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Τι συζητήθηκε κατά τη 2η 
συνάντηση του έργου;
Οι εταίροι του έργου VETFest συναντήθηκαν στο 
Αβελλίνο της Ιταλίας, στις εγκαταστάσεις της 
CONFORM (Consulenza Formazione e Management 
Societa Consortile) μεταξύ 11 με 12 Φεβρουαρίου 
2020. Οι εταίροι του έργου VETFest συναντήθηκαν 
στο Αβελλίνο της Ιταλίας, στις εγκαταστάσεις της 
CONFORM (Consulenza Formazione e Management 
Societa Consortile) μεταξύ 11 με 12 Φεβρουαρίου 
2020.
  

Όλοι οι εταίροι αντήλλαξαν αποτελεσματικές 
μεθόδους και τεχνικές ως προς την εφαρμογή 
μια κοινής μεθοδολογίας στην εκτέλεση των 
ερευνών.  
Ταυτόχρονα, η διάδοση του έργου παρουσιάστηκε 
με λεπτομέρειες και με βάση τις ενέργειες που 
εφαρμόστηκαν σε κάθε χώρα-εταίρο.
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Η ανοιξιάτικη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου για το έργο VETFest 
είναι εδώ! Εταίροι από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Ισπανία, και την Τουρκία αναδιαμορφώνουν τις υπάρχουσες τάσεις 
των δικτύων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 
μέσω της διάδοσης εκσυγχρονισμένων εργαλείων στην αγορά 
εργασίας! 

Συγκεκριμένα, η EUROTraining, ως ο συντονιστής 
εταίρος για τη διάδοση του έργου, προσδιόρισε 
τις ομάδες στόχου για το έργο και προσέφερε 
μερικές ιδέες για το πώς η ενασχόληση με το έργο 
μπορεί να αυξηθεί και επομένως να διευκολύνει 
την μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε 
μεγαλύτερες ομάδες ενδιαφέροντος. 

Τι έχει γίνει έως σήμερα;
Εν μέσω περιορισμών λόγω του κορονοϊού, 
και την υποχρεωτική συμμόρφωση με την 
κατάσταση καραντίνας για όλους τους εταίρους 
του έργου VETFest (12 Events for Transnation-
al and National VET networks), μεγάλη πρόοδος 
παρουσιάστηκε ως προς την επίτευξη των 
στόχων που σχετίζονται με καλές πρακτικές 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

Πράγματι, το εταιρικό σχήμα ολοκλήρωσε τη 
συλλογή καλών πρακτικών, όπως καταγράφηκαν 
σε κάθε χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κάθε 
χώρας προσέφερε τις καλύτερες πρακτικές της 
αναφορικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
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Γνωρίστε την ομάδα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Ακολουθείστε μας στο Facebook
www.vetfestproject.eu @VETFest.project

Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι 
εταίροι κατέγραψαν καλές πρακτικές που 
σχετίζονται με τη διεθνοποίηση των Κέντρων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
και με την κινητικότητα του προσωπικού και 
των εκπαιδευτών. Εκτός από το γεγονός οτι 
εισήγαγαν καλές πρακτικές από τις χώρες τους 
για την εφαρμογή του πλαισίου ΕΕΚ για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι 
εταίροι συγκέντρωσαν εργαλεία που μπορούν 
να εφαρμοστούν στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των δασκάλων και των εκπαιδευτών.  
Ως συνέπεια, το έργο VETFest παρήγαγε το 
Εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνοντας όλες τις καλές 
πρακτικές που αναφέρθηκαν από τους εταίρους.  
Οι τελευταίοι ψήφισαν υπέρ των 12 πιο σχετικών- 
με το εθνικό τους πλαίσιο-πρακτικών. Αυτό, 
τέλος, οδήγησε στη Δημιουργία του  Πλάνου 

‘12VETFest’ με εκείνες τις καλές πρακτικές που, 
θα περάσουν από ένα πιλοτικό στάδιο κατά την 
εφαρμογή του  Πλάνου ‘12VETFest’, του οποίου 
διαχειριστής είναι η CEPROF (Centros Escolares de 
Ensino Profissional lda).

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Οι εταίροι έχουν αφοσιωθεί στην συνεχή 
εφαρμογή του έργου VETFest.
Παρόλο που κάποιοι Οργανισμοί έπρεπε 
να παραμείνουν κλειστοί για μια μακρά 
περίοδο, εξαιτίας του ιού COVID-19, οι εταίροι 
συνέχισαν να είναι πρόθυμοι να εργαστούν. 
Στην πραγματικότητα, η περίοδος της 
καραντίνας αποτέλεσε μια περίοδο 
πρόκλησης για όλους τους Οργανισμούς που 
συμμετέχουν. 
Οι άνθρωποι ανέπτυξαν τις δεξιότητές 
τους ως προς την εργασία εξ αποστάσεως 
και υιοθέτησαν νέα εργαλεία διαδικτυακής 
επικοινωνίας και συνεργασίας. 
Εάν σκεφτούμε ότι η επερχόμενη συνάντηση 
πρόκειται να λάβει μέρος στην Ισπανία, 
οι εταίροι είναι παραπάνω από έτοιμοι να 
προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα 
που παρουσιάστηκε από τη διεθνή κρίση 
υγείας. 
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