Go&Learn projekt
KONCEPCIÓ
G&L Európai Hálózatirányító Testület

A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális
hálózat. Célja egy európai szintű nemzetközi katalógus létrehozása és fenntartása,
amely különböző vállalkozásoknál megvalósított tan-túrákat tartalmaz. A tan-túrák
mind képzési, mind pedig tájékozódási célkitűzésekkel bírnak, és olyan képzési
egységekként tekintendők, amelyek széles közönség számára felhasználhatóak:
szakiskolai és szakközépiskolai tanulók esetén, egyetemi hallgatók számára,
foglalkoztatottak és munkanélküliek körében, valamint tanárok és szakoktatók esetén
is. A fogadó vállalkozások nagymértékben elkötelezettek a képzés és a tudástranszfer
megvalósításában, lehetővé téve a képzésben részt vevő csoportoknak, hogy
közvetlenül az információs, tapasztalati és innovációs forrásból szerezzék
ismereteiket, amely a vállalat maga. Részletes és naprakész információ a hálózat
tagjairól, tevékenységeiről és az elérhető szolgáltatásokról a projekt hivatalos
honlapján : www.goandlearn.eu, valamint a projektpartnerek saját oldalain érhető el.
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EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA 2011 MULTILATERÁLIS HÁLÓZATOK
517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW
A projekt az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalma kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tartozik felelősséggel
semmiféle, az innen származó információból származó használatért.
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1

Előszó

A G&L hálózat irányítására, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó szabályok és
szabványok részletes leírását tartalmazzák az alábbi dokumentumok, amelyek közé a
jelen dokumentum is tartozik.
Go&Learn Koncepció
Ez a dokumentum tartalmazza a kezdeményezés alapelveit és célkitűzéseit, valamint
összefoglalja a hálózat(ok) által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat is.
Go&Learn Európai Hálózati Szabályzat
Ez a dokumentum az európai G&L hálózat irányítására vonatkozó szabályokat
tartalmazza, továbbá az európai szintű termékeket és szolgáltatásokat sorolja fel.
Go&Learn Helyi Hálózati Szabályzat
Ez a dokumentum tartalmazza a helyi (nemzeti vagy területi) G&L hálózatok
irányítására vonatkozó szabályokat, valamint felsorolja az ezen a szinten
megvalósítandó termékeket és szolgáltatásokat.
A G&L Termékek és Szolgáltatások Általános Referenciakövetelményei
Ez a dokumentum tartalmazza a helyi és nemzetközi termékek (látogatások,
szemináriumok, képzési egységek) általános minimum referenciakövetelményeit,
valamint a helyi és nemzetközi szolgáltatások (csoportok fogadása, kísérete,
pedagógiai támogatása, utaztatása és logisztikai problémáinak megoldása, stb.)
általános minimum referenciakövetelményeit.
Kiegészítő Dokumentumok
A

tevékenységek

megvalósításához

szükséges

kiegészítő

dokumentumok

gyűjteménye, az LNMB (helyi hálózatirányító testület) és a vállalkozás közötti
megállapodás-tervezet,

biztosítási

nyomtatványok

tanúsítványok, stb.
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(amennyiben

szükségesek),

Adatmonitoring és Minőségi Mutatók
A megvalósított szemináriumok/látogatások alatt összegyűjtött adatok elemzéséhez
valamint a hálózat által realizált tevékenységek értékeléséhez használandó minőségi
mutatókhoz meghatározott alapelvek részletes leírása.
Projektarculati Kézikönyv
Ez a dokumentum tartalmazza a bármilyen információs vagy disszeminációs
tevékenység elkészítése során használandó hivatalos jelképeket és grafikai
formátumokat.
Go&Learn Kereskedelmi Szabályzat (Csak a G&L partnerek használatára)
A project Fenntarthatósági Tervéből származó dokumentum az árképzési stratégiát, a
hálózaton belüli partnerek között megvalósuló szolgáltatások cseréjének kritériumait,
valamint további, a project fenntarthatóságával kapcsolatos kérdéseket tartalmazza.

A dokumentumok tartalmi ellenőrzése és frissítése, amelyek az EGÉSZ ÉLETEN ÁT
TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA 2011 – MULTILATERÁLIS HÁLÓZATOK 517780LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW részeként fogalmazódtak, az G&L ENMG
kizárólagos felelőssége.
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2

Alapelvek és Célkitűzések

„A külföldi utazás mindenkinek tanulást jelent, a legsokrétűbb tapasztalok
megszerzését, továbbá a mesterembereknek és kereskedőknek a leginkább
elengedhetetlen, amennyiben kizárólag számára ismeretlen feltételek és körülmények
személyes megfigyelésével válik képessé mérlegre tenni az általa már jól ismerteket,
ezen a módon formálva helyes képet az igazságról, szépségről és hasznosságról,
valamint ugyanakkor személyként és szakemberként is képezi magát. Az utazás alóli
mentesség kizárólag a legszükségszerűbb körülmények esetén képzelhető el.”
Általános Kézműves és Kereskedői Törvény
Német Kézműves és Kereskedői Nagygyűlés
Frankfurt – 1848. augusztus 15.
2.1

Mobilitási kérdések

A szakképzés kiemelt szereppel bír az Európa 2020 stratégia célkitűzései között. A
stratégia kiemeli a munkahelyeken megszerzett képzési tapasztalatok fontosságát,
hangsúlyt fektetve ezek előtérbe helyezésére. Kiemelkedő jelentőségű ebből a
szempontból a közösségi szolgáltatások, oktatási és képzési szervezetek és a
munkaadók közötti szorosabb együttműködés és partneri viszony több szinten való
megléte, valamint a nem formális és informális módokon megszerzett készségek és
kompetenciák nagyobb mértékű elismerése. Mindezeken túl, az EU Foglalkoztatási
Bizottsága megállapította, hogy az EU munkaerő piacán megvalósuló mobilitási ráta
számos tényező miatt alacsony szinten marad. Ezen tényezők között szerepel az
informális készségek standardizált elismerésének a hiánya, a mobilitási lehetőségekre
vonatkozó információk hiánya, továbbá az esetleges mobilitási tapasztalatok nem léte.
A Bizottság nagymértékű figyelme ellenére csupán az ERASMUS programban
(amely a felsőoktatásban tanulók programja) sikerült jó mobilitási eredményeket
elérni, a többi célcsoport esetén (szakképzések, gyakornokok, középiskolák,
munkavállalók és vállalkozók) az elért mobilitási szintek messze elmaradnak a
várttól. A mobilitási programok nem megfelelő hatékonyságának és fenn nem
tarthatóságának okai közül néhány:
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•

a mobilitási programok hosszú idejű távollétet jelentenek (2-4 hét - néhány
hónap, a célcsoporttól függően);

•

a mobilitási tapasztalatok standardizálása meglehetősen alacsony, esetenként
léteznek az adminisztratív szabályokra vagy mobilitási célokra vonatkozó
irányelvek, ám csupán kevés érinti a tartalmi és kompetenciakérdéseket, a
vállalkozások és külföldi partnerek felé támasztott elvárásokat, amelyek a képzési
lehetőségek minőségét és hatékonyságát meghatározzák;

•

az

oktatási

és

szakképzési

intézmények

nem

részesülnek

megfelelő

támogatásban, legtöbbjük szakképzési tervezete nem tartalmaz a képzés részeként
határokon átívelő mobilitási lehetőséget, legfőképpen mivel nem rendelkeznek az
ezek megvalósításához szükséges belső forrásokkal;
•

a vállalkozások szakképzésben való szerepe valamennyire rejtve marad, létezik
ugyan néhány elemzés a cégek, különösen a KKV-k képzésben betöltött szerepét
illetően, ahol azok, mint a formális és nem formális tanulás valódi környezeteként
jelennek meg;

•

a szomszédos ország gazdasági összetételének és történelmének megismerésére
irányuló kölcsönös érdeklődés és tanulási igény alacsony szintje;

•

a munkavállalók és tanulók mobilitási lehetőségeire vonatkozó információk
alacsony szintje.

A Go&Learn kezdeményezés olyan helyi és nemzetközi keret kiépítését tűzte ki
céljául, amely megoldást nyújthat a fentebb említett problémákra. Lehetőséget kínál
olyan

nemzetközi

katalógushoz

való

hozzáféréshez,

amely

szakképzési

szemináriumokat és/vagy tan-túrákat tartalmaz, elősegítve a helyi gazdasági összetétel
megismerését és a tudástranszfer megvalósulását. A G&L kezdeményezés három
irányban keres és fejleszt ki operatív megoldásokat:
2.2

A KKV-k képzésben való részvételének kiaknázása

A KKV-k képzési szerepe bizonyos mértékig rejtve marad, feltételezett csupán, meg
nem valósított szándék, egészen addig, amíg a képzésben betöltött szerepüket nem
határozzák meg valódi gyakorlati részvételként. Az emberek munkában szerzett nem
formális tapasztalatát valamilyen módon „formálissá” szükséges tenni. A G&L a
KKV-k adottságaiból származó képzési lehetőségeket használja fel annak érdekében,
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hogy integrálja a nemzeti oktatási és szakképzési kínálatot. Mindezeken túl, az
oktatási és szakképzési rendszerek egyre nehezebben tudják megvalósítani képzéseik,
laboratóriumaik és technológiáik modernizálását, miközben a vállalkozások tanulási
célokra is hasznosítható széles spektrumú, modern, bőséges forrást jelentenek a helyi
termékeket, szolgáltatásokat, szervezeteket, technológiákat, kultúrát és tapasztalatokat
illetően. A G&L katalógus létrehozásának másik releváns aspektusa a tanúsítvánnyal
rendelkező képzésben részt vevő cégek hálózata. Az ő látogatásokban való
részvételük

mutatja

meg

a

képzési

tevékenységek

megvalósítására

való

alkalmasságukat. Az ilyen vállalkozások további, magán és közalapok által
finanszírozott képzési tevékenységek kiemelt célpontjaivá lehetnek. Ez az Egész
Életén Át Tartó Tanulási Program jövőjének stratégiai célkitűzésként meghatározott
sarkalatos pontja, amelyet a legutóbbi EU Tanács rövidtávú feladatként írt elő a
tagállamok számára, a „fokozott európai szintű szakképzési és szakoktatási
kooperáció prioritásaként”.
2.3

A tanulók és dolgozók mobilitásának elősegítése

A felfedező és tan-túrákat tartalmazó standard katalógushoz való hozzáférés, a
szomszédos országok/régiók gazdasági összetételének, kultúrájának és realitásának
megismerése tényleges hozzáadott értéket jelent a tanulók, tanárok és munkavállalók
szakmai fejlődése szempontjából. Az iskolák és vállalkozások valóban képesekké
válnak képzési programjaik fejlesztésére azáltal, hogy jól felépített és kipróbált,
nemzeteken átívelő mobilitáson alapuló, nem formális keretek között megvalósított
képzési egységeket építenek be a képzési rendszerükbe.
A határokon átívelő tevékenységek elősegítik továbbá a meglévő nyelvismereti
hiányosságok csökkentését, valamint tolmácsok és jól felépített pedagógiai hátterű
többnyelvű dokumentáció is segítik a résztvevők előrehaladását. A G&L
kezdeményezés gazdasági felfedező látogatásait tartalmazó katalógus referenciaként
szolgálhat minden olyan képző szerv számára, akiket érdekel a vállalkozásokon
keresztül megvalósított szakmai képzés és útmutatás.
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2.4

A turizmus és a szakmai képzés, a helyi gazdaság felfedezésének
összekapcsolása

A G&L szemináriumok a turisztikai célú látogatásokat, amelyek az informális tanulás
legjellemzőbb keretét jelentik, eredeti új elemekkel gazdagíthatják, valamint új
kapcsolatot alakíthatnak ki a turizmus és az informális/ nem formális tanulási módok
között; az adott terület különféle fókuszból történő értelmezését biztosítják, és,
ugyanakkor, a szakmák, szakterületek kölcsönös megismerését, valamint az országok
gazdasági szerkezetének felfedezését is lehetővé teszik. Ezzel a határon
átnyúló/országokon átívelő mobilitási, munkavállalási és vállalkozói lehetőségek
jelentős mértékben fokozódnak. Ez utóbbi a tanulók, családok és munkavállalók
számára új, megbízható és eredeti képzési formát jelent.
Továbbá a G&L felfedező modulok már meglévő képzési módokat integrálhatnak,
valamint az újabb, az iskolákban évente megrendezendő más-más régiókba és
országokba történő látogatások eredeti új perspektívával egészíthetik ki a már
elsajátított ismereteket és új keretbe foglalhatják az iskolák és vállalkozások, az
informális és formális tanulási módok között létező kapcsolatokat.
3

A Go&Learn Ötlet

Mint ahogyan már az előző fejezetben is említettük, a szakmai képzési és oktatási
rendszer szereplői ritkán képesek a tanulóiknak minden lehetséges szakmai és
munkabeli körülményt magába foglaló szimulációt nyújtani, amely megmutathatná a
gazdasági kereteket: éppen ezért mindenféle helyi vállalkozás bevonása a képzésbe és
a szakmai irányításba alapvető fontosságú.
Tulajdonképpen a vállalkozások, vállalatok képesek csupán minden részletre
kiterjedő, teljes és széleskörű képek nyújtani a termékekről és szolgáltatásokról,
a szervezeti felépítésről és a technológiáról, a szakmai kulturális háttérről és
örökségről. A sok lehetőség között, amelyek a KKV-k szakképzésben betöltött
szerepét jelentik és ezzel együtt a szükséges kognitív képességfejlesztést is nyújtják a
formális képzési rendszerben, az egyik a vállalatnál megvalósuló tan-túra, amelyre a
jelen projekt fókuszál. A G&L ötlet formális képzések és/vagy irányítási egységek
nem formális kontextusban történő megvalósítására összpontosít.
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3.1

Moduláris szerkezet

Mindegyik Go&Learn szeminárium egyet vagy többet is magába foglalhat az alábbi
modulokból, ezáltal olyan képzési egységeket hozva létre, amelyek időtartama 2/3
órától 7/8 óráig terjedhet. A modulokat az alábbi ábra foglalja össze:

3.1.1 Felfedező modul
A modul célja a fogadó cég általános bemutatása: történelme, termékei/szolgáltatásai,
piaca, felépítése.
A vállalkozók és a termelési vezetők tartják a bemutatkozó részt, hangsúlyt fektetve a
szakzsargon adaptálására annak érdekében, hogy a hallgatóság képes legyen azt
befogadni. Büszkén és alázatosan mutatják majd be termékeiket, elmagyarázzák,
hogyan lesz a nyersanyagból késztermék, kiemelve azok belső értékeit. Elmesélik
majd szorgalmas dolgozók családjainak, generációinak történetét, beszélnek a múlt és
a jelen kihívásairól, a külső világ jelentette kihívásokról, valamint globális gazdasági
kérdésekről.
3.1.2 Tematikus modul
A modul egy termék, szolgáltatás, technológia, stb. részletes bemutatásával
foglalkozik, amely a cég kiválóságának, egyediségének példáját jelenti. Ez képezi a
látogatás tárgyát. A prezentációkat a cég szakértői tartják, ők mutatják be a modul
témáját és kísérik el a látogató csoportokat a szeminárium témájához kapcsolódó
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gyártási területre. Minden szemináriumnak lesz egy „központi kérdése”, amely
kapcsolódik a látogatás tárgyához, és a tartandó prezentációk, valamint a Reflektív
modul

megbeszélésének

és

értékelési

tevékenységeinek

hajtóerejét

jelenti,

amennyiben tartanak ilyet.
3.1.3 Reflektív modul
A modul a cég szakemberei által tartott prezentációk során elhangzott elméleti háttér
valamint a gyártási területen látottak megbeszélésére ad lehetőséget. A szakmai
irányítást a témában járatos szakember végzi, aki lehet a csoportot kísérő tutor, vagy a
cég képviseletében jelen lévő szakember egyaránt, a cég és a szervező testület által
kötött szerződésnek megfelelően. A reflektív modul végén a résztvevők a
látogatáshoz kötődő „központi kérdés” alapján Koncepciós térképet rajzolnak. Ez a
modul az egyetlen, amelyet a vállalkozásnál vagy pedig a szervező testületnél is
megvalósítható.
3.1.4 A modulok kombinálásának kritériumai
Minden leírt tevékenység tanulási tevékenységnek tekintendő. A látogatás elején és
végén köszöntés és búcsúzás is történik. Az egyetlen modul, amelyet a cégen kívül is
meg lehet valósítani, a reflektív. A kombinációk alapján különböző képzési egységek
épülhetnek fel, ezek a G&L termékek. A Go&Learn kezdeményezés mindegyik
katalógusa (helyi vagy nemzetközi) felépíthető a modulok egy vagy többféle
lehetséges kombinációját választva, az érdekeltek igényeinek megfelelően. Ennek
alapján lehet csupán egy Gazdasági felfedező katalógus vagy egy szemináriumi Céges
képzések katalógus, vagy a három típus bármilyen kombinációja, amelyet a helyi
gazdasági viszonyok lehetővé tesznek vagy igényelnek. A kezdeményezések szintjeit
illetően beszélhetünk:
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A „képzési egység” megnevezés tematikus szemináriumok, szakszemináriumok, ipari
turisztikai látogatások, vagy az előbbiek bármilyen kombinációját jelenti.
Nyilvánvalóan a képzési egységek helyi vagy határokon átívelő volta opcionális, amíg
a nemzetközi tevékenységeket illetően csak ezek megvalósítására van lehetőség.
3.2

Tematikus szemináriumok

A céges szemináriumok nem formális képzési környezetben megvalósított
megtervezett képzési egységek. Az ideális célcsoportok középiskolai tanulók,
szakmát tanulók, gyakorlatik képzésben részesülők, felsőbb oktatásban tanulók,
munkavállalók,

valamint

LLL

tevékenységekbe

bevont

munkanélküliek.

A

szemináriumok felépítése lehetővé teszi nem formális és formális igények egyidejű
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kielégítését: már meglévő képzési utakat integrálnak és erősítenek, továbbá újakat
hoznak létre. Reményeink szerint mind az oktatásban, mind a szakképzésben az
általános képzési terv részévé válhatnak majd a Go&Learn tan-túrák.
Általánosságban a céges szemináriumon három lehetséges módon valósulhatnak meg:
•

Hosszú tematikus céges szemináriumok: (időtartam 7 - 8 óra) - Felfedező +
tematikus + reflektív modul

•

Közepes tematikus céges szemináriumok: (időtartam 4 - 6 óra) - tematikus +
reflektív modul

•

Rövid tematikus céges szemináriumok: (időtartam 3 - 4 óra) - felfedező +
tematikus modul

3.3

Gazdasági felfedező látogatások

A kísérővel történő látogatások és az ipari turisztikai célú látogatások a gazdasági
keretek felfedezésére irányuló tevékenységeket jelentenek. Ezek rövidebbek, mint a
céges szemináriumok és szélesebb közönség számára is elérhetőek: bármilyen
munkakörülményű és életkorú érdeklődő egyének részt vehetnek rajtuk. A potenciális
résztvevők ilyen széles köre két különböző cél megvalósítását teszi lehetővé ezen
látogatások révén:

•

Ipari turisztikai célú látogatások, amelyek elősegítik a helyi gazdasági viszonyok
felfedezését: Integrálhatnak és előmozdíthatnak már meglévő helyi turisztikai
programokat.

•

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.
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A helyi cégnél történő látogatás a régió alapos ismeretét teszi lehetővé a látogatók
számára, oly módon, hogy lehetővé teszi a szakmák, munkák, technológiák,
szervezetek, valamint a gazdaság és a kultúra felfedezését. Ennek megfelelően a
látogatások úgy vannak felépítve, hogy megfeleljenek az informális tanulási
igényeknek, lehetőséget adjanak a felfedezésre és a tájékozódásra.
Általánosságban az irányított látogatások és az ipari turisztikai célú látogatások
kétfélék lehetnek:
•

Ipari turisztikai célú látogatások: (időtartam 2 - 3 óra) – felfedező modul +
üdvözlés és elköszönés

•

Irányított céges szeminárium: (időtartam 2 - 4 óra) – felfedező + reflektív modul
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3.4

Képzési egységek

Tematikus szemináriumok, irányított képzések, ipari turisztikai célú látogatások
csoportja, vagy ezek bármilyen kombinációja jelent egy képzési egységet. Az
ugyanazon témáról/kérdésről, ám különböző vállalkozásoknál megvalósított képzési
egység olyan szakképzési módot jelent, amely teljes és kielégítő képet nyújthat arról,
hogyan fejlesztenek ki egy technológiát, terméket vagy szolgáltatást az adott
területen. A képzési egységek vezérfonala bármi lehet, a célszemélyek igényeinek
megfelelően. Nemzetközi szinten a képzési egységek jelentik a katalógus
összeállításának alapelemét. Miután a résztvevők egyik országból a másikba utaznak,
ténylegesen ritkán teszik ezt egy csupán egynapos látogatás kedvéért. Mialatt a helyi
és határok menti régiók katalógusai tartalmazhatnak egyedi szemináriumokat, a G&L
nemzetközi katalógusa mindenképpen képzési egységek katalógusa kell, hogy legyen.
A nemzetközi G&L katalógus, amelyet az európai G&L hálózat gondoz és kezel,
olyan Képzési egységeket tartalmazó katalógus, amelyhez más európai országból
érkező csoportoknak is biztosított a hozzáférés.

3.5

Célcsoportok

A G&L ötlet sok különböző potenciális csoportot vesz célba:

•

a tematikus szemináriumi képzések vagy olyan képzések esetén, amelyek a
tematikus és irányított szemináriumok ötvözetei: szakképzésben résztvevő
tanulók, középiskolások, egyetemisták, szakmai gyakorlaton lévők, folyamatos
képzésben részesülő munkavállalók, tanárok és szakoktatók;

•

az ipari turisztikai célú látogatások valamint az irányított szemináriumok esetén:
a fent említett kategóriák képviselői, továbbá bármely magánszemély vagy
csoport, kortól és munkakörülményektől függetlenül, aki vagy akik érdeklődnek a
gazdasági felfedező és irányított látogatások iránt.
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Általánosságban a G&L szolgáltatások vásárlói:
•

iskolák, szakképző és oktatási központok, egyetemek, vállalkozások, amelyek
szeretnék a képzési programjaikat nemzetközi képzéssel is kibővíteni;

•

helyi testületek, amelyek célja mobilitási, képzési és irányítási programok
megvalósítása;

•

irányító és tanácsadó ügynökségek, turisztikai fejlesztési ügynökségek.

A G&L szolgáltatások magánszemélyek és szervezetek számára is elérhetőek.
4

G&L Szolgáltatások

A G&L kezdeményezés nemzetközi partnerségi együttműködés eredménye: az
Európai Hálózatirányító Csoport (ENMG) a vezetője, amelyet a nemzeti G&L
fenntartó testületek (LNMB) alkotnak. A hálózatra vonatkozó szabályokat és
elvárásokat az „ENMG Hálózati Szabályzat” és az „LNMB Hálózati Szabályzat”
tartalmazzák.
Minden partner erősen elkötelezett a G&L katalógus fejlesztésében és fenntartásában
a projekt kezdeti időszakát követően is. Az ilyen kontinuitás bizonyos alapvető
szolgáltatások elérhetőségét is magával hordozza, amelyeket az LNMB és ENMG
tagjai a projekten belül előkészítenek, valamint garantálják fenntarthatóságukat a
projekt befejeződése után is:
4.1

A tevékenységek tervezése

A G&L katalógus által kínált európai képzési egységeket az adott fogadó LNMB
készíti elő, kiválasztva a legjobbat a helyi katalógusban elérhető látogatások közül.
Az ENMG felelős a koordinálásért, valamit a G&L honlap rendszeres frissítéséért. A
helyben elérhető látogatások közül azok kerülhetnek be az európai katalógusba,
amelyek

megfelelnek

a

„G&L

Termékek/

Szolgáltatások

Standard

Referenciakövetelményei” című dokumentumban megfogalmazott kritériumoknak.
A helyi katalógusok időszakos tervezésűek, az LNMB felelős ezek meghatározásáért,
összehangolva a helyi igényeket és lehetőségeket. Az európai katalógus rendszeres
időközönként frissül, legalább évente egyszer (július-augusztusban, annak érdekében,
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hogy a tervezett látogatások helyet kaphassanak az oktatási rendszerek következő évi
programjaiban).
A képzési egységek tervezése magában foglalja a felkereshető vállalkozások listáját,
az időpontokat, a pontos időbeosztást, az előadók neveit, a témák és elméleti
tartalmak visszaigazolását, a logisztikai teendők ellenőrzését, a helyi LNMB
tutorok/kísérők neveit. A tervezésnek továbbá része a szükséges szerződések,
egyezmények, valamint az adott országban végrehajtandó látogatás megvalósításához
szükséges dokumentumok előkészítése és összegyűjtése. Minden ilyen tevékenység
összhangban kell, hogy legyen a „G&L Termékek/Szolgáltatások Standard Leírása”
című dokumentumban foglaltakkal.
A tervezést követően a képzési egységek bekerülnek a G&L online katalógusba is. A
jelentkezőkkel való kapcsolattartást és a jelentkezéseket a képzési egységeket
összeállító és szervező helyi hálózatirányító testület által erre a célra kinevezett
intézmény végzi majd.
4.2

Pedagógiai támogatás

Minden egyes tervezett egységhez/szemináriumhoz a fogadó LNMB garantálja az
érkező csoportok számára a „helyi tutor” jelenlétét, aki elkíséri és segíti a csoportot a
hotelbe való megérkezéstől egészen az elutazásuk pillanatáig. A képzések részletes
programját a fogadó LNMB még az utazás megkezdése előtt elküldi a résztvevőknek.
A helyi tutor a látogatások teljes ideje alatt a csoporttal lesz, ő biztosítja a logisztikai
kérdések problémamentes megoldását is (utazás, transzfer, ebéd és vacsora, stb.).
Továbbá az ő felelőssége a tevékenységek monitorozása is, valamint a látogatásokhoz
tartozó minden adminisztratív teendő elvégzése (jelenléti ív, adat- és minőségi
monitoring, stb.).
Amennyiben szükséges, a helyi tutor segíti a résztvevőket esetlegesen felmerülő
egészségi problémák esetén, vagy bármely olyan esetben, amely a helyi
hatóságokkal/szolgáltatókkal való interakciót kívánna meg.
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4.3

A csoportok fogadása és utaztatása

Az ügyfelek maguk gondoskodnak a kiindulási országból a célországba való
eljutásról és a hotelfoglalásról, míg a helyi utaztatást és a meglátogatandó cégekhez
való eljutást a fogadó LNMB szervezi meg a látogatási tervnek megfelelően.
4.4

Opcionális szolgáltatások

Mindegyik fogadó LNMB kínálhat opcionális szolgáltatásokat, amelyek fokozzák a
látogató csoportoknak nyújtandó szolgáltatások minőségét és színvonalát.

5

G&L Honlap

Az európai G&L –többnyelvű – honlap az ENMG disszeminációs és promóciós
tevékenységeinek kiindulópontját jelenti. A honlap képezi a G&L képzési egységek
katalógusának egyetlen hivatalos referenciáját, ugyanakkor tartalmazza a hálózat
LNMB-tagjai által összeállított helyi katalógusokra vonatkozó információt is. Ezáltal
biztosítja a partnerségi egység által végrehajtott tevékenységek magas szintű
integrációját, valamint nagyfokú szinergiát.
5.1

A honlap kezelése és fenntartása

Az ENMG feladata a honlap kezeléséhez és fenntartásához szükséges források
előteremtése, míg a weboldalak infrastrukturális részét az Effe.Pi garantálja a Friuli
Venezia Giulia tartománnyal közösen. Az LMNB-k feladata a honlap meghatározott
tartalmának adott nyelvre történő lefordítása.

5.2

A honlap szerkezete

A honlap részletes leírását a „G&L Honlap Specifikációi” című dokumentum
tartalmazza.
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