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VETFest nedir?

VETFest - Uluslararası ve Ulusal Mesleki Eğitim ve
Öğretim Ağları için 12 Etkinlik oluşmaktadır, Bu proje
Avrupa Komisyonu Erasmus + Programı tarafından
ortak olarak finanse edilen Ekim 2019 - Eylül 2021
tarihleri arasında gerçekleştirilen iki yıllık bir projedir.
Bu Proje, 5 ülkeden (Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye) 11 partnerin oluşturduğu konsorsuyum tarafından uygulanmaktadır

VETFest Projesi, Mesleki Eğitimin karşılaştığı zorluklara çözümler getirmeyi öngörmektedir.
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www.vetfestproject.eu

VETFest’in hedefleri nelerdir?
Mesleki eğitim evrimi için çeşitli zorluklarla karşı
karşıya; mesleki eğitim enstitüleri arasında sınırlı
çalışma ekibi ve iyi uygulamaların değişikliği, mesleki eğitim mezunlarının sosyal tanınırlığının düşük
olması, mesleki eğitim kurumlarının, eğitmen ve
eğitim alanlarının uluslararasılaşmasının düşük olması, mesleki eğitim kurumlarının EQAVET gibi
kalite izleme mekanizmasının uygulanmasındaki
güçlükler, mesleki eğitim eğitmenlerinin bilgilerinin
güncel olmaması vs.
Proje adres gösterilen bu zorlukları dört temel
hedeflerle başarmayı amaçlamaktadır:
− Ulusötesi mesleki eğitim sağlayıcı ağı oluşturulması.
− Sınırötesi işbirliğinin iyi uygulamların değişimi ve
uygulanması için güçlendirilmesi.
− AB araçlarının uygulanması için meslek
danışmanlığı yoluyla Mesleki eğitim kalitesinin
iyileştirilmesi, yani EQAVET
− Mesleki enstitülerin içselleştirme eylemleri ve
öğretmenlerin profesyonel gelişmeleri içinde
EQAVET asistanlığı yapmak.
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Şimdiye kadar ne oldu?

Projenin aktiviteleri, 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde Portekiz’in Espinho kentinde bulunan
SPEL tesislerinde düzenlenen ortaklık açılış
toplantısında başlatıldı.
Ortaklar, Mesleki Eğitim ve Öğretim’de etkinlikleri, uluslararasılaşma uygulamaları, EQAVET’in uygulanması ve Mesleki Eğitim öğretmenlerinin / eğitmenlerinin mesleki gelişimiyle
ilgili uygulamaları belirlemek için kullanılacak
yöntem ve araçlar hakkında ayrıntılı olarak
tartıştılar. Bu uygulamalar, bir sonraki aşamada üretilecek olan “Mesleki Eğitim Kitapçığında İyi Uygulamalar” içinde yer alacaktır.
Faaliyetlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde
uygulanmasını sağlamak için, ortaklık arasında
görevlerin ve faaliyetlerin ayrıntılı bir zaman
çizelgesi üzerinde anlaşıldı.

Meet the Team

Visit our website
www.vetfestproject.eu

Join our Facebook page
@VETFest.project
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