SELFIE para as Escolas
uma ferramenta que apoia a aprendizagem na era digital
PORQUE É QUE AS TECNOLOGIAS DIGITAIS SÃO IMPORTANTES NA EDUCAÇÃO?

43%

dos Europeus não possuem
competências digitais básicas

90%

das profissões do
futuro requerem
competências
digitais

As Tecnologias
Digitais estão
presentes no
nosso dia-a-dia
e devem ser
parte integrante
do processo de
aprendizagem

71 milhões

de alunos que
frequentam as
escolas
Europeias têm
de desenvolver
as suas
capacidades
para a
sociedade
digital
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A integração das tecnologias digitais na
educação é complexa e requer uma
abordagem de 360º por parte das escolas

Source of the data: Eurostat 2017 for EU countries

As

250.000

Os

escolas
Europeias têm
de preparar os
seus alunos
para a
sociedade
digital

5,7milhões

de educadores
europeus
devem
aproveitar a
tecnologia para
apoiar as suas
práticas
pedagógicas

Foi por isso que se criou o...

SELFIE

O que é o SELFIE ? – Como é que o SELFIE funciona?
O SELFIE faz um retrato do uso da tecnologia digital pela escola.
É preenchido online e é anónimo

1
A ferramenta é
ADAPTADA
ao contexto da
escola

2
RECOLHE opiniões
e experiências das
lideranças,
professores e alunos

3
PERMITE a

análise e discussão
dos resultados & o
PLANEAMENTO
para a melhoria

4

MONITORIZA
o progresso e
permite a
adaptação do
plano de ação

O SELFIE
NÃO avalia a
escola
NÃO compara
com escolas
de referência
NÃO é apenas
para escolas
digitalmente
avançadas: é para
todas as escolas

Lideranças
Infraestruturas & equipamentos
Desenvolvimento profissional

3 questionários
"Como é utilizada a tecnologia
na escola?" O SELFIE recolhe
as opiniões dos alunos,
professores e dirigentes
escolares anonimamente

um relatório personalizado

…para 8 áreas

Um retrato dos
pontos fortes e fracos
na utilização nas
tecnologias para a
aprendizagem

O SELFIE
analisa 8
domínios
fulcrais da
educação
digital

Pedagogia: Aplicação em sala de aula
Apoios & Recursos
Competências digitais dos Professores
Competências digitais dos alunos

Colaboração & Trabalho em rede
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Versão adaptada e traduzida do original pela equipa EDD do Agr. Escolas Poeta Joaquim Serra

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

