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darba vidē balstītām mācībām (WBL)

SELFIE WBL: PIA iestāžu un uzņēmumu saiknes veidošana  
profesionālās izglītības un apmācības digitālās attīstības labā

Pilnveidojot digitālo tehnoloģiju izmantošanu darba vidē balstītās mācībās,
tiek uzlabotas nodarbinātības iespējas un digitālo prasmju izmantošana praksē.

Eiropas Komisija sadarbībā ar ETF un EfVET 
izmēģināja SELFIE WBL deviņās valstīs

Francija, Vācija, Ungārija, Polija, Rumānija 
Gruzija, Melnkalne, Serbija un Turcija

9 no 10
darbvietām ir vajadzīgas vismaz minimālas  

digitālās prasmes

PĀRBAUDĪTS, IZMĒĢINĀTS,  
GATAVS LIETOŠANAI!

35 000 dalībnieku

PAMATELEMENTI

Uzziniet, kā SELFIE WBL var jums palīdzēt

REĢISTRĒJIETIES ŠEIT

250 uzņēmumos150 profesionālās izglītības
un apmācības skolās

+28 000 izglītojamo

+5000 skolotāju

512 skolu vadītāji

372 apmācību vadītāji uzņēmumos

4 no 10
pieaugušajiem eiropiešiem trūkst  

pamatprasmju

PIA iestādes (skolotāji+izglītojamie+skolu vadītāji), 
apmācību vadītāji un uzņēmumi var izmantot šo  
bezmaksas anonīmo tiešsaistes rīku, lai:

→   kopīgi pārdomātu, kā izglītībā un apmācībā tiek izmantotas 
digitālās tehnoloģijas

→  plānotu uzlabojumu veikšanu
→  pārraudzītu progresu

drīzāk ieteiktu vai noteikti ieteiktu to citiem

Dalībnieki norādīja, ka SELFIE WBL viņiem palīdzēja pārdomāt
attālinātas mācīšanās iespēju izmantošanu, kas daudzām skolām ir jaunums.

Lielākā daļa izmēģinājuma dalībnieku uzskata, ka SELFIE WBL ir:

noderīgs un atbilstošs

SELFIE WBL var pavērt  
ceļu ciešākai sadarbībai  

starp izglītības nozari un 
darba tirgu. 

PIA eksperte

Mums lieti noderēja personalizētais 
interaktīvais pārskats, kas sniedza 
gan padziļinātu priekšstatu, gan  
vispārīgāku informāciju par mūsu 
skolas stiprajām un vājajām pusēm.
Skolas vadītāja

labi saprotams
un pārredzams

viegli lietojams

no aptaujātajām personām bija diezgan apmierināti ar SELFIE WBL

→   iesaista uzņēmumus 
pašizvērtējuma 
procesā

→   apmācību vadītāji 
uzņēmumos ir jauni 
šī procesa dalībnieki

→ visās 24 ES valodās + 15 trešo valstu valodās

→ pielāgojams jūsu vajadzībām

→ bezmaksas

→ anonimizēts

Visbeidzot, SELFIE WBL sāka darboties 2021. gada 
oktobrī, un to var izmantot ikviens.

SELFIE WBL ir SELFIE papildinājums

SELFIE darba vidē balstītām mācībām
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lv

#SELFIE_EU

SELFIE WBL tika izstrādāts ar Eiropas Izglītības fonda
un Eiropas Tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības foruma atbalstu

©
 E

iro
pa

s 
Sa

vi
en

īb
u 

20
21

 -
 J

RC
12

84
46


