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Quais são os objetivos do VETFest?

De que trata o VETFest?

O VETFest – 12 Events for Transnational and National
VET networks é um projeto de dois anos, a decorrer
entre outubro de 2019 e setembro de 2021, cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia.
Será implementado por uma parceria de onze (11)
parceiros de cinco (5) países: Portugal, Espanha, Itália,
Grécia e Turquia.

O Projeto VETFest pretende apresentar soluções para
os desafios enfrentados pela Educação e Formação
Profissional (EFP).
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O setor da Educação e Formação Profissional tem
vindo a enfrentar vários desafios ao longo do seu
percurso: limitações no que toca à colaboração
conjunta e intercâmbio de boas práticas entre instituições de EFP, reduzido reconhecimento social
em relação à
certificação obtida pela via do Ensino Profissional
quando comparado com outras
modalidades mais tradicionais, falta de uma estratégia de internacionalização das instituições, dos seus
professores e alunos, dificuldades em implementar mecanismos de controlo de qualidade como o
EQAVET, conhecimentos obsoletos por parte dos
professores do Ensino Profissional, etc.
− O Projeto VETFest pretende apresentar soluções
para estes desafios através de quatro objetivos
principais:
− Criar uma rede transnacional de prestadores de
EFP;
− Promover a cooperação transfronteiriça através
da troca e implementação de boas práticas;
− Melhorar a qualidade do Ensino Profissional através de aconselhamento entre pares acerca da
implementação de instrumentos da UE, nomeadamente, o EQAVET;
− Apoiar ações de internacionalização de instituições de Ensino Profissional e o desenvolvimento profissional dos seus professores.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

O que aconteceu até agora?

As atividades do Projeto foram iniciadas com a
primeira reunião transnacional, que ocorreu nas
instalações da SPEL, em Espinho, Portugal, a 22
e 23 de outubro de 2019.
Os parceiros discutiram em detalhe a metodologia e as ferramentas que serão utilizadas para
identificar boas práticas de Educação e Formação Profissional relativas à organização de
eventos, práticas de internacionalização, implementação do EQAVET e desenvolvimento profissional de professores e formadores. Estas práticas serão incluídas no “Manual de Boas Práticas
na Educação e Formação Profissional”, que será
produzido na próxima fase.
De forma a assegurar a implementação atempada e de qualidade das atividades, uma cronologia detalhada de tarefas e atividades foi discutida e aceite pela parceria.

Conheça a Equipa

Visite o nosso website:
www.vetfestproject.eu

Junte-se à nossa página do Facebook:
@VETFest.project
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