
73 % 
81 % 

за учене в процеса на работа

SELFIE WBL: Свързване на институции за професионално образование и обучение 
(ПОО) и дружества за цифрово развитие на професионално образование и обучение

С подобряване начина на използване на цифровите технологии за учене 
в процеса на работа се подобряват пригодността за заетост и практическото 

използване на цифровите умения.

Европейската комисия, в сътрудничество с Европейската фондация 
за обучение и EfVET, тестваха пилотно SELFIE WBL в 9 държави

Франция, Германия, Унгария, Полша, Румъния 

Грузия, Черна гора, Сърбия и Турция

за 9 от 10
работни позиции се изискват поне някакви 

цифрови умения

ИЗПИТАН, ПИЛОТНО ТЕСТВАН, ГОТОВ  
ЗА УПОТРЕБА!

35 000 участници

КЛЮЧОВИ ФУНКЦИИ

Разберете по какъв начин SELFIE WBL може да Ви бъде полезен

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

250 дружества150 училища за  
професионално образование  

и обучение

над 28 000 учащи се

над 5000 учители

512 училищни ръководители

372 корпоративни преподаватели

4 от 10
възрастни европейци не владеят дори базово ниво  

на цифрови умения

ПОО институции (учители+ученици+училищни 
ръководители), преподаватели и дружества могат 
да използват този безплатен анонимен 
онлайн инструмент, за да:

→  анализират съвместно как използват цифровите 
технологии за образование и обучение

→  планират начини за подобряване
→  наблюдават постигнатия напредък

е вероятно в някаква степен или в много голяма степен да го 
препоръчат на своите колеги

Участниците споделят, че SELFIE WBL им е помогнал да анализират използването
ученето от разстояние – нова област за много училища.

По-голямата част от участниците в пилотното тестване споделят, че SELFIE WBL е:

полезен и уместен

SELFIE WBL може да  
бъде стъпка към  

по-тясно сътрудничество 
между образованието  

и пазара на труда. 
Експерт по ПОО

Ние се възползвахме от персонали-
зиран интерактивен доклад, който 
предлага както задълбочен анализ, 
така и по-обща информация  
за силните и слабите страни на 
нашето училище.
Училищен ръководител

разбираем
и понятен

лесен за използване  
и работа

от анкетираните са доволни в някаква степен от SELFIE WBL

→   привлича дружествата 
към участие в процеса 
на самоанализ

→  корпоративните 
преподаватели са нови 
участници в този процес

→ на всички 24 езика в ЕС + 15 други езици

→ адаптира се към Вашите потребности

→ безплатен

→ анонимизиран

Накрая, SELFIE WBL беше пуснат през октомври 2021 г. 
и може да се използва от всички.

SELFIE WBL е разширение на SELFIE

SELFIE за учене в процеса на работа
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg

#SELFIE_EU

SELFIE WBL е разработен с подкрепата на Европейската фондация за обучение
и Европейския форум за техническо и професионално образование и обучение
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