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A eredmények használata

A SELFIE iskolai jelentése az iskolavezetők, a tanárok és a diákok álláspontját összegzi és hasonlítja
össze. A SELFIE révén összegyűjtött információk a valódi „szelfikhez” hasonlóan egyfajta pillanatképet
adnak arról, hogy hol tart jelenleg az iskola a tanításhoz és tanuláshoz használható digitális
technológiákkal kapcsolatos stratégiák és gyakorlatok terén. A SELFIE eredményei segítik a párbeszéd
elindítását az iskolaközösségen belül. Jó alapot adhatnak az erősségek és gyengeségek felméréséhez,
azok megbeszéléséhez, valamint a tanulást segítő digitális technológiákkal kapcsolatos iskolai terv
kialakításához.

A SELFIE akár minden évben végrehajtható az előrelépések felmérése, valamint a továbbra is
fejlesztésre szoruló területek azonosítása érdekében. A SELFIE eredményei kizárólag az Ön számára
elérhetőek, és senki más nem fér hozzájuk.

A SELFIE iskolai jelentés eredményeinek elemzésekor figyelmet kell fordítani arra, ha bizonyos
területek vagy állítások/kérdések esetében a következők figyelhetők meg:

Alacsony értékelések
Magas értékelések
Jelentős különbségek az egyes felhasználói csoportok értékelései között

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a PDF-fájl az iskolája által elért összeredmény kivonata. Ha
szeretne részletesebben megtekinteni bizonyos területeket vagy állításokat, tekintse meg az online
jelentést, és töltse le az Önt érdeklő táblázatokat.

Ha vissza kell utalnia az egyes területekhez tartozó kérdésekre és állításokra, kérjük, tekintse meg a
„Kérdőívek testreszabása” szakaszt a SELFIE irányítópultján, ahonnan a kérdések teljes listáját
letöltheti.
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Ebben a jelentésben a(z) „SELFIE 2020-2021, session 3” önértékelés eredményei szerepelnek.

Kitöltési arányok

Az önértékelési feladatban a következőképp alakult az iskolavezetők, tanárok és diákok részvétele.

Profilok

Az iskola/vállalat esetében ismertetett profilok a következők:
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A SELFIE-területek áttekintése

Az egyes csoportok (iskolavezetők, tanárok, diákok) átlagos válaszai a 8 terület vonatkozásában.
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Területek szerint lebontott eredmények

Az egyes állításokra/kérdésekre adott átlagos válaszok. 
A digitális technológiák tanításhoz való használatára fordított idő százalékban kifejezve

A. Vezetőség

B. Együttműködések és kapcsolati hálózatok

C. Infrastruktúra és eszközök

D. Szakmai továbbképzés

E. Pedagógia: Támogatás és források

F. Pedagógia: Tantermi oktatás

G. Értékelési gyakorlatok

H. A diákok digitális kompetenciája
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A. Vezetőség

Az e területhez tartozó kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen szerepet tölt be a vezetőség a
tanításhoz és a tanuláshoz használt digitális technológiák iskolai szintű integrációjában.
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B. Együttműködések és kapcsolati hálózatok

Ez a terület azokat az intézkedéseket járja körül, amelyeket az iskolák fontolóra vehetnek egy olyan,
együttműködésre és kommunikációra épülő kultúra kialakítása érdekében, amely a szervezeti
határokon belüli és kívüli tapasztalatmegosztást, valamint az eredményes tanulást szolgálja.
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C. Infrastruktúra és eszközök

Az e területhez tartozó kérdések az infrastruktúrára (pl. felszerelés, szoftverek, internetkapcsolat)
vonatkoznak. A megfelelő, megbízható és biztonságos infrastruktúra megléte elősegítheti és
megkönnyítheti az innovatív tanítási, tanulási és értékelési gyakorlatok kialakítását.
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D. Szakmai továbbképzés

Az e területhez tartozó kérdések arra vonatkoznak, hogy hogyan támogatja az iskola<br/><br/>a
személyzete folyamatos szakmai továbbképzését, helyezkedjenek el azok bármilyen szinten. A
folyamatos szakmai továbbképzés támogathatja az olyan új tanulási és tanítási módok kifejlesztését
és beépítését, amelyek kiaknázzák<br/><br/>a digitális technológiákat a jobb tanulási eredmények
elérése érdekében.
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E. Pedagógia: Támogatás és források

Ez a terület azt járja körül, hogy hogyan zajlik a digitális technológiák tanulási célú alkalmazására
történő felkészülés a tanítási és tanulási gyakorlatok naprakésszé tétele és megújítása révén.
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F. Pedagógia: Tantermi oktatás

Ez a terület azt járja körül, hogy hogyan zajlik a tanulási célú digitális technológiák tantermi
végrehajtása a tanítási és tanulási gyakorlatok naprakésszé tétele és megújítása révén.
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G. Értékelési gyakorlatok

Ez a terület olyan intézkedésekhez kapcsolódik, amelyeket az iskolák fontolóra vehetnek, hogy az
értékelés hagyományosabb módjairól a gyakorlatok egy szélesebb körű csoportjára váltsanak át. A
gyakorlatok e csoportja magában foglalhat olyan technológiai úton megvalósított értékelési
gyakorlatokat,<br/><br/>amelyek diákközpontúak, személyre szabottak és hitelesek.
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H. A diákok digitális kompetenciája

Az e területhez tartozó kérdések azokra a készségekre, ismeretekre és viselkedésformákra
vonatkoznak, amelyekre a diákoknak szükségük van ahhoz,<br/><br/>hogy magabiztos, kreatív és
kritikus módon használják a különböző technológiákat.
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Egyéb területek

További információ a technológia használatáról az Ön iskolájában

A technológia használatát akadályozó tényezők

*A tantermen kívüli digitális munkarendben 
szervezett tanítás és tanulás negatív tényezői

*A tantermen kívüli digitális munkarendben 
szervezett tanítás és tanulás pozitív tényezői

Szakmai továbbképzés

Magabiztosság a technológia használata terén

Digitális tanításra és felkészülésre fordított idő

A technológia alkalmazása

A technológia használata
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*Tanulók hozzáférése a digitális eszközökhöz az 
iskolán kívüli

*A tanulók technikai tudása



18

A technológia használatát akadályozó tényezők

Mely alábbi tényezők befolyásolják negatívan a digitális technológiával támogatott tanítást és
tanulást iskolájában?
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*A tantermen kívüli digitális munkarendben szervezett tanítás és 
tanulás negatív tényezői

Mely alábbi tényezők befolyásolják negatívan a digitális eszközökkel támogatott tantermen kívüli
digitális munkarendben szervezett tanítást és tanulást?
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*A tantermen kívüli digitális munkarendben szervezett tanítás és 
tanulás pozitív tényezői

Mely alábbi tényezők befolyásolják pozitívan a digitális eszközökkel támogatott tantermen kívüli
digitális munkarendben szervezett tanítást és tanulást?
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Szakmai továbbképzés

A tanárok szerint mennyire voltak hasznosak azok a szakmai továbbképzések, amelyeken az előző
évben részt vettek?
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Értékelések
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Magabiztosság a technológia használata terén

Mekkora magabiztossággal használják tanárai a technológiát a következő feladatok végrehajtása
során?

Értékelések



25

Digitális tanításra és felkészülésre fordított idő

A tanítási idejük hány százalékában használtak a tanárok digitális technológiát óráikon az elmúlt 3
hónapban?

Értékelések
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A technológia alkalmazása

Melyik állítás fejezi ki a leginkább az iskolájában az iskolavezetőknek és a tanároknak a digitális
technológiák tanításhoz és tanuláshoz való használatával kapcsolatos hozzáállását?

Értékelések
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A technológia használata

Hogyan használják a diákok a technológiát az iskolán belüli és kívüli tevékenységekhez?

Értékelések
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*Tanulók hozzáférése a digitális eszközökhöz az iskolán kívüli

Hozzáférsz-e <strong>otthon</strong> digitális eszközökhöz (számítógép, laptop, táblagép,
mobiltelefon)?

Értékelések
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*A tanulók technikai tudása

Amikor  digitális technológia segítségével...az órák megtartására otthon kerül sor
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A eredmények használata

A jelentés jó alapot adhat az erősségek és gyenge pontok felméréséhez, azok megbeszéléséhez,
valamint a tanulást segítő<br/><br/>digitális technológiákkal kapcsolatos iskolai terv kialakításához.

A "Területek áttekintése" szakaszban néhány példát felsorolunk arra, hogyan alkalmazhatod az
iskoládban a jelentést

Ha valamely terület (például az infrastruktúra vagy az értékelés) alacsony értékelést kapott, 
kijelölheti azt mint a fejlődés fókuszterületét
ha valamely terület kapja összességében a legjobb értékelést, az olyan erősség, amelyet érdemes 
lehet <br/><br/>jobban feltérképezni annak azonosításához, hogy mi az, ami jól működik, és mi 
az, ami további tökéletesítésre szorul;
Amennyiben különbségek fedezhetők fel a diákok és a tanárok, vagy a tanárok és az iskolavezetők 
álláspontja között, érdemes lehet azokat mélyebben megvizsgálni.

Az elemzés és a párbeszéd segítségével az iskolája cselekvési tervet készíthet arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehetne eredményesebben használni a digitális technológiákat a tanítás és a tanulás területén.
A SELFIE akár minden évben végrehajtható az előrelépések felmérése, valamint a továbbra is
fejlesztésre szoruló területek azonosítása érdekében. A SELFIE eredményei kizárólag az Ön számára
elérhetőek, és senki más nem fér hozzájuk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a PDF-fájl az iskolája által elért összeredmény kivonata. Ha
szeretne részletesebben megtekinteni bizonyos területeket vagy állításokat, tekintse meg az online
jelentést, és töltse le az Önt érdeklő táblázatokat.
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