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Πως έγινε η υλοποίηση των 
Καλών Πρακτικών στην Covid-19 
εποχή;
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εταίροι 
κλήθηκαν να βρουν δημιουργικές λύσεις με τη 
χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων για το 
στάδιο της υλοποίησης του έργου. Ανάλογα με 
την κατάσταση που επικρατούσε σε κάθε χώρα-
εταίρο τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του 
έργου κατάφεραν να υλοποιήσουν τις Καλές 
Πρακτικές διαδικτυακά, διά ζώσης ή μεικτά. Η 
υλοποίηση του έργου, στέφθηκε με επιτυχία σε 
όλες τις χώρες. 
Στην Ελλάδα, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EU-
ROTraining κατάφερε να υλοποιήσει και τις 12 
Καλές Πρακτικές και στα τρία παραρτήματά 
του με τη χρήση online πλατφόρμας και να 
προσελκύσει περισσότερα από 350 άτομα. Η 
υλοποίηση έλαβε χώρα από το Μάρτιο μέχρι 
το Μάϊο 2021, προσφέροντας εξαιρετικές 
ευκαιρίες δικτύωσης μέσα στην πανδημία 
και διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών ενδιαφερόμενων μελών. Ο όμιλος 
AKMΗ στην Ελλάδα υλοποίησε τις Καλές Πρακτικές 
του έργου σε τρεις εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
Σε κάποιες από τις εκδηλώσεις στα πλαίσια 
της υλοποίησης, φιλοξένησε εκπροσώπους 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
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Οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν πολύ παραγωγικοί αλλά 
και γεμάτοι προκλήσεις για το έργο VETFest! Εταίροι 
από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Ισπανία και την Τουρκία υλοποίησαν με επιτυχία τις 
12 Καλές Πρακτικές του έργου, είτε διά ζώσης είτε 
διαδικτυακά. Διαβάστε το 4ο newsletter προκειμένου 
να ενημερωθείτε για τις τελευταίες δράσεις του έργου!

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB). 
Οι Καλές Πρακτικές είχαν θετικό αντίκτυπο 
στην ποικιλόμορφη ομάδα - στόχο. Στην Ιταλία, 
ο εταίρος CONFORM πραγματοποίησε την 
υλοποίηση σε 3 σχολεία και 325 άτομα συμμετείχαν 
στα εργαστήρια που διοργανώθηκαν από διεθνή 
συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. 
 

Το Ciuffelli – Einaudi Institute, την περίοδο Μαΐου - 
Ιουνίου, διοργάνωσε μεικτές ή ακόμη και διά ζώσης 
δράσεις υλοποίησης, ανάλογα με τον τύπο της 
δραστηριότητας που σχεδιάστηκε. Συμμετείχαν 
σημαντικές προσωπικότητες της Ιταλίας όπως 
ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Vincenzo 
Amendola. Ο οργανισμός Defoin από την Ισπανία, 
προσάρμοσε τις διά ζώσης δραστηριότητες 
σε ψηφιακό περιβάλλον. Όλες οι δράσεις 
υλοποίησης έλαβαν θετικές αξιολογήσεις από 
τους συμμετέχοντες, ειδικά από σπουδαστές οι 
οποίοι ενθουσιάστηκαν από τα ψηφιακά εργαλεία 
και την επιρροή τους στην εκπαίδευση. Στην 



Τουρκία, η έναρξη της υλοποίησης των Καλών 
Πρακτικών του έργου VETFest συνδυάστηκε 
με τον εορτασμό της Εβδομάδας Ευρωπαϊκών 
Δεξιοτήτων. Στους εορτασμούς συμμετείχαν 
περίπου 100 εκπρόσωποι τοπικών αρχών, της 
Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης όπως επίσης 
και Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Επιμελητηρίων, ΜΚΟ και ιδιωτικών εταιρείών. Οι 
εκδηλώσεις καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από 
τον εθνικό Τύπο. 
 

Οι οργανισμοί SPEL, CEPROF και APSU, οι εταίροι 
από την Πορτογαλία, υλοποίησαν τις Καλές 
Πρακτικές σε 6 σχολεία! Περισσότεροι από 800 
άτομα είχαν άμεση συμμετοχή στις δράσεις του 
έργου (σπουδαστές/εκπαιδευόμενοι, καθηγητές, 
εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, πάροχοι ΕΕΚ και 
εκπρόσωποι της αγοράς), καθόλη τη διάρκεια 
του σχολικού έτους. Παρά τα εμπόδια που 
έφερε η πανδημία και η «μεικτή» υλοποίηση, με 
κάποιες δράσεις να γίνονται διά ζώσης και άλλες 
διαδικτυακά, η ανατροφοδότηση ήταν θετική και 
έδωσε σημαντικά κίνητρα στους διοργανωτές 
ώστε να συνεχίσουν. 

 
Τώρα που οι δράσεις υλοποίησης ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία για τους περισσότερους εταίρους, η 
σύμπραξη του έργου αποσκοπεί σε περαιτέρω 
δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας που θα 
βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το ρόλο και την 
ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης! 

Με ποιο τρόπο επηρέασε 
η πανδημία την 4η διεθνή 
συνάντηση του έργου;
Εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, 
οι εταίροι χρειάστηκε να προσαρμόσουν τις 
συναντήσεις του έργου στη νέα κατάσταση. Πιο 
συγκεκριμένα, η 4η διεθνής συνάντηση  που 
κανονικά θα διοργανωνόταν στην Αθήνα από τη 
EUROTraining, έγινε μέσω Skype. Οι εταίροι είχαν 
μια πολύ παραγωγική συνάντηση σε θετικό κλίμα. 
Τα θέματα που συζητήθηκαν είχαν να κάνουν 
κυρίως με την πρόοδο της υλοποίησης στις 
χώρες - εταίρους καθώς και τα επόμενα βήματα 
των ενεργειών δημοσιότητας και του πλάνου 
διασφάλισης ποιότητας. 



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και 
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: Ακολουθήστε μας:
www.vetfestproject.eu @VETFest.project

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα εξακολουθήσουν να είναι επικεντρωμένοι σε διεθνείς εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες. Πέντε συνέδρια θα διοργανωθούν στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία και την Ιταλία. Αυτά τα συνέδρια έχουν ως στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων 
του έργου καθώς και την μέχρι τώρα επιτυχία του με σκοπό φυσικά την προώθηση της δικτύωσης 
παρόχων ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. Η 5η διεθνής συνάντηση του έργου, η οποία θα είναι και η 
τελευταία, θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2021 και θα διοργανωθεί διαδικτυακά από τον οργανισμό  
CEPROF.  
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