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για μάθηση στον χώρο εργασίας

SELFIE WBL: Συνδέει ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με εταιρείες 
για την ψηφιακή ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η βελτίωση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για μάθηση στον χώρο εργασίας
βελτιώνει την ικανότητα επαγγελματικής ένταξης και την πρακτική αξιοποίηση 

των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το ETF (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης) και το EfVET (Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση), εφάρμοσε πιλοτικά το SELFIE WBL σε 9 χώρες

Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία 

Γεωργία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία

9 στις 10
θέσεις εργασίας απαιτούν τουλάχιστον  

κάποιες ψηφιακές δεξιότητες

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ,  
ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ!

35.000 συμμετέχοντες σε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανακαλύψτε πώς το SELFIE WBL μπορεί να σας βοηθήσει

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ

250 εταιρείες150 Σχολές Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

+28.000 σπουδαστές

+5.000 καθηγητές

512 διευθυντές σχολών

372 επιμορφωτές

4 στους 10
ενήλικους Ευρωπαίους δε διαθέτουν αυτές  

τις δεξιότητες ούτε σε βασικό επίπεδο

Ιδρύματα ΕΕΚ (καθηγητές + σπουδαστές + διευθυντές 
σχολών), εκπαιδευτές και εταιρείες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το δωρεάν, ανώνυμο, 
διαδικτυακό εργαλείο με σκοπό:

→  να εξετάσουν από κοινού τη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης

→  να σχεδιάσουν πλάνα για βελτίωση
→  να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους

είναι αρκετά πιθανό έως και εξαιρετικά πιθανό να το συστήσουν στους συναδέλφους τους

Οι συμμετέχοντες είπαν ότι το SELFIE WBL τους βοήθησε να εξετάσουν τη χρήση
της εξ αποστάσεως μάθησης – ένας νέος τομέας για πολλές σχολές.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή έκριναν ότι το SELFIE WBL είναι:

χρήσιμο και σχετικό

Το SELFIE WBL μπορεί να 
αποτελέσει μια πύλη για 

στενότερη συνεργασία μεταξύ 
της εκπαίδευσης και της 

αγοράς εργασίας. 
Ειδικός ΕΕΚ

Επωφεληθήκαμε από μια 
εξατομικευμένη διαδραστική έκθεση 
που περιείχε τόσο αναλυτικά σχόλια 
όσο και γενικότερες πληροφορίες 
όσον αφορά τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία της σχολής μας.
Διευθύντρια Σχολής

κατανοητό
και διαφανές

εύκολο στη χρήση  
και τη διαχείριση

των ερωτηθέντων ήταν ικανοποιημένοι σε κάποιο βαθμό με το SELFIE WBL

→   εξασφαλίζει τη συμμετοχή των 
εταιρειών στη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης

→   επιμορφωτές είναι νέοι  
παράγοντες σε αυτήν τη 
διαδικασία

→  στις 24 γλώσσες της ΕΕ + 15 γλώσσες τρίτων 
χωρών

→ προσαρμόσιμο στις ανάγκες σας

→ δωρεάν

→ ανωνυμοποιημένο

Τέλος, το SELFIE WBL κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 
2021 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους.
 

Το SELFIE WBL είναι μια επέκταση του SELFIE

SELFIE για μάθηση στον χώρο εργασίας
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el

#SELFIE_EU

Το SELFIE WBL αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
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