pro učení založené na pracovních zkušenostech
(work-based learning, WBL)
SELFIE WBL: Propojuje instituce OVP i soukromé společnosti za účelem digitálního
rozvoje odborné přípravy a vzdělávání

OVP instituce (učitelé+studenti+ředitelé škol),
školitelé i soukromé společnosti mohou využít tento

bezplatný a anonymní online nástroj
k tomu, aby mohli:

→společně posoudit, jak využívají digitální technologie
při vzdělávání a odborné přípravě
→plánovat vylepšení
→monitorovat svůj pokrok

Zlepšení využití digitálních technologií v rámci učení založeného
na pracovních zkušenostech zlepšuje také šanci získat zaměstnání i praktické
využívání digitálních dovedností.

9
z
10
všech pracovních míst vyžaduje alespoň
nějaké digitální dovednosti

4
z
10
dospělých Evropanů nemají ani základní úroveň
těchto dovedností

OTESTOVÁNO, VYZKOUŠENO, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ!
Evropská komise ve spolupráci s ETF a EfVET zkušebně
spustila SELFIE WBL v 9 zemích
Francie, Německo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko
Gruzie, Černá Hora, Srbsko a Turecko

35 000 účastníků z(e)

150

škol odborného
vzdělávání a přípravy

250

+28 000
+5 000

512 ředitelů škol
372 vnitropodnikových školitelů

studentů
učitelů

společností

73% dotázaných bylo s nástrojem SELFIE WBL do určité míry spokojeno
81% jej spíše až velmi pravděpodobně doporučí svým vrstevníkům či kolegům
Účastníci konstatovali, že jim nástroj SELFIE WBL pomohl vyhodnotit využívání
distanční výuky – což byla pro mnohé školy úplná novinka.
Většina zkušebních účastníků považuje nástroj SELFIE WBL za:
srozumitelný
a transparentní

jednoduchý, co se týče jeho
používání i zacházení s ním

užitečný a relevantní

Využili jsme personalizovanou
interaktivní zprávu, která nám nabídla
jak hloubkový vhled, tak i obecnější
informace o silných a slabých
stránkách naší školy.

SELFIE WBL může být prvním
krokem k užší spolupráci mezi
vzdělávacími institucemi
a trhem práce.
Expertka na OVP

Ředitelka školy

HLAVNÍ PRVKY
→zapojuje společnosti
do procesu
sebehodnocení

→vnitropodnikoví školitelé
se stávají v tomto
procesu novými hráči

Zjistěte, jak může nástroj SELFIE WBL pomoci i vám
Nástroj SELFIE WBL byl představen v říjnu 2021
a může ho použít úplně každý.
→ ve všech 24 jazycích EU + v 15 jazycích
používaných mimo EU
→ přizpůsobí se vašim potřebám
→ zcela bez poplatků
→ anonymní
SELFIE WBL je rozšířením nástroje SELFIE

PŘIHLASTE SE ZDE

SELFIE pro učení založené na pracovních zkušenostech
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs
#SELFIE_EU
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