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COVID-19 3. uluslararası to-
plantıyı nasıl etkiledi?

2020’nin son döneminde, VETFest ortakları, 
COVID-19 salgını patlak vermesi nedeniyle çalışma 
programlarını uzaktan ve çoğunlukla ev ofislerinde 
ayarlamak zorunda kaldı. Pandeminin getirdiği 
sonuçlar, çevrimiçi toplantılar ve diğer proje faali-
yetleri için dijital araçların ve ortamların kullanımı-
na ilişkin daha yaratıcı çözümlerin oluşturulmasına 
neden olmuştur.

Daha spesifik olarak, VETFest ortakları, başlangıçta 
İspanyol ortak Defoin tarafından yapılması plan-
lanan 3. uluslararası toplantıyı çevrimiçi olarak 
düzenledi. Tartışmanın ana odağı, WP3 - “12 VET-
Fest Planının Uygulanması” nın gerçekleştirilmesi ve 
Mesleki Eğitim ve Öğretim deki 12 iyi uygulamanın 
pilot aşaması üzerine yerleşmiştir. Eylül ayından bu 
yana farklı ülkelerden 3 iş ortağından oluşan dört 
ekipte Yol Haritası’nın yönergelerini tamamlayan 
VETFest ortakları, 29 Ekim 2020’de Skype üzerinden 
çevrimiçi olarak bir araya geldi. 
 

3. ulusötesi toplantı, diğerlerinin yanı sıra, Kalite 
Güvencesi ve Değerlendirme ve Sonuçların Yaygın-
laştırılması ve Kullanılması alanlarında kaydedilen il-
erlemeyi içeriyordu.

Ortaklık, 12 İyi Uygulamanın 
(GP) Pilot Testini nasıl organize 
etti?

Corona virüsünün getirdiği zorluklara rağmen, or-
taklar, çevrimiçi pilot test faaliyetleri için en uygun 
soruları seçerek Pilot Test değerlendirme araçlarının 
oluşturulmasına katkıda bulundular. Nitekim ortak-
lar, Aralık 2020’de katılımcılar ve organizatörler için 
anketler gibi değerlendirme araçlarını tamamladı.

Yoğun bir çevrimiçi toplantı programının uygulan-
ması yoluyla, VETFest ortakları ayrıca her iyi uygu-
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2021 yılı, VET Fest projesine çevrimiçi ortamlarda 
büyüme için yeni fırsatlar getirdi! Portekiz, Yunan-
istan, İtalya, İspanya ve Türkiye’den ortaklar en 
iyi uygulamalarını çevrimiçi forumlar aracılığıyla 
başarıyla geliştirdiler. 
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lamanın pilot testiyle ilgili tüm Yol Haritası Eklerini 
tercüme etmeyi başardılar. Bununla birlikte, ortak-
lar 12VETFest planının Uygulama Sertifikasını, Genel 
Katılım Sertifikasını, Proje Sunumunu Portekizce, İt-
alyanca, Yunanca, İspanyolca ve Türkçe olarak hazır-
ladı. CEPROF tarafından yönetilen bu proje sonucu, 
ortakların Yol Haritasını kendi ulusal bağlamlarında 
uygulamalarına ve öğrencileriyle keşfettikleri zorluk-
ları veya fırsatları paylaşmalarına olanak sağlayacak-
tır.
 
Dahası, ortaklar artık diğer MEÖ okulları ile sinerji 
yaratarak MEÖ sağlayıcılarının ağının uzantısı olan 

projenin asıl amacına ulaşmaktadır. Aslında ortaklar, 
ülkelerindeki en az üç okulda 12 iyi uygulamanın pi-
lot uygulamasını yapmaya başladı. SPEL, CEPROF, IIS 
Ciuffelli, EUROTraining, AKMI, Ortaköy ve MAMAK 
gibi bazı ortaklar halihazırda kendi MEÖ sınıflarına 
sahip oldukları ve MEÖ öğrencileri için eğitim ma-
teryalleri sağladıkları için, işbirliği programları önce-
likle kendi dalları arasında gerçekleşir. Öte yandan, 
CONFORM ve Defoin gibi ortaklar, Yol Haritasını 
uygulamak için bölgelerindeki diğer MEÖ okullarıy-
la işbirliği yapmaya başladılar ve böylece ağımızı 
genişletti. Bu aşamada, APSU ve ILF, dış girişimcilere 
konsorsuyum nasıl olacağını sağlmaktadırlar.

Sonraki adımlar hangileri?

Önümüzdeki aylar, uzaktan çalışma ortamlarından 
hala işbirliği yapmak zorunda olan tüm ortaklar 
için oldukça zorlu. Bu bağlamda, VETFest iyi uygu-
lamaları esas olarak çevrimiçi olarak denenecek ve 
ortakların ve hedef gruplarının dijital kapasitelerini 
daha da güçlendirecek. 12VETFest Planının uygu-
lanmasındaki ilerleme, Mart 2021’de EUROTraining 
tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen 4. uluslar-
arası toplantıda sunulacak.
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