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pre učenie sa na pracovisku (WBL)

SELFIE WBL: spájanie inštitúcií OVP a spoločností v záujme  
digitálneho rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Zlepšenie využívania digitálnych technológií pri učení sa na pracovisku
zvyšuje zamestnateľnosť a zlepšuje praktické používanie digitálnych zručností.

Európska komisia v spolupráci s ETF (Európskou nadáciou pre 
odborné vzdelávanie) a EfVET (Európskym fórom pre odborné  

vzdelávanie) pilotne vyskúšali SELFIE WBL v 9 krajinách
Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko 
Gruzínsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko

9 z 10
všetkých pracovných miest si vyžaduje  

aspoň nejaké digitálne zručnosti

OTESTOVANÉ, PILOTNE VYSKÚŠANÉ,  
PRIPRAVENÉ NA POUŽÍVANIE!

35 000 účastníkov v

KĽÚČOVÉ PRVKY

Zistite, ako vám SELFIE WBL môže pomôcť

TU SA PRIHLÁSTE

250 spoločnostiach150 školách odborného  
vzdelávania a prípravy

+ 28 000 študentov

+ 5 000 učiteľov

512 zástupcov vedenia škôl

372 vnútropodnikových školiteľov
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dospelých Európanov nemajú ani základnú  

úroveň týchto zručností

Inštitúcie OVP (učitelia + študenti + vedenie škôl),  
školitelia a spoločnosti môžu použiť tento bezplatný,  
anonymný online nástroj na:

→   spoločné uvažovanie o svojom využívaní digitálnych technológií 
na vzdelávanie a prípravu

→  plánovanie zlepšenia
→  monitorovanie pokroku

by ho s menšou až mimoriadnou pravdepodobnosťou odporúčalo svojim kolegom

Účastníci sa vyjadrili, že SELFIE WBL im pomohlo uvažovať o využívaní
dištančného učenia sa – čo bola pre mnohé školy nová oblasť.

Väčšina účastníkov pilotného kola vyhodnotila SELFIE WBL ako:

užitočné a relevantné

SELFIE WBL môže byť bránou 
k užšej spolupráci medzi 

vzdelávaním a trhom práce. 
odborníčka na OVP

Získali sme personalizovanú 
interaktívnu správu, ktorá poskytla 
tak hĺbkové náhľady, ako aj 
všeobecnejšie informácie o silných 
a slabých stránkach našej školy.
riaditeľka školy

zrozumiteľné
a transparentné

ľahko použiteľné  
a zvládnuteľné

opýtaných bolo do istej miery spokojných so SELFIE WBL

→   zapája spoločnosti 
do procesu sebareflexie

→   vnútropodnikoví školitelia 
sú v tomto procese  
novými subjektmi

→  dostupné vo všetkých 24 jazykoch EÚ  
a v 15 jazykoch, ktoré nie sú úradnými jazykmi EÚ

→ dá sa prispôsobiť vašim potrebám

→ bezplatné

→ anonymizované

SELFIE WBL bolo spustené v októbri 2021
a využívať ho môžu všetci.

SELFIE WBL je rozšírením SELFIE

SELFIE pre učenie sa na pracovisku
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sk

#SELFIE_EU

SELFIE WBL bolo vyvinuté s podporou Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie
a Európskeho fóra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu

©
 E

ur
óp

sk
ej

 ú
ni

a 
20

21
 -

 J
RC

12
84

46


