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SELFIE pentru învățarea la locul de muncă

90%
dintre viitoarele locuri 
de muncă necesită
competențe digitale

Tehnologiile 
digitale sunt
parte a vieții 
noastre de zi cu 
zi și trebuie să fie 
o parte esențială
a practicilor de 
învățare

Participarea în 
școlile IPT din 
Europa necesită 
dezvoltarea 
competențelor
pentru 
societatea 
digitală

Școlile IPT & 
companiile

în Europa este 
nevoie să 
pregătim elevii 
pentru 
societatea 
digitală

în Europa trebuie 
să facem 
tehnologia să 
susțină practica 
pedagogică a lor

Integrarea tehnologiilor digitale în 

învatare este complexa și necesita o 

abordare schimbată la 360o a scolilor și 

companiilor

43%
dintre europeni nu au 
abilități digitale de bază

Elevii IPT

De aceea trebuie să dezvoltăm

SELFIE pentru
Work-Based 

Learning (WBL)

un instrument care să susțină activitatea școlilor IPT și companiilor în era digitală

DE CE SUNT TEHNOLOGIILE DIGITALE IMPORTANTE PENTRU ÎNVATARE?

Sursa datelor: Eurostat 2017 pentru țările din UE

Profesorii &
Tutorii
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SELFIE WBL face o fotografiere asupra folosirii tehnologiilor digitale de 
către școlile IPT și companii pentru formare. Este online și anonim.

CE ESTE SELFIE WBL ? – CUM FUNCTIONEAZA SELFIE WBL?

COLECTAREA 
punctelor de 
vedere și 
experiențelor de 
la directorii de 
școli, profesori, 
elevi și tutori din 
companii

DISCUTAREA 
rezultatelor & 
REALIZAREA 
PLANULUI
pentru 
îmbunătățire

MONITORIZAREA

progresului și 
adaptarea 
planului tău

ADAPTAREA
instrumentului 
la contextul 
școlii tale IPT și 
a companiei

NU este o evaluare 
a școlilor și nici a 
angajatorilor
employers

NU este doar pentru 
școlile și companiile 
avansate din punct 
de vedere al folosirii 
tehnologiilor 
digitale: este pentru 
toți

4 chestionare

„Cum sunt folosite 
tehnologiile digitale în școlile 
IPT și în companii?" SELFIE 
adună —în mod anonim —
punctele de vedere ale 
elevilor, profesorilor, 
directorilor de școli și tutorilor 
din companii

Comisia 
Europeană

DE CE ESTE FOLOSIT SELFIE WBL? CINE SUSTINE SELFIE WBL?

SELFIE sustine școlile IPT și companiile să folosească oportunitătile multiple pe care tehnologiile digitale le oferă:

Experți din educație
Ministere ale educației
Institute de cercetare

+ECHIPA
SELFIE 

O fotografiere a
punctelor tari și punctelor 
slabe ale școlilor și 
companiilor în folosirea 
tehnologiilor digitale 
pentru învățare

Un raport realizat 
potrivit nevoilor Dezvoltare profesională

Implementarea în clasă

Practici de evaluare

Competențele digitale ale 
elevilor

Infrastructură & echipamente

Leadership

SELFIE 
urmărește 8 
domenii cheie ale 
educației digitale

…pentru 8 
domenii

CE NU ESTE SELFIE WBL ?

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital #SELFIE_EU
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Rețea & colaborare

• asigurarea continuitătii WBL în timpul crizei
COVID-19 permitând trecerea învătării din WBL în
mediul online

• îmbunătătirea învătării în școală și în companie și
îmbunătătind mentoratul și consilierea

• facilitarea coordonării între școlile IPT,
companii și elevi

• reducerea costurilor de formare
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Suport & resurse


