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O ano 2021 trouxe novas oportunidades de crescimento para o projeto VETFest através do ambiente
virtual! Os parceiros de Portugal, Grécia, Itália, Espanha e Turquia desenvolveram, com sucesso, as
suas melhores práticas através de fóruns online.
Leia esta newsletter e descubra como!

Como é que a COVID-19 afetou a
3.ª reunião transnacional?
Durante o último semestre de 2020, devido à pandemia de COVID-19, os parceiros do VETFest não
só tiveram de ajustar o horário de trabalho para se
reunirem, como também o fizeram a partir de casa.
As consequências trazidas pela pandemia promoveram soluções mais criativas no que diz respeito à
utilização de ferramentas de comunicação digitais
para a organização de reuniões e outras atividades
do projeto.

Como é que a parceria organizou
o teste piloto das 12 Boas Práticas (BP)?

Apesar dos desafios trazidos pelo Coronavírus, os
parceiros contribuíram para a criação dos instrumentos de avaliação dos testes-piloto, selecionaMais especificamente, os parceiros do VETFest orndo as questões mais apropriadas para atividades
ganizaram a 3.ª reunião transnacional, que estava em formato online. De facto, os parceiros finaloriginalmente planeada para ter lugar em Espanha, izaram os instrumentos de avaliação, tais como os
na sede do parceiro Defoin. O foco da reunião foi questionários para participantes e organizadores,
colocado na implementação do 12VETFest Plan, em dezembro de 2020.
bem como na fase de teste-piloto das suas 12 boas
práticas no EFP. Havendo já finalizado, em setem- Através da implementação de uma calendarização
bro, as diretrizes do Roteiro de implementação, os preenchida por reuniões on-line, os parceiros do
parceiros do VETFest reuniram-se virtualmente, via VETFest também procederam à tradução de todos
Skype, no dia 29 de outubro de 2020.

A 3.ª reunião transnacional incluiu ainda, entre outros, os progressos que dizem respeito à ‘Garantia
e Avaliação da Qualidade’ e à ‘Divulgação e Exploração dos Resultados’.
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os anexos do Roteiro que estavam relacionados
com os testes-piloto de cada boa prática. Assim, os
parceiros prepararam o certificado de implementação do 12VETFest Plan, o certificado de participação, bem como a apresentação do projeto em
português, italiano, grego, espanhol e turco. Este
resultado do projeto, levado a cabo pela CEPROF,
permite aos parceiros implementar o Roteiro nos
seus contextos nacionais, e trocar desafios ou oportunidades que surjam com os seus formandos.
Além disso, os parceiros estão neste momento a
atingir um dos objetivos do projeto que passa pela
extensão de uma rede transnacional de prestadores
de EFP, através da criação de sinergias com outras escolas com oferta de cursos profissionais. Em

concreto, cada parceiro começou a implementar
as 12 boas práticas em, pelo menos, três escolas
do seu país. Uma vez que alguns parceiros como
a SPEL, CEPROF, IIS Ciuffelli, EUROTraining, AKMI e
Ortaköy já são Escolas de EFP e fornecem material
educativo para formandos de EFP, a implementação
ocorrerá maioritariamente nas suas instituições. Por
outro lado, parceiros como a CONFORM e a Defoin, já começaram a cooperação com outras escolas de EFP da sua região para implementarem o
Roadmap, assim alargando a rede VETFest. Neste
momento, os parceiros APSU e ILF providenciam
conhecimento empreendedor externo ao restante
consórcio.

Quais são os próximos passos?

Os próximos meses são bastante desafiantes
para todos os parceiros, na medida em que será
necessário gerir o trabalho remotamente. Assim,
o teste-piloto das boas práticas do VETFest será
adaptado maioritariamente a um formato online, o
que contribuirá ainda mais para o desenvolvimento
das competências digitais dos parceiros e dos seus
grupos-alvos. O progresso da implementação do
12VETFest Plan será apresentado durante a 4.ª reunião transnacional, que será organizada pelo EUROTraining, em março de 2021.
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