pentru învățarea la locul de muncă
SELFIE WBL: Crearea de legături între instituții VET și companii pentru
elaborarea de materiale digitale de educație și formare profesională
Instituțiile VET (cadre didactice + cursanți + directori de școală),
formatorii și companiile pot folosi acest instrument

online gratuit și anonim pentru:

→a reflecta împreună asupra modului în care utilizează
tehnologiile digitale pentru educație și formare;
→a planifica îmbunătățiri;
→a monitoriza evoluția.

Îmbunătățirea utilizării tehnologiilor digitale în învățarea la locul de muncă
îmbunătățește angajabilitatea și utilizarea practică a competențelor digitale.

9
din
10
locuri de muncă necesită măcar unele

4
din
10
europeni adulți nu au un nivel de bază

competențe digitale

al acestor competențe

TESTAT, DERULAT ÎN FAZĂ-PILOT,
GATA DE UTILIZARE!
Comisia Europeană, în colaborare cu ETF și EfVET,
a derulat faza-pilot a SELFIE WBL în 9 țări
Franța, Germania, Ungaria, Polonia, România
Georgia, Muntenegru, Serbia și Turcia

35 000 de participanți la

150

250

de școli de educație
și formare profesională

+28 000 de cursanți
+5 000 cadre didactice

de companii

512 directori de școală
372 de formatori în cadrul
companiilor

73% dintre respondenți au fost mulțumiți într-o anumită măsură de SELFIE WBL
81% îl vor recomanda colegilor, cu o probabilitate moderată până la foarte ridicată
Participanții au spus că SELFIE WBL i-a ajutat să reflecteze asupra utilizării
învățământului la distanță – un domeniu nou pentru multe școli.
Majoritatea participanților la faza-pilot au considerat SELFIE WBL ca fiind:
inteligibil și
transparent.

ușor de utilizat
și de parcurs

util și relevant

Am beneficiat de un raport interactiv
personalizat, care ne-a oferit atât
informații aprofundate, cât și
informații mai generale privind
punctele forte și punctele slabe
ale școlii noastre.

SELFIE WBL poate fi calea
către o mai strânsă colaborare
între învățământ și
piața muncii.
Expertă VET

Directoare de școală

ASPECTE-CHEIE
→cooptează companiile
în procesul de
autoreflecție

→formatorii din cadrul
companiilor sunt actori
noi în acest proces

Aflați cum vă poate ajuta SELFIE WBL
În sfârșit, SELFIE WBL a fost lansat în octombrie 2021
și poate fi utilizat de către oricine.
→ în toate cele 24 de limbi ale UE + 15 limbi
din afara UE
→ adaptabil la nevoile dvs.
→ gratuit
→ anonimizat
SELFIE WBL este o extensie a SELFIE

ÎNSCRIEȚI-VĂ AICI

SELFIE pentru învățarea la locul de muncă
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro
#SELFIE_EU
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