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para a aprendizagem no trabalho

SELFIE WBL: Ligar instituições de EFP e empresas para o desenvolvimento 
digital do Ensino e Formação Profissional

Melhorar a utilização das tecnologias digitais na aprendizagem no trabalho
aumentar a empregabilidade e a utilização prática das competências digitais.

A Comissão Europeia, em colaboração com a ETF e a EfVET, 
realizou testes-piloto da SELFIE WBL em 9 países

França, Alemanha, Hungria, Polónia, Roménia 
Geórgia, Montenegro, Sérvia e Turquia

9 em 10
de todos os empregos requerem, pelo menos,  

algumas competências digitais

TESTADA, COMPROVADA E PRONTA  
A UTILIZAR!

35 000 participantes em

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Saiba como a SELFIE WBL pode ajudar

INSCREVA-SE AQUI

250 empresas150 escolas de Educação  
e Formação Profissional

Mais de 28 000 alunos

Mais de 5 000 professores

512 líderes escolares

372 formadores em empresas

4 em 10
europeus adultos não dominam um nível  

básico destas competências

As instituições de EFP (professores+alunos+líderes escolares), 
formadores e empresas podem utilizar esta ferramenta 
gratuita, anónima e em linha para:

→   refletir conjuntamente sobre a sua utilização  
das tecnologias digitais para o ensino e formação

→  planear a melhoria
→  monitorizar o progresso

manifestam alguma ou extrema probabilidade de recomendarem  
a ferramenta aos seus pares

Os participantes afirmaram que a SELFIE WBL ajudou a refletir sobre a utilização
da aprendizagem remota – uma área nova para muitas escolas.

A maioria dos participantes no projeto-piloto considerou a SELFIE WBL:

útil e relevante

A SELFIE WBL pode abrir 
as portas a uma colaboração 
mais estreita entre o ensino 

e o mercado de trabalho. 
Especialista em EFP

Beneficiámos de um relatório 
interativo personalizado, que 
ofereceu informações detalhadas, 
bem como informações gerais  
sobre os pontos fortes e as 
deficiências da nossa escola.
Líder escolar

compreensível
e transparente

fácil de utilizar  
e manusear

dos inquiridos manifestaram algum nível de satisfação com a SELFIE WBL

→   integra as empresas 
no processo de  
autorreflexão

→   os formadores na 
empresa são novos 
atores neste processo

→  nas 24 línguas da UE + 15 línguas  
não pertencentes à UE

→ adaptável às suas necessidades

→ gratuita

→ anonimizada

A SELFIE WBL foi finalmente lançada em outubro 
de 2021 e pode ser utilizada por todos.

A SELFIE WBL é uma extensão da SELFIE

SELFIE para a aprendizagem no trabalho
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pt

#SELFIE_EU

A SELFIE WBL foi desenvolvida com o apoio da Fundação Europeia para a Formação
e do Fórum Europeu do Ensino e Formação Técnico-Profissionais
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