Projekt Go&Learn – międzynarodowy katalog wizyt studyjnych w MŚP
Inicjatywa Go&Learn oferuje wszystkim zainteresowanym dostęp do międzynarodowego katalogu
seminariów szkoleniowych i/lub wizyt poznawczych informacyjno-promocyjnych i/lub wizyt
poznawczych z elementami doradztwa zawodowego. Możliwość dostępu do katalogu wizyt
poznawczych, możliwość poznania walorów gospodarczo-kulturowych oraz rzeczywistości
krajów/regionów sąsiednich stanowi rzeczywistą wartość dodaną dla rozwoju zawodowego
studentów i pracowników. Zatem, szkoły i firmy będą mogły wzmocnić (uzupełnić) swoje programy
szkoleniowe o kompleksowe i przetestowane jednostki szkoleniowe bazujące na ponadnarodowej
mobilności i przeprowadzane w formie szkoleń pozaformalnych.
Inicjatywa G&L poszukuje i tworzy rozwiązania w trzech kierunkach:
1) Wykorzystywanie funkcji szkoleniowej MŚP
2) Pobudzanie mobilności studentów i pracowników
3) Łączenie turystyki i doradztwa zawodowego z poznawaniem lokalnych walorów
gospodarczych
Katalogu Seminariów i/lub Wizyt poznawczych Go&Learn są zarządzane przez Lokalne Grupy
Utrzymywania Sieci (LNMB), które gwarantują aktualizację katalogów i implementację jednego lub
dwóch typów wizyt G&L:
Seminaria tematyczne
Są to zaplanowane jednostki szkoleniowe przeprowadzane w formie szkoleń pozaformalnych
Grupy docelowe: uczniowe szkół średnich, uczniowe szkół zawodowych, stażyści, studenci szkół
wyższych, pracownicy i bezrobotni
• Seminaria są zorientowane na spełnienie potrzeb pozaformalnego i nieformalnego uczenia się,
docelowo włączone do standardowych programów szkoleniowych

•
•

Wizyty poznawcze
• Wizyty związane są z poznawanie walorów gospodarczo-kulturowych
• Mogą to być wizyty poznawcze informacyjno-promocyjne, wzmacniające istniejące lokalne
programy turystyczne, lub wizyty poznawcze z elementami doradztwa zawodowego w celu
poznania szczegółowych informacji nt. zawodów i środowiska zawodowego na lokalnym rynku
pracy, wzmacniając istniejące ścieżki doardztwa zawodowego wykorzystywane przez szkoły,
instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego, szkoły wyższe, urzędy pracy
Modułowa struktura Go&Learn
Koncepcja Go&Learn definiuje strukturę elastycznych jednostek szkoleniowych, które dzięki
charakterowi modułowemu mogą odpowiadać na rozmaite specyficzne potrzeby. Każde
seminarium/wizyta może być kombinacją jednego lub więcej poniższych modułów:
• Moduł poznawczy (1-2 godz.)
• Moduł tematyczny (2-3 godz.)
• Moduł refleksyjny (3-4 godz.)
Inicjatywa Go&Learn opiera się na:
• LNMB, które gwarantują zarządzanie, aktualizację i implementację katalogów
• Sieci akredytowanych firm organizujących szkolenia
• Siecie interesariuszy, promotorów, patronów i sponsorów

