	
  

	
  

A Go&Learn projekt – KKV-s tan-túrák nemzetközi katalógusa
A Go&Learn kezdeményezés lehetőséget nyújt az érdeklődők számára képzési szemináriumokat
és/vagy gazdasági látogatásokat prezentáló nemzetközi katalógusban való részvételre. A
gazdasági felfedező és tan-túrákat magában foglaló katalógusban való részvétel, valamint a
lehetőség a környező régiók, országok gazdasági és kulturális összetételének meghatározó
szereplőivel való kapcsolatok formálására tényleges hozzáadott értéket jelent a szakképzésben
részt vevő tanulók és dolgozók szakmai fejlődésében A több ország tapasztalatait magába
foglaló, nem formális körülmények között megvalósított, már kipróbált és megfelelően
kidolgozott szakképzési programok alkalmazásának köszönhetően a programhoz csatlakozó
szakképzésben részt vevő intézmények és cégek képesekké válnak az általuk alkalmazott
szakképzési tréningek fejlesztésére.
A Go&Learn projekt három fő irányban keres és fejleszt ki megoldásokat:
1) A KKV-k szakképzésben való szerepének jobb mértékű kiaknázása
2) A tanulók és munkavállalók mobilitásának elősegítése
3) A turizmus és a régiós gazdaság felfedezésének összekapcsolása

A Go&Learn Céges Szemináriumok és/vagy Gazdasági, Turisztikai Célú Látogatások katalógus
megvalósításáért felelős a helyi irányító testület, amely a katalógusok folyamatos naprakész
voltát és tartalmi ellenőrzését garantálja a G&L szemináriumok típusának megfelelően, amelyek
lehetnek:

	
  

	
  

	
  

	
  

Céges szemináriumok
•

Nem formális tanulási körülmények között megvalósított, előzetesen megtervezett képzési
egységek

•

Célcsoportok: középiskolai tanulók, szakiskolai tanulók, gyakorlati képzésben résztvevők,
felsőoktatásban tanulók, munkavállalók és munkanélküliek

•

A szemináriumok kialakítása megfelel a nem formális és formális tanulási igényeknek
egyaránt, annak érdekében, hogy integráns részévé válhassanak az általános képzési
tanterveknek is.

Gazdasági felfedező látogatások
•

A gazdasági keretek felfedezésére irányuló tevékenységeket jelentenek. Lehetnek ipari
turisztikai célú látogatások, amelyek elősegítik a helyi gazdasági viszonyok felfedezését.
Integrálhatnak és előmozdíthatnak már meglévő helyi turisztikai programokat. Valamint
lehetnek kísérővel történő látogatások, a helyi munkaerőpiacon jelen lévő szakmákról és
szakmai körülményekről való alaposabb ismeretek továbbadása érdekében: Magukba
foglalhatnak és előmozdíthatnak az iskoláknál, szakképző intézményeknél, képzési
központoknál, stb. már alkalmazott ilyen jellegű látogatásokat.

A Go&Learn moduláris szerkezet
A Go&Learn ötlet olyan rugalmas képzési egységeken alapszik, amelyek moduláris
szerkezetüknek megfelelően különböző specifikus igényeket elégíthetnek ki. Mindegyik
szeminárium/látogatás az alábbi modulok egyikét vagy ezek kombinációját jelentheti:

•

Felfedező modul (1-2 óra)

•

Tematikus modul (2-3 óra)

•

Reflektív modul (3-4 óra)

	
  

	
  

	
  

A Go&Learn project megvalósításában aktív résztvevők:
•

a helyi irányító testület, amely biztosítja a katalógusok szervezését, aktualizálását és
megvalósítását;

•

minősített képző intézményi hálózat;

•

valamint a „részvényesek”, promoterek, támogatók és szponzorok hálózata.

	
  

