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Πώς επηρέασε ο ιός COVID-19 
την 3η εταιρική συνάντηση;
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου του 2020, 
οι εταίροι του VETFest έπρεπε να διαμορφώσουν 
το πρόγραμμά τους από απόσταση, και κυρίως, 
δουλεύοντας από ο σπίτι εξαιτίας της έξαρσης 
του ιού COVID-19. Οι συνέπειες που ακολούθησαν 
την πανδημία προκάλεσαν την υιοθέτηση πιο 
καινοτόμων λύσεων σχετικά με τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και πλατφόρμων για τη διεξαγωγή των 
online συναντήσεων και άλλων δραστηριοτήτων του 
έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι του VETFest διοργάνωσαν 
την 3η εταιρική συνάντηση, η οποία αρχικά θα 
οργανώνονταν από τον Ισπανό εταίρο, Defoin. Το 
κύριο θέμα των συζητήσεων ήταν η εφαρμογή 
του πακέτου εργασίας 3 (WP3) - ‘Η εφαρμογή του 
Πλάνου 12VETFest’ και της πιλοτικής φάσης των 12 
καλών πρακτικών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση. Έχοντας ήδη από τον Σεπτέμβριο 
ολοκληρώσει τις οδηγίες που εμπεριέχονται στο 
Roadmap, μέσω της διοργάνωσης τεσσάρων ομάδων 
με 3 εταίρους από διαφορετικές χώρες, οι εταίροι 
του  VETFest συναντήθηκαν online μέσω του skype 
στις 29 Οκτωβρίου 2020.
 
Η 3η εταιρική συνάντηση περιελάμβανε, μεταξύ 
άλλων, την πρόοδο που έχει γίνει στο πακέτο 

Πώς διοργάνωσαν οι εταίροι τις 
Πιλοτικές Φάσεις των 12 Καλών 
Πρακτικών; 
Παρόλες τις προκλήσεις που επέφερε ο κορωνοϊός, 
οι εταίροι συνέβαλαν στη δημιουργία εργαλείων 
αξιολόγησης επιλέγοντας τις πιο κατάλληλες 
ερωτήσεις για τις πιλοτικές δραστηριότητες που 
θα γίνουν διαδικτυακά. Πράγματι, οι εταίροι 
τελειοποίησαν τα εργαλεία αξιολόγησης, όπως είναι 
τα ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες και τους 
διοργανωτές, τον Δεκέμβριο του 2020.

Μέσω της υλοποίησης μιας εντατικής ατζέντας 
με  online συναντήσεις, οι εταίροι του έργου VET-
Fest κατάφεραν επίσης να μεταφράσουν όλα τα 
παραρτήματα του Roadmap που σχετίζονταν με  
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Η χρονιά 2021 προσέφερε στους εταίρους 
του έργου VETFest καινούριες ευκαιρίες για 
ανάπτυξη μέσω διαδικτυακών συνθηκών! 
Εταίροι από Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία, και Τουρκία έχουν αναπτύξει επιτυχώς 
καλές πρακτικές σε online πλαίσια . Διαβάστε το 
παρακάτω ενημερωτικό δελτίο και μάθετε πώς!

εργασίας 4 (WP4) – ‘Διασφάλιση Ποιότητας και 
Αξιολόγηση’ και στο πακέτο 5 (WP5) – ‘Διάδοση και 
Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων’.
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Γνωρίστε την ομάδα 

Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: 

Ακολουθείστε μας στο 
Facebook

www.vetfestproject.eu @VETFest.project

τις πιλοτικές δράσεις της κάθε καλής πρακτικής. 
Δεδομένου αυτού, οι εταίροι ετοίμασαν τη Βεβαίωση 
Εφαρμογής του Πλάνου 12VETFest, τη Γενική 
Βεβαίωση Συμμετοχής, την παρουσίαση του έργου 
στα πορτογαλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, 
και Τούρκικα. Αυτό το αποτέλεσμα του έργου, που 
καθοδηγείται από την CEPROF, θα επιτρέψει στους 
εταίρους να εφαρμόσουν το Roadmap σε εθνικό 
πλαίσιο, και να ανταλλάξουν προκλήσεις ή ευκαιρίες 
που ανακαλύπτουν μαζί με τους μαθητές τους.

Επιπλέον, οι εταίροι ολοκληρώνουν τον πραγματικό 
στόχο του έργου, που είναι η επέκταση του του δικτύου 
για τους ιδιοκτήτες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, δημιουργώντας πλαίσια συνεργασίας 
με άλλα ΙΕΚ. Στην πραγματικότητα, οι εταίροι έχουν 
αρχίσει ήδη να οργανώνουν την πιλοτική φάση 

των 12 καλών πρακτικών σε, τουλάχιστον, τρία 
σχολεία της χώρας τους. Εφόσον κάποιοι εταίροι, 
όπως η SPEL, η CEPROF, η IIS Ciuffelli,  η EUROTrain-
ing, η AKMΗ, η Ortaköy, και η MAMAK, έχουν ήδη 
τις δικές τους τάξεις σχετικά με μαθήματα ΙΕΚ και 
παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές τους, 
οι προσδοκώμενες συνεργασίες μπορούν να λάβουν 
χώρα κυρίως μεταξύ των παραρτημάτων τους.  Από 
την άλλη πλευρά, εταίροι όπως η CONFORM, και η 
Defoin έχουν αρχίσει ήδη να συνεργάζονται με άλλα 
ΙΕΚ της περιοχής τους για να εφαρμόσουν το Roadmap 
και να συμβάλλουν στην επέκταση του δικτύου μας. 
Σε αυτήν τη φάση, η APSU και η ILF παρέχουν στους 
εταίρους πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές 
δράσεις και πρωτοβουλίες.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Οι επόμενοι μήνες είναι αρκετά απαιτητικοί για όλους 
τους εταίρους, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν 
εξ’ αποστάσεως. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καλές 
πρακτικές του VETFest θα περάσουν στο στάδιο της 
πιλοτικής δοκιμής κυρίως online, δυναμώνοντας τις 
ψηφιακές δεξιότητες των εταίρων και των ομάδων-
στόχων τους. Η εξέλιξη της εφαρμογής του Πλάνου 
12VETFest θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της 4ης 
εταιρικής συνάντησης, που θα φιλοξενηθεί από την 
EUROTraining τον Μάρτιο του 2021.
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