONEAZA SELFIE WBL? 

NU este o  evaluare a  

școlilor și nici a  

angajatorilor 

NU este doar  pentru 

școlile și  companiile  

avansate din punct  de 

vedere al  folosirii  

tehnologiilor  digitale: este 

pentru toți 
 

4 chestionare 

„Cum sunt folosite  

tehnologiile digitale în  școlile 

IPT și în companii?"  SELFIE 

adună —în mod  anonim — 

punctele de  vedere ale 

elevilor,  profesorilor, 

directorilor de  școli și 

tutorilor din  companii 
DE CE ESTE FOLOSIT SELFIE WBL? CINE SUSTINE SELFIE WBL? 

SELFIE sustine școlile IPT și companiile să folosească oportunitătile multiple pe care tehnologiile digitale le oferă: 

Un raport realizat  potrivit 

nevoilor 

O fotografiere a  punctelor 

tari și  punctelor slabe ale  

școlilor și companiilor în  

folosirea tehnologiilor  

digitale pentru învățare 

Dezvoltare profesională 

Implementarea în clasă 

Practici de evaluare 

Leadership 

 
Infrastructură & echipamente 

SELFIE 
urmărește 8  domenii 

cheie ale  educației 

digitale 

…pentru 8  

domenii 

CE NU ESTE SELFIE WBL ? 

2 
COLECTAREA 
punctelor de  vedere 

și  experiențelor de  la 

directorii de  școli, 

profesori,  elevi și 

tutori din  companii 

3 
DISCUTAREA 
rezultatelor &  

REALIZAREA  

PLANULUI 

pentru 

îmbunătățire 

4 
MONITORIZAREA 
progresului și  
adaptarea  
planului tău 

Competențele digitale ale  elevilor 

Rețea & colaborare 

• asigurarea continuitătii WBL în timpul crizei COVID-19 

permitând  trecerea învătării din WBL în mediul online 

• îmbunătătirea învătării în școală și în

companie și  îmbunătătind mentoratul și consilierea 

• facilitarea coordonării între școlile IPT, companii 

și elevi 

• reducerea costurilor de formare 

Suport & resurse 



Întrebările din 
SELFIE 

• Întrebările pot fi 
adaptate 
fiecărei școli, bazate 
de nevoile  reale ale 
acestora 

• Până la 10 
întrebări pot fi  
adăugate 



Întrebările sunt divizate în opt 
arii de interes 

Leadership 

 

 
Infrastructură și  

echipamente 

Dezvoltare  

profesională 

 
Implementare în  

clasă 

• Evaluarea Practicii 

 

• Competențele  

digitale ale 

elevilor 

• Network & 

colaborare 

 

• Suport & resurse 



Cum am folosit 
SELFIE? 

PASUL 1 

Înregistrarea 



Cum am folosit SELFIE? 

PASUL 2 
Setarea 
întrebărilor 



Cum am folosit SELFIE? 

PASUL 3 

Distribuirea link-

urilor  pentru 

întrebări 



Cum am folosit SELFIE? 

PASUL 4 

Obținerea rezultatelor 

Doar școala are acces 



Cum am folosit SELFIE? 

PASUL 5 

Folosirea 
rezultatelor 

REFLECTĂ | DISCUTĂ | PLANIFICĂ | 
IMBUNĂTĂȚEȘTE 



Cum am folosit SELFIE? 

PASUL 6 
 
Repetați și monitorizați  

progresul 



Raport școlar SELFIE 

 
COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU 

Nivel liceal profesional  SELFIE 2020-2021, 

session 1  



Denumire societate SELFIE 2020-2021, session 1 

Total 2 

MARIOSPRODCONF 1 

CARREFOUR 1 

În raport sunt prezentate rezultatele exercițiului de autoreflecție „SELFIE 2020-2021, session 1”. 

 

Rata de promovare 

 

Participarea responsabililor școlari, a cadrelor didactice și a elevilor la acest exercițiu de autoreflecție  a fost 

următoarea : 

Participarea formatorilor interni la acest exercițiu de autoreflecție a fost următoarea: 

Profiluri 

Profilurile prezentate pentru această școală/societate sunt următoarele: 



Prezentare generală a domeniilor 

Răspunsurile medii pentru fiecare grup (membri din conducerea școlii, cadre didactice și elevi) pentru  fiecare dintre cele 8 domenii. 



Badge și certificate pentru 
participarea în SELFIE 




