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għat-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol

SELFIE WBL: Ngħaqqdu l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji tal-VET 
għall-iżvilupp diġitali tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali

It-titjib tal-użu tat-teknoloġiji diġitali fit-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol
itejjeb l-impjegabbiltà u l-użu prattiku tal-ħiliet diġitali.

Il-Kummissjoni Ewropea, f’kollaborazzjoni mal-ETF 
u l-EfVET, ippruvat SELFIE WBL f’9 pajjiżi

Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija 
Il-Georgia, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija

9 minn 10
impjiegi kollha jeħtieġu mill-inqas 

xi ħiliet diġitali

ITTESTJATA, IPPRUVATA, LESTA  
BIEX TINTUŻA!

35,000 parteċipant f'

KARATTERISTIĊI EWLENIN

Sir af kif SELFIE WBL tista’ tgħinek

IRREĠISTRA HAWNHEKK

250 kumpanija150 Skola tal-Edukazzjoni
u t-Taħriġ Vokazzjonali

+28,000 student

+5,000 għalliem

512-il mexxej tal-iskejjel

372 ħarrieġ fil-kumpaniji

4 minn 10
adulti Ewropej m'għandhomx livell bażiku  

ta’ dawn il-ħiliet

L-istituzzjonijiet tal-VET (għalliema+studenti+mexxejja 
tal-iskejjel), il-ħarrieġa u l-kumpaniji jistgħu jużaw din 
l-għodda online bla ħlas, anonima biex:

→   jirriflettu b’mod konġunt dwar l-użu tagħhom ta’ teknoloġiji 
diġitali għall-edukazzjoni u t-taħriġ

→  jippjanaw biex jagħmlu titjib
→  jimmonitorjaw il-progress

kemxejn probabbli jew estremament probabbli li jirrakkomandawha lill-pari tagħhom

Il-parteċipanti qalu li SELFIE WBL għenithom jirriflettu dwar l-użu
tat-tagħlim mill-bogħod – qasam ġdid għal ħafna skejjel.

Il-maġġoranza tal-parteċipanti pilota sabu li SELFIE WBL hija:

utli u rilevanti

SELFIE WBL tista’ tkun portal 
għal kollaborazzjoni aktar 

mill-qrib bejn l-edukazzjoni u 
s-suq tax-xogħol. 

Esperta tal-VET

Aħna bbenefikajna minn rapport 
interattiv personalizzat li offra  
kemm għarfien fil-fond kif ukoll  
informazzjoni aktar ġenerali dwar  
il-punti b’saħħithom u dgħajfa  
tal-iskola tagħna.
Mexxejja tal-iskola

tinftiehem
u trasparenti

faċli biex tintuża u biex  
tiġi ġestita

minn dawk mistħarrġa kienu sodisfatti sa ċertu punt b’SELFIE WBL

→   tinkludi lill-kumpaniji 
fil-proċess ta’ 
awtoriflessjoni

→   il-ħarrieġa fil-kumpaniji 
huma atturi ġodda 
f’dan il-proċess

→  bl-24 lingwa tal-UE kollha + 15-il lingwa  
mhux tal-UE

→ adattabbli għall-ħtiġijiet tiegħek

→ mingħajr ħlas

→ anonimizzata

Fl-aħħar nett , SELFIE WBL ġiet rilaxxata f’Ottubru 2021 
u tista’ tintuża minn kulħadd.

SELFIE WBL hija estensjoni ta’ SELFIE

SELFIE għat-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_mt

#SELFIE_EU

SELFIE WBL ġiet żviluppata bl-appoġġ tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
u l-Forum Ewropew tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Tekniċi u Vokazzjonali
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