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töökohapõhise õppe jaoks

SELFIE WBL: kutsehariduse ja -õppe asutuste ja ettevõtete ühendamine 
kutsehariduse ja -koolituse digitaalseks arenguks

Digitehnoloogia parem kasutamine töökohal toimuvas õppes
parandab tööalast konkurentsivõimet ja digioskuste praktilist kasutamist.

Euroopa Komisjon koostöös ETFi ja EfVETiga katsetas 
SELFIE WBLi üheksas riigis:

Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Poola, Rumeenia, 
Gruusia, Montenegro, Serbia ja Türgi

9-l töökohal  
10-st

on vaja vähemalt mõningaid digioskusi

TESTITUD, KATSETATUD,  
KASUTAMISEKS VALMIS!

35 000 osalejat

PÕHIOMADUSED

Uurige, kuidas saab SELFIE WBL teile abiks olla

REGISTREERUGE SIIN

250 ettevõtet150 kutseharidust ja  
-koolitust pakkuvat kooli

üle 28 000 õppija

üle 5 000 õpetaja

512 koolijuhti

372 ettevõttesisese koolitajat

4-l täiskasvanud  
eurooplasel 10-st

ei ole neid põhioskusi

Kutseharidus- ja -koolitusasutused (õpetajad+üliõpilased 
+ koolijuhid), koolitajad ja ettevõtted saavad seda 
tasuta anonüümset veebipõhist 
vahendit kasutada selleks, et: 

→   arutleda ühiselt digitehnoloogiate kasutamise  
üle hariduse ja koolituse valdkonnas;

→  planeerida täiustusi;
→  jälgida edenemist.

soovitavad seda üsna tõenäoliselt või väga tõenäoliselt oma kaaslastele

Osalejad ütlesid, et SELFIE WBL aitas neil mõelda kaugõppe kasutamise üle,
mis on paljude koolide jaoks uus valdkond.

Enamik katseprojektis osalejaid leidis, et SELFIE WBL on:

kasulik ja asjakohane

SELFIE WBL võib  
olla sissepääsuteeks 

tihedamale koostööle  
hariduse ja tööturu vahel. 
Kutsehariduse ja -koolituse ekspert

Saime kasu personaalsest 
interaktiivsest aruandest, mis pakkus 
nii põhjalikke ülevaateid kui ka 
üldisemat teavet meie kooli tugevate 
ja nõrkade külgede kohta.
Koolijuht

arusaadav
ja läbipaistev

kergesti kasutatav  
ja käsitsetav

küsitletutest olid SELFIE WBL-iga mingil määral rahul

→   kaasab ettevõtted 
eneseanalüüsi 
protsessi

→   ettevõttesisesed 
koolitajad on selles 
protsessis uued osalejad

→ kõigis 24 ELi keeles + 15 keeles väljaspool ELi;

→ kohandatav vastavalt teie vajadustele;

→ tasuta;

→ anonüümne.

SELFIE WBL anti lõplikult välja 2021. aasta  
oktoobris ja seda saavad kasutada kõik:

SELFIE WBL on SELFIE laiendus

SELFIE töökohapõhise õppe jaoks
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_et

#SELFIE_EU

SELFIE WBL töötati välja Euroopa Koolitusfondi ning
Euroopa tehnilise ja kutsehariduse ja -koolituse foorumi toetusel.
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