le haghaidh foghlaim obairbhunaithe
SELFIE WBL: Institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna agus cuideachtaí
le haghaidh fhorbairt dhigiteach an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna
Is féidir le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna
(múinteoirí+scoláirí+ceannairí scoile), oiliúnóirí agus
cuideachtaí an uirlis ar líne saor in aisce,

gan ainm seo a úsáid chun:

→machnamh a dhéanamh le chéile ar a n-úsáid as
teicneolaíochtaí digiteacha don oideachas agus don oiliúint
→pleanáil le haghaidh feabhais
→monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn

Feabhas a chur ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha san fhoghlaim obairbhunaithe
feabhsaítear infhostaitheacht agus úsáid phraiticiúil scileanna digiteacha.

I 9 gcinn as 10 gcinn

de gach post teastaíonn roinnt scileanna digiteacha
ar a laghad

I 4 aosach Eorpach as 10
níl bunleibhéal na scileanna sin acu

TÁSTÁILTE, REÁCHTÁILTE AR BHONN PÍOLÓTACH,
RÉIDH LE hÚSÁID!
Reáchtáil an Coimisiún Eorpach, i gcomhar le ETF
agus EfVET, SELFIE WBL ar bhonn píolótach i 9 dtír
An Fhrainc, an Ghearmáin, an Ungáir, an Pholainn, an Rómáin
an tSeoirsia, Montainéagró, an tSeirbia agus an Tuirc

35,000 rannpháirtí ag

150 scoil

250

+28,000 foghlaimeoir
+5,000 múinteoir

512
372

Gairmoideachais
agus Gairmoiliúna

cuideachta

ceannaire scoile
oiliúnóir ionchuideachta

73% dóibh siúd a ndearnadh suirbhé orthu sásta go pointe áirithe le SELFIE WBL
81% ar beag seans go molfaidh siad é dá bpiaraí
Dúirt rannpháirtithe gur chuidigh SELFIE WBL leo machnamh a dhéanamh ar úsáid
as cianfhoghlaim – réimse úr do go leor scoileanna.
Cheap tromlach na rannpháirtithe píolótacha go raibh SELFIE WBL:
intuigthe
agus trédhearcach

éasca le húsáid agus
le plé leis

úsáideach agus
ábhartha

Bhaineamar leas as tuarascáil
phearsantaithe idirghníomhach inar
soláthraíodh léargas cuimsitheach
chomh maith le faisnéis níos
ginearálta ar na pointí láidre agus
laga dár scoil.
Ceannaire scoile

Is féidir le SELFIE WBL a
bheith ina thairseach le
haghaidh comhoibriú níos
dlúithe idir an t-oideachas
agus an margadh saothair.
Saineolaí gairmoideachais
agus gairmoiliúna

PRÍOMHGHNÉITHE
→tugann sí cuideachtaí
ar bord sa phróiseas
féinmhachnaimh

→is gníomhairí úra iad
oiliúnóirí ionchuideachta
sa phróiseas seo

Faigh amach conas is féidir le SELFIE WBL cuidiú leat
Ar deireadh, eisíodh SELFIE WBL i nDeireadh Fómhair 2021
agus is féidir le gach uile dhuine é a úsáid.
→ i ngach ceann de 24 teanga AE + 15 theanga neamh-AE
→ is féidir í a oiriúnú do do riachanais
→ saor in aisce
→ gan ainm
Is síneadh é SELFIE WBL le SELFIE

CLÁRAIGH ANSEO

SELFIE le haghaidh foghlaim obairbhunaithe
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ga
#SELFIE_EU
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Rinneadh SELFIE WBL a fhorbairt le tacaíocht ón bhFondúireacht Eorpach Oiliúna
agus ón bhFóram Eorpach um Oideachas agus Oiliúint Theicniúil agus um Ghairmoideachas agus Gairmoiliúint

