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Os últimos seis meses foram desafiantes, ainda que produtivos para o projeto VETFest! Os parceiros de Portugal,
da Grécia, de Itália, de Espanha e da Turquia implementaram, com sucesso, as 12 Boas Práticas do Plano 12VETFest, tanto online como presencialmente. Leia a 4.ª newsletter e fique atento às mais recentes atividades!

Como foi a implementação das
Boas Práticas em plena crise da
Covid-19?

Devido ao surto da Covid-19, os parceiros tiveram
de encontrar soluções criativas para dar maior utilidade aos ambientes e ferramentas digitais na fase
de implementação do projeto. De acordo com as
diferentes situações de cada país nos últimos seis
meses, os parceiros conseguiram implementar as
boas práticas em formato online, presencial ou, em
certas ocasiões, uma combinação de ambos.
A implementação do projeto concretizou-se com
grande sucesso em todos os países parceiros.
Na Grécia, o EUROTraining implementou as 12 boas
práticas nas suas três instituições, através de plataformas online, conseguindo, desta feita, chegar a
uma audiência de mais de 350 pessoas. A implementação aconteceu durante março e abril de 2021,
oferecendo grandes oportunidades de networking
durante a pandemia e facilitando a colaboração
de diferentes partes interessadas. O AKMI, na Grécia, também teve a oportunidade de pilotar as boas
práticas em três instituições educativas. Representantes da Organização Nacional para a Certificação
de Qualificações e Orientação Profissional (EOPPEP)
e o Secretário-Geral da EVBB participaram em alguns dos eventos. Diferentes grupos-alvo foram
positivamente impactados por esta implementação.
Em Itália, a CONFORM envolveu três escolas e 325

estudantes em workshops que foram realizados por
algumas das universidades internacionais com as
quais trabalha.

O Instituto Einaudi-Ciuffelli, entre o final de maio e
meados de junho, organizou atividades de implementação mistas ou até mesmo presenciais, dependendo do tipo de atividade planeada. Participaram
importantes personalidades, incluindo Vincenzo Amendola, Ministro dos Assuntos Europeus. A
DEFOIN, a nossa parceira em Espanha, abraçou a
oportunidade de adaptar as atividades presenciais
ao formato online. Todas as suas atividades de implementação foram bem recebidas pelos grupos-alvo, especialmente pelos estudantes que ficaram
entusiasmados com as ferramentas digitais e com
o seu impacto na educação. Na Turquia, o início da
implementação das boas práticas coincidiu com a
celebração da Semana Europeia de Competências.
Participaram nas celebrações, aproximadamente,
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100 representantes do Governo do Distrito, do Município, da Direção Distrital da Educação Nacional,
de Escolas Secundárias Profissionais, da Câmara dos
Artesãos, empresas de diferentes setores e ONGs.
Os eventos receberam uma grande cobertura por
parte da imprensa nacional.

A SPEL, a CEPROF e a APSU, parceiros portugueses
do consórcio do VETFest, envolveram 6 escolas na
implementação do Plano 12 VETFest! Mais de 800
participantes estiveram diretamente envolvidos nas
atividades do projeto (estudantes/formandos, professores, formadores, psicólogos, provedores de EFP
e representantes do mercado de trabalho), que duraram todo o ano letivo. Apesar dos contratempos
causados pela pandemia e pelos “testes-piloto combinados”, com algumas atividades a decorrer online
e outras presenciais, o feedback foi muito positivo e
motivador.

Agora que as atividades de implementação foram
concluídas com sucesso pela maioria dos parceiros,
o consórcio está ansioso por mais oportunidades
de networking e colaboração, que promovam ainda
mais o papel e qualidade da Educação Profissional!

Como é que a pandemia afetou a
4.ª Reunião Transnacional do Projeto?

A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica
da Devido às consequências duradouras do surto de
Covid-19, o consórcio teve de ajustar as suas reuniões
programadas. Mais especificamente, a 4.ª Reunião
Transnacional do Projeto que, inicialmente, teria lugar
em Atenas, na sede do EUROTraining, teve de ser realizada através do Skype. Os parceiros tiveram uma
reunião produtiva, num ambiente positivo. Os tópicos
discutidos foram principalmente em torno do progresso da implementação em cada um dos países parceiros, bem como os próximos passos de garantia de
qualidade e disseminação.

Quais são os próximos passos?

Nos próximos meses, os parceiros continuarão a estar ocupados com eventos e atividades internacionais.
Cinco conferências finais serão organizadas na Grécia, Turquia, Espanha, Portugal e Itália. Estas conferências visam celebrar os resultados e o sucesso do projeto e promover ainda mais oportunidades de
networking. A 5.ª Reunião Transnacional do Projeto, que será a final, decorrerá em setembro de 2021 e
será organizada pela CEPROF.

Visite o nosso website:
www.vetfestproject.eu

Junte-se ao Facebook
@VETFest.project

Conheça a equipa
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