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mokymuisi darbo vietoje

SELFIE WBL: profesinio mokymo įstaigų ir įmonių sujungimas  
skaitmeninei profesinio mokymo plėtrai

Gerinant skaitmeninių technologijų naudojimą mokymuisi darbo vietoje,
gerėja įsidarbinimo galimybės ir praktinis skaitmeninių įgūdžių panaudojimas.

Europos Komisija, bendradarbiaudama su ETF ir EfVET, 
išbandė SELFIE WBL devyniose šalyse:

Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Gruzijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Turkijoje

9 iš 10
darbų vietų reikia turėti bent tam tikrų  

skaitmeninių įgūdžių

PATIKRINTA, IŠBANDYTA  
IR PARUOŠTA NAUDOTI!

35 000 dalyvių iš

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Sužinokite, kaip SELFIE WBL gali jums padėti

REGISTRUOKITĖS ČIA

250 įmonių150 profesinio  
mokymo įstaigų

+28 000 mokinių

+5 000 mokytojų

512 mokyklų vadovų

372 įmonių instruktoriai

4 iš 10
suaugusių europiečių neturi bazinio  

šių įgūdžių lygio

Profesinio mokymo įstaigos (mokytojai + mokiniai + mokyklų 
vadovai), profesijos mokytojai ir įmonės gali naudotis 
šia nemokama, anonimine internetine 
priemone ir:

→   kartu įvertinti savo skaitmeninių technologijų naudojimą 
švietimo ir mokymo srityje;

→  planuoti tobulėjimą;
→  stebėti pažangą.

tikėtina arba labai tikėtina, kad rekomenduos šią priemonę savo kolegoms

Dalyviai teigė, kad SELFIE WBL padėjo jiems įvertinti
nuotolinio mokymosi naudojimą – tai nauja sritis daugeliui mokyklų.

Dauguma pirmųjų dalyvių mano, kad priemonė SELFIE WBL yra:

naudinga ir aktuali

SELFIE WBL gali būti puiki 
priemonė, padedanti švietimo 

sektoriui ir darbo rinkai 
glaudžiau bendradarbiauti. 

Profesinio mokymo specialistė

Mums buvo naudinga suasmeninta 
interaktyvi ataskaita, kurioje 
buvo pateikta ir išsamių įžvalgų, 
ir bendresnės informacijos apie 
stipriąsias ir silpnąsias mūsų 
mokyklos puses.
Mokyklos vadovė

suprantama
ir skaidri

paprasta naudoti  
ir tvarkyti

apklaustųjų buvo iš dalies patenkinti SELFIE WBL

→   įtraukia įmones 
į savianalizės  
procesą

→   įmonių instruktoriai 
yra nauji šio 
proceso dalyviai

→ Pateikiama visomis 24 ES kalbomis ir 15 ne ES kalbų

→ Pritaikoma jūsų poreikiams

→ Nemokama

→ Anonimiška

Priemonė SELFIE WBL buvo išleista 2021 m. spalio mėn., 
ir ja gali naudotis visi.

SELFIE WBL yra priemonės SELFIE plėtinys

SELFIE mokymuisi darbo vietoje
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt

#SELFIE_EU

SELFIE WBL sukurta remiant Europos mokymo fondui
ir Europos techninio ir profesinio švietimo ir mokymo forumui
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