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Covid-19 Ortasında İyi Uygulama-
ların Uygulanması Nasıldı?
Covid-19 salgını nedeniyle ortaklar, projenin uygula-
ma aşaması için dijital ortamları ve araçları mükem-
mel şekilde kullanmak için yaratıcı çözümler bul-
mak zorunda kaldı. Son altı ay içinde her bir ortak 
ülkelerindeki farklı durumlara göre, İyi Uygulamaları 
çevrimiçi, yüz yüze veya belirli durumlarda her ikisi-
nin bir kombinasyonu yoluyla uygulamayı başardılar. 
Proje uygulaması, tüm ortak ülkelerde büyük başarı 
ile karşılandı.
EURO Training Yunanistan’da 12 İyi Uygulamanın 
tamamını online platformlar aracılığıyla üç şubesinde 
de hayata geçirmeyi başardı ve bu şekilde 350’den 
fazla kişiden oluşan büyük bir kitleye ulaştı. Uygula-
ma, pandemi sırasında mükemmel bir ağ oluşturma 
fırsatları sunarak ve farklı paydaşların iş birliğini ko-
laylaştırarak Mart-Mayıs 2021 arasında gerçekleşti. 
Yunanistan’daki AKMI, ayrıca üç eğitim kurumunda İyi 
Uygulamalar konusunda pilot uygulama fırsatı buldu. 
Etkinliklerin bazılarına Ulusal Yeterlilik Belgelendirme 
ve Mesleki Rehberlik Kurumu (EOPPEP) temsilcileri 
ve EVBB Genel Sekreteri katıldı. Farklı hedef gruplar 
uygulamadan olumlu yönde etkilenmiştir. İtalya’da 
CONFORM, birlikte çalıştığı bazı uluslararası üniver-
siteler tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına 3 
okul ve 325 öğrenci kattı.
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Son altı ay VETFest projesi için zorlu ama verimli geçti! 
Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’den or-
taklar, 12 VETFest İyi Uygulamasını çevrimiçi veya yüz 
yüze olarak başarılı bir şekilde uygulamışlardır. 4. bülteni 
okuyun ve en son aktivitelerimizi takip edin!

Ciuffelli – Einaudi Enstitüsü, Mayıs ayı sonu ile Ha-
ziran ayı ortası arasında, planlanan faaliyetin türüne 
bağlı olarak karma veya hatta yüz yüze uygulama 
faaliyetleri düzenledi. Avrupa İşleri Bakanı Vincenzo 
Amendola da dahil olmak üzere önemli şahsiyetler 
katıldı. İspanya’daki ortaklarımız Defoin, yüz yüze 
etkinlikleri çevrimiçi bir ortama uyarlama fırsatını 
benimsedi. Tüm uygulama faaliyetleri, özellikle dijital 
araçlardan ve eğitim üzerindeki etkisinden heyecan 
duyan öğrenciler olmak üzere hedef gruplar tarafın-
dan iyi karşılandı. Türkiye’de uygulama, VETFest İyi 
Uygulamalar çalıştaylarının açılması ve Avrupa Bec-
eri Haftası’nın kutlanması ile birleştirildi. Kutlamalara 
Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Meslek Yüksekokulları, Esnaf Odası, farklı sektörle-
rden firmalar ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 
100 temsilci katıldı. Olaylar ulusal basında geniş yer 
buldu.



 
VETFest konsorsiyumunun Portekizli ortakları SPEL, 
CEPROF ve APSU, 12 VETFest Planının uygulanması-
na 6 okulu dahil etti! 800’den fazla katılımcı, tüm okul 
yılı boyunca devam eden proje faaliyetlerine (öğren-
ciler/stajyerler, öğretmenler, eğitmenler, psikologlar, 
mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları ve piyasanın 
temsilcileri) doğrudan katıldı. Pandeminin neden 
olduğu aksiliklere ve bazı etkinliklerin çevrimiçi, ba-
zılarının yüz yüze gerçekleştirildiği “karma pilot tes-
tlere” rağmen, geri bildirimler çok olumlu ve motive 
ediciydi.
 
Artık çoğu ortak için uygulama faaliyetleri başarıyla 
sonuçlandırıldığına göre, bu konsorsiyum Mesleki 
Eğitim ve Öğretiminin rolünü ve kalitesini daha da 
artıracak daha fazla ağ oluşturma ve işbirliği fırsatları 
için sabırsızlanıyor! 

Salgın 4. Ulusötesi proje toplantısını 
nasıl etkiledi?
Covid-19 salgınının uzun süreli sonuçları nedeniyle kon-
sorsiyum, planlanan toplantılarını ayarlamak zorunda 
kaldı. Daha spesifik olarak, başlangıçta Atina’da EURO 
Training’in ev sahipliği yapması beklenen 4. Ulusötesi 
Proje toplantısına Skype üzerinden ev sahipliği yapıldı. 
Ortaklar olumlu bir atmosferde verimli bir toplantı yaptı. 
Tartışılan konular, temel olarak her bir ortak ülkedeki 
uygulamanın ilerlemesi ve ayrıca kalite güvencesi ve 
yaygınlaştırmanın sonraki adımları hakkındaydı.
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Takımla tanış

İnternet sitemizi ziyaret edin: Facebook sayfamıza katılın:
www.vetfestproject.eu @VETFest.project

Sonraki adımlar hangileri?
Önümüzdeki aylarda ortaklar uluslararası etkinlikler ve etkinliklerle meşgul olmaya devam edecek. Yunani-
stan, Türkiye, İspanya, Portekiz ve İtalya’da beş final konferansının düzenlenmesi bekleniyor. Bu konferanslar, 
projenin sonuçlarını ve başarısını kutlamayı ve ağ oluşturma fırsatlarını daha da geliştirmeyi amaçlıyor. 
Sonuncusu olacak olan 5. Ulusötesi Proje Toplantısı, Eylül 2021’de gerçekleşecek ve Portekiz ortağı CEPROF 
tarafından çevrimiçi olarak ev sahipliği yapacak. 
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