munkaalapú tanuláshoz (WBL)
SELFIE WBL: A szakképzési intézmények és vállalatok
összekapcsolása a szakképzés digitális fejlesztéséért
A szakképzési intézmények (tanárok+diákok+iskolavezetők),
oktatók és vállalatok az alábbi célokra vehetik igénybe ezt
az ingyenes, anonim, online eszközt:
→közös értékelés arról, hogy miként használják a digitális
technológiákat oktatási és képzési célokra
→a fejlődés megtervezése
→az előrehaladás figyelemmel kísérése

A digitális technológiák munkaalapú tanulásban történő felhasználásának fejlesztése
javítja a foglalkoztathatóságot és a digitális készségek gyakorlati felhasználását.

Tízből kilenc

munkahelyhez legalább bizonyos digitális
készségek szükségesek

Tízből négy

felnőtt európai nem rendelkezik még az
ilyen alapszintű készségekkel sem

TESZTELT, KIPRÓBÁLT, HASZNÁLATRA KÉSZ!
Az Európai Bizottság az ETF-el és az EfVET-tel
karöltve próbálta ki a SELFIE WBL-t 9 országban:
Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Magyarországon, Romániában
Grúziában, Montenegróban, Szerbiában és Törökországban

35,000 résztvevővel

150

250

szakképző
iskolában

512
372

több mint 28 000 tanulóval
több mint 5 000 tanárral

vállalatnál

iskolavezetővel
vállalati oktatóval

73% a vizsgálatba bevontak közül legalább valamilyen mértékben elégedett volt a SELFIE WBL-lel
81% közülük valószínűleg vagy szinte biztosan ajánlaná az eszközt pályatársainak
A résztvevők elmondták, hogy a SELFIE WBL segített számukra abban, hogy értékeljék
a távtanulás igénybe vételét – ami sok iskola számára egy új terület.
A kipróbálásban részt vevők többsége úgy találta, hogy a SELFIE WBL:
érthető
és átlátható

könnyen felhasználható
és kezelhető

hasznos és releváns

Hasznunkra volt az a személyre szabott
interaktív jelentés, amely egyszerre
nyújtott részletes betekintést, illetve
általánosabb információkat is arról,
hogy melyek iskolánk erősségei, illetve
gyengeségei.

A SELFIE WBL átjáróként
használható, amellyel
szorosabb együttműködés
alakítható ki az oktatás és
a munkaerő-piac között.
Szakképzési szakértő

Iskolavezető

FŐBB JELLEMZŐK
→ö
 sszhangot teremt
a vállalatok között az
önértékelési folyamatban

→a vállalati oktatók
új szereplők ebben
a folyamatban

Tudja meg, hogy miként segíthet Önnek a SELFIE WBL!
Végezetül pedig: a SELFIE WBL 2021 októberében
jelenik meg, és bárki használhatja.
→ mind a 24 uniós nyelven + 15 nem uniós nyelven
→ az Ön igényeihez alakítható
→ ingyenes
→ anonimizált
A SELFIE WBL a SELFIE bővítménye

REGISZTRÁLJON ITT

SELFIE munkaalapú tanuláshoz (WBL)
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hu
#SELFIE_EU
SELFIE WBL kifejlesztése az Európai Képzési Alapítvány
és az Európai Műszaki és Szakképzési Fórum támogatásával történt.
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