för arbetsplatsförlagt lärande
SELFIE WBL: kopplar ihop yrkesutbildningsinstitutioner och företag
för att utveckla yrkesutbildningen digitalt
Yrkesutbildningsinstitutioner (lärare+elever+skolledare),
utbildare och företag kan använda detta kostnadsfria

anonyma nätverktyg för att

→tillsammans reflektera över hur de använder
digital teknik i utbildning
→planera för förbättringar
→övervaka framsteg

Genom förbättrad användning av digital teknik i arbetsplatsförlagt lärande
förbättras även anställningsbarheten och den praktiska användningen
av digital kompetens.
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av alla jobb kräver i någon mån

4
av
10
vuxna européer uppnår inte en grundläggande

digital kompetens

nivå för denna kompetens

TESTAT, PILOTPRÖVAT, KLART ATT ANVÄNDA!
Europeiska kommissionen har tillsammans med
ETF och EfVET pilottestat SELFIE WBL i 9 länder
Frankrike, Tyskland, Ungern, Polen, Rumänien
Georgien, Montenegro, Serbien och Turkiet

35 000 deltagare vid

150

250

yrkesutbildningsskolor

över 28 000 elever
över 5 000 lärare

512
372

företag

skolledare
internutbildare

73% av de tillfrågade var i någon mån nöjda med SELFIE WBL
svarade att det var ganska troligt till mycket troligt att de skulle
81% rekommendera det till andra
Deltagarna sade att SELFIE WBL hjälpte dem att reflektera över hur de använder
distansinlärning – ett nytt område för många skolor.
Majoriteten av pilotdeltagarna tyckte att SELFIE WBL var
förståeligt
och tydligt

lätt att använda
och hantera

användbart och
relevant

Vi hade god nytta av en
individanpassad rapport som gav oss
både ingående bedömningar och mer
allmän information om vår skolas
styrkor och svagheter.

SELFIE WBL kan vara en
inkörsport till ett närmare
samarbete mellan
utbildningssektorn och
arbetsmarknaden.

skolledare

yrkesutbildningsexpert

CENTRALA INSLAG
→tar med företagen i
självreflektionsprocessen

→internutbildare är nya
aktörer i den här
processen

Se hur SELFIE WBL kan hjälpa dig
Slutligen: SELFIE WBL släpptes i oktober 2021
och kan användas av alla.
→ på alla 24 EU-språk + 15 icke-EU-språk
→ kan anpassas efter dina behov
→ kostnadsfritt
→ anonymiserat
SELFIE WBL är ett tillägg till SELFIE

REGISTRERA DIG HÄR

SELFIE för arbetsplatsförlagt lärande
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sv
#SELFIE_EU
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SELFIE WBL har utvecklats i samarbete med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
och det europeiska forumet för yrkesutbildning

