
73 % 
81 % 

til arbejdsbaseret læring

SELFIE WBL: Forbinder erhvervsuddannelsesinstitutioner og  
virksomheder med henblik på digital udvikling af erhvervsuddannelse

Forbedrer brugen af digitale teknologier i arbejdsbaseret læring
forbedrer beskæftigelsesegnethed og praktisk brug af digitale færdigheder.

Europa-Kommissionen gennemførte en pilottest  
i samarbejde med ETF og EfVET af SELFIE WBL i 9 lande

Frankrig, Polen, Rumænien, Tyskland, Ungarn 

Georgien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet

9 ud af 10
jobs kræver en vis grad af digitale  

færdigheder

TESTET, PILOTTESTET, KLAR TIL BRUG!

35 000 deltagere på

VIGTIGE ELEMENTER

Få mere at vide om, hvordan SELFIE WBL kan hjælpe jer

TILMELDING HER

250 virksomheder150 erhvervs-
skoler

+28 000 elever

+5 000 lærere

512 skoleledere

372 undervisere hos virksomheder

4 ud af 10
voksne europæere har ikke disse færdigheder  

på grundlæggende niveau

Erhvervsuddannelsesinstitutioner (lærere + elever + 
skoleledere), undervisere og virksomheder kan bruge 
dette gratis, anonyme onlineværktøj til at:

→  reflektere sammen om deres brug af digitale  
teknologier til erhvervsuddannelse

→  planlægge forbedringer
→  overvåge fremskridt

mener, at de sandsynligvis til højst sandsynligt vil anbefale det til deres kolleger

Deltagerne sagde, at SELFIE WBL hjalp dem med at reflektere over brugen
af fjernlæring – et nyt område for mange skoler.

Størstedelen af deltagerne i pilotprojektet mente, at SELFIE WBL var:

nyttigt og relevant

SELFIE WBL kan være vejen til 
et tættere samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutioner og 
arbejdsmarkedet. 

Erhvervsuddannelsesekspert

Vi fik gavn af en personlig, 
interaktiv rapport, som indeholdt 
både detaljerede indsigter og mere 
generelle oplysninger om vores 
skoles styrker og svagheder.
Skoleleder

forståeligt
og gennemsigtigt

brugervenligt

af de adspurgte var i en eller anden grad tilfredse med SELFIE WBL

→   inddrager virksomheder 
i processen med  
selvrefleksion

→  undervisere hos  
virksomheder er nye 
aktører i denne proces

→ på alle 24 EU-sprog + 15 ikke-EU-sprog

→ kan tilpasses jeres behov

→ er gratis

→ er anonymiseret

SELFIE WBL blev endelig frigivet i oktober 2021
og kan bruges af alle.

SELFIE WBL er en udvidelse af SELFIE

SELFIE til arbejdsbaseret læring
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_da

#SELFIE_EU

SELFIE WBL blev udviklet med støtte fra Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
og EfVET (det europæiske forum for teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse)
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