Iniciatíva Go&Learn

KONCEPT
Riadiaci orgán európskej siete Go&Learn

Iniciatíva Go&Learn je medzinárodná sieť podporovaná fondmi EU LLP. Jej cieľom je vytvoriť a riadiť medzinárodný
katalóg študijných návštev, ktoré budú realizované v spoločnostiach po celej Európe. Návštevy majú tréningové a poradenské
ciele a mali by byť považované za tréningové jednotky, ktoré môžu byť navrhnuté a ponúknuté širokej škále užívateľov:
študentom stredných a odborných škôl, univerzít, zamestnaným aj nezamestnaným, učiteľom a školiteľom, trénerom.
Hostiteľské spoločnosti sa výrazne angažujú v propagácii odborného vedomostí a vzdelávania a umožnia návštevným
skupinám učiť sa priamo od zdroja vedomostí, skúseností a inovácií, ktorým je spoločnosť samotná. Detailné a aktuálne
informácie o členoch siete, aktivitách a službách, ktoré ponúkajú sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke projektu
www.goandlearn.eu a na národných webových stránkach projektových partnerov.
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Tento dokument, rovnako, ako všetky ostatné referenčné dokumenty Iniciatívy G&L, sú k dispozícii v digitálnom
formáte na oficiálnej webovej stránke iniciatívy:
www.goandlearn.eu

PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 2011 – MULTILATERÁLNA SIEŤ
517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW
Projekt bol založený s podporou Európskej komisie. Koncept tejto webovej stránky odráža iba názory autorov, Európska
komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré táto stránka obsahuje.
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1. Predslov
Pravidlá a štandardy riadenia siete Go&Learn sú detailne popísané na nasledujúcich dokumentoch a
ten, ktorý teraz čítate je jedným z nich. Ďalšími dokumentmi sú:
Koncept Go&Learn
popisuje zdôvodnenie a ciele iniciatívy, uvádza súhrn produktov a služieb poskytovaných
sieťou/sieťami.
Pravidlá európskej siete Go&Learn
uvádza pravidlá pre riadenie európskej siete G&L a zoznam produktov a služieb na európskej úrovni.
Pravidlá miestnej siete Go&Learn
uvádza pravidlá pre riadenie miestnych sietí (krajiny, provincie) Go&Learn a zoznam produktov a
služieb na tejto úrovni.
Štandardné referencie pre produkty a služby G&L
uvádza a popisuje minimálne štandardné požiadavky pre miestne a medzinárodné produkty
(návštevy, semináre, okruhy), ako aj minimálne štandardné požiadavky na miestne a medzinárodné
služby (hostiteľstvo, sprevádzanie a pedagogická podpora, cestovanie, logistika atd.)
Podporné dokumenty
súbor podporných materiálov pre realizáciu aktivít : dohoda medzi miestnym riadiacim orgánom
(LNMB ) a spoločnosťou, príručka pre spoločnosť, poisťovacie formuláre (ak sú potrebné), certifikáty
atd.
Monitorovacie údaje a indikátory kvality
uvádza princípy a podrobný popis monitorovacích údajov, ktoré budú zbierané pre každý realizovaný
seminár / návštevu a sadu indikátorov kvality, ktoré budú použité na vyhodnotenie aktivít
vykonávaných sieťou.
Imidž manuál
uvádza všetky oficiálne logá a grafické formáty, ktoré je potrebné používať pri príprave informačných
alebo diseminačných materiálov.
Komerčný rámec Go&Learn
(iba pre interné potreby partnerstva G&L )
odvodené od Plánu udržateľnosti projektu; je to dokument, kde sa uvádza cenová politika, kritériá pre
výmenu služieb medzi sieťami partnerov a ďalšie záležitosti týkajúce sa udržateľnosti.
Všetky tieto dokumenty vypracované v rámci programu celoživotného vzdelávania “LIFELONG
LEARNING PROGRAMME 2011 - MULTILATERAL NETWORK 517780 – LLP-1-2011-1-ITLEONARDO-LNW” budú spravované a aktualizované s výlučnou zodpovednosťou európskeho
riadiaceho orgánu G&L ENMG.
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2 Princípy a ciele
“Cesta do zahraničia prináša každému školu praxe a skúsenosti rozličného druhu a je pre každého kvalifikovaného robotníka a
obchodníka nenahraditeľná, pretože iba prostredníctvom svojich vlastných pozorovaní cudzích podmienok a okolností môže
porovnávať s tým, čo mu je známe, formujúci si tým správne vnímanie pravdy, krásy a užitočnosti a súčasne sa vzdelávajúc aj
ako jednotlivec, aj ako remeselník
Výnimka z povinnosti cestovať môže byť udelená iba na základe závažných a naliehavých dôvodov. ”.
Všeobecné zákony remesiel a obchodu
Nemecký kongres remesiel a obchodu
Frankfurt - 15 August 1848

2.1. Problematika mobility
• Odborné vzdelávanie a príprava hrajú kľúčovú úlohu v podpore cieľov stratégie
Európa 2020, je teda zrejmé, že podstatným je podporovanie získavania väčšieho
množstva pracovných skúseností na pracovisku, ako aj podporovanie partnerstiev a
užšej spolupráce medzi verejnými službami, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej
praktickej prípravy na jednej strane a zamestnávateľmi na strane druhej, na
niekoľkých úrovniach a s vyššou validáciou zručností a kompetencií nadobudnutých v
nie-formálnych kontextoch.. Navyše, EU Employment Committe (Výbor pre
zamestnanie) prehlásil, že úroveň mobility európskej pracovnej sily zostáva nízka
kvôli niekoľkým faktorom, ako sú napr. absencia štandardov uznávania nieformálnych zručností, nedostatok informácií o príležitostiach v oblasti mobility
a nulové predchádzajúce skúsenosti z mobilitou. Napriek veľkej pozornosti venovanej
Komisiou, dobré výsledky v európskej mobilite boli dosiahnuté iba v rámci projektov
ERASMUS (študenti vysokých škôl), úroveň doposiaľ dosiahnutých výsledkov pre
všetky ostatné cieľové skupiny (odborné vzdelávanie, učňovské a stredné školy,
pracovníci a podnikatelia) je oveľa nižšia, ako sa očakávalo. Niektoré z dôvodov,
prečo sa mobilitné programy zdajú byť neefektívne a neudržateľné sú:
• mobilitné programy predpokladajú dlhé trvanie (trvajú od 2 až 4 týždňov do
niekoľkých
mesiacov, v závislosti od danej cieľovej skupiny);
• štandardizácia mobilitných skúseností je dosť nízka; niekedy existujú inštrukcie
týkajúce sa administratívnych pravidiel alebo problematiky mobility, ale existuje iba
málo informácií o obsahu a kompetenciách, ktoré sa dajú dosiahnuť, o požiadavkách
na spoľahlivú spoločnosť, aby bola zaručená kvalita a efektivita vzdelávacích ponúk;.
• neadekvátna podpora poskytovaná poskytovateľom vzdelávania a tréningu, väčšina
z nich nemá nadnárodná mobilitu ako štandardnú časť svojich vzdelávacích
programov väčšinou preto, že nemajú medzinárodné zdroje schopné ich organizovať;
• vzdelávacia a tréningová rola podnikov zostáva určitým spôsobom skrytá – existuje
málo úvah o reálnej funkcii podnikov, hlavne malých a stredných podnikov, ako
pravého vzdelávacieho prostredia schopného kombinovať formálne a nie-formálne
vzdelávanie;
• nízka úroveň vzájomného záujmu a pochopenia ekonomickej štruktúry a histórie
• nedostatok informácií o všetkých možnostiach vo vzťahu k mobilite adresované tak
pracovníkom, ako aj študentom.
Iniciatíva G&L je zameraná na vybudovanie miestneho a medzinárodného rámca, ktorý
pomôže vyriešiť niektoré z hore uvedených problémov. Ponúka šancu mať prístup
k medzinárodnému katalógu tréningových seminárov a /alebo konzultačných a
poradenských návštev zameraných na poznávanie miestnej ekonomiky a propagáciu
vzdelávania.
Iniciatíva G&L bude hľadať a rozvíjať účinné riešenia v troch smeroch:
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2.2 Využívanie vzdelávacej a tréningovej úlohy malých a stredných podnikov
Vzdelávacia a tréningová rola malých a stredných podnikov zostane do určitej miery skrytá, len ako
predpoklad, alebo neuspokojivé deklarovanie záujmu až dovtedy, kým táto rola nebude definovaná
v zmysle praktického zaangažovania podnikov a spoločností. Potrebujeme nejakým spôsobom
„sformálniť“ nie-formálne vzdelávanie, ktoré sa objavuje počas pracovného života ľudí.
G&L má za cieľ vhodným spôsobom využiť rámec vzdelávacej úlohy malých a stredných podnikov tak,
aby integroval ponuky národného vzdelávania a ponuky poskytovateľov odborného vzdelávania
a výcviku. Okrem toho, národné systémy vzdelávania a odbornej prípravy prichádzajú k záveru, že je
pre nich z rôznych dôvodov stále ťažšie a ťažšie aktualizovať študijné plány, osnovy, laboratóriá a
technológie, zatiaľ čo podniky samotné môžu na účely vzdelávania poskytnúť široké, aktuálne
a podrobné spektrum miestnych produktov a služieb, znalosti v oblasti organizácie a technológie,
kultúry a svoje skúseností.
Relevantným aspektom spojený s vytvorením nadnárodného katalógu návštev je rast siete
certifikovaných vzdelávacích firiem/spoločností. Ich účasť na vzdelávacích návštevách umožní
verifikovať ich vhodnosť vykonávať tréningové/vzdelávacie aktivity. Takéto firmy sa potom môžu stať
privilegovanými destináciami iných vzdelávacích aktivít financovaných verejnými a súkromnými
fondmi. Je to podstatný bod pre budúcnosť celoživotného vzdelávania, zreteľne vyzdvihnutý
v strategických cieľoch a krátkodobých úlohách určených pre členské štáty v odporúčaniach
z posledného zasadania európskeho výboru o „prioritách pre zlepšenie spolupráce v odbornom
vzdelávaní a tréningu“.

1.2.2 Podporovanie mobility pre študentov a pracovníkov
Možnosť mať prístup k medzinárodnému katalógu návštev zameraných na poznávanie a študijné
návštevy umožňuje podporovať kontakt s ekonomickou štruktúrou, kultúrou a realitou susedných
krajín ako skutočnú pridanú hodnotu pre odborný rast študentov, učiteľov a pracovníkov.
V skutočnosti, školy a spoločnosti budú môcť obohatiť svoje vzdelávacie programy prostredníctvom
včlenenia dobre konštruovaných, celistvých a testovaných tréningových jednotiek založených na
nadnárodnej mobilite a realizovaných v nie-formálnom prostredí. Nadnárodné aktivity pomôžu
redukovať jazykové problémy účastníkov prostredníctvom tlmočníkov a viacjazyčných dokumentov
spolu s pedagogickou starostlivosťou. Katalóg návštev iniciatívy G&L zameraných na poznávanie
ekonomiky sa môže stať referenciou pre všetkých tých poskytovateľov odbornej prípravy, ktorí majú
záujem o odkazy na poradenstvo a tréning so zapojením spoločnosti.
Spájanie turizmu a poznávanie miestnej ekonomiky
Semináre G&L môžu obohatiť ponuky turizmu (najtypickejší rámec neformálneho vzdelávania)
originálnou novou perspektívou a generovať tak nový rámec vzťahov medzi turizmom a
formálnym/neformálnym vzdelávaním; môžu poskytnúť odlišné interpretácie krajiny a vzájomné
vedomosti o profesiách a ekonomických štruktúrach krajín. To môže významne zvýšiť možnosti
cezhraničnej/nadnárodnej mobility, zamestnanosti a podnikania.
Tento posledný výsledok môže byť považovaný za novú formu konzistentnej a originálnej asistencie
pre študentov, rodiny a pracovníkov. Navyše, poznávacie moduly G&L môžu tiež integrovať jestvujúce
poradenské aktivity a návštevy do iných krajín a regiónov organizované každý rok v školách
s originálnou novou perspektívou a vytvoriť nový rámec nový rámec vzťahov medzi turizmom a
formálnym/neformálnym vzdelávaním.
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3 Idea Go&Learn
Ako sme už v predchádzajúcej kapitole povedali, aktéri odborného vzdelávania sú zriedka schopní
ponúknuť svojim študentom simuláciu všetkých možných odborných a pracovných prostredí, ktoré
charakterizujú ich ekonomický rámec, aktívne zapojenie všetkých miestnych podnikov aby sa
integrovalo poradenstvo a ponuka odborného vzdelávania je preto podstatné.
V skutočnosti, podniky sú jediné, ktoré sú schopné poskytnúť na študijné účely široký, podrobný
prehľad produktov a služieb, organizáciu a technológiu, profesionálnu kultúru a dedičstvo.
Jednou z mnohých možných aktivít, ktoré môžu pomôcť zlepšiť využívanie tréningovej úlohu malých
a stredných podnikov a súčasne ju integrovať s nevyhnutne kognitívnym príspevkom formálnych
vzdelávacích systémkov je študijná návšteva spoločnosti, na ktorú je projekt zameraný. Idea G&L sa
zameriava na zostavu: formálna jednotky odbornej prípravy a tréningu a/alebo poradenstva
realizovaná v nie-formálnmom kontexte.

3.1. Štruktúra modulov
Každý seminár Go&Learn môže kombinovať jeden, alebo viac z nasledujúcich modulov a vytvoriť
tréningovú jednotku, ktorej trvanie je od 2/3 hodín do 7/8 hodín. Syntéza modulov je predstavená
v nasledujúcej schéme.

:

3.1.1.Poznávací modul module
Modul je prezentáciou histórie, produktov/služieb, trhu a štruktúry hostiteľskej spoločnosti, ktoré budú
prezentovať podnikatelia a výrobní riaditelia, prispôsobiac svoju odbornú a technickú terminológiu tak,
aby sa účastníci počas návštev cítili uvoľnene. S hrdosťou, ale skromne predstavia svoje produkty,
vysvetlia ako sa suroviny menia na konečné produkty zdôrazňujúc ich skutočnú hodnotu;
porozprávajú príbehy rodín a generácií usilovných pracovníkov, a budú rozprávať aj o minulých a
prítomných výzvach, výzvach, ktoré prichádzajú zvonku a o globálnych ekonomických problémoch.

7

3.1.2 Tematický modul
Tento modul je zameraný na detailný popis produktu (služby, technológie atd.) ktorý je pre danú
spoločnosť charakteristický v zmysle excelencia alebo jedinečnosti, a ktorý bude predmetom
návštevy. Experti spoločnosti predstavia danú oblasť pomocou prezentácií a budú sprevádzať
navštevujúcu skupinu po výrobe tak, aby mohla vidieť tie špecifické časti výrobných priestorov, ktoré
sa týkajú predmetu seminára. Každý seminár bude mať “ústrednú otázku” týkajúcu sa témy návštevy,
ktorá bude “ťahačom” pre spomínané prezentácie a diskusné a hodnotiace aktivity modulu reflexie, ak
sa tento predpokladá.
3.1.3 Modul reflexie
Tento modul je momentom teoretickej diskusie a myšlienok o konceptoch, ktoré boli predmetom
vzdelávania počas prezentácií robených učiteľom spoločnosti a počas návštevy priestorov. Diskusia je
koordinovaná expertom v danej problematike, ktorým môže byť buď tútor sprevádzajúci skupinu, alebo
samotný expert danej spoločnosti v závislosti od dohody, ktorá bola prijatá medzi spoločnosťou
a organizujúcim orgánom. Modul reflexie by mal byť ukončený Koncepčnou mapou nakreslenou
každým z účastníkov pri odpovedi na „ústrednú otázku“ spojenú s návštevou. Tento modul je jediným,
ktorý môže byť realizovaný buď v priestoroch spoločnosti, alebo v učebni inštitúcie, ktora návštevu
organizuje.
3.1.4 Kritéria pre kombinovanie modulov
Všetky popísané aktivity budú považované za vzdelávacie aktivity. Bude tam aj moment privítania
a rozlúčenia pred a po návšteve. Jediný modul, ktorý smie byť realizovaný mimo spoločnosti je modul
reflexie. Na základe kombinácie modulov môžeme vytvoriť rozličné tréningové jednotky, ktoré budú
produktmiu G&L. Každý katalóg (miestny alebo medzinárodný) iniciatívy Go&Learn môže byť
budovaný výberom jednej, alebo viacerých možných kombinácií modulov podľa potrieb
zainteresovaných podporujúcich inštitúcií.
Takýmto spôsobom môžeme mať buď iba Katalóg poznávacích návštev, alebo katalóg seminárov Uč
sa vo firme, alebo akúkoľvek kombináciu troch typov aktivít, ktoré vyplývajú z potrieb alebo možností
miestnej ekonomiky. V zmysle lokalizácie iniciatív môžeme mať:
Schéma kombinácie modulov

Termín „okruh“ takto označuje sadu tematických seminárov, poradenských / konzultačných seminárov,
návštev zameraných na poznávanie ekonomiky, alebo akúkoľvek ich kombináciu. Je jasné, že
existencia okruhov na miestnej alebo cezhraničnej úrovni je voliteľná, avšak pre medzinárodné aktivity
sú možné iba okruhy.
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3.2 Tematické semináre
Schéma seminárov v spoločnosti

Semináre v spoločnosti sú plánované tréningové jednotky realizované v nie-formálnom
vzdelávacom prostredí. Ideálnymi cieľovými skupinami sú študenti stredných škôl, stredných
odborných škôl, učni, a zamestnaní zapojení do aktivít celoživotného vzdelávania.
Semináre sú orientované na naplnenie nie-formálnych a formálnych potrieb; mali by
integrovať a
obohacovať jestvujúce tréningové aktivity, alebo vytvárať nové. Nádejou pre vzdelávanie
odbornú prípravu je fakt, že tréningové návštevy Go&Learn by sa mali stať integrálnou
časťou štandardných študijných plánov.
Semináre v spoločnosti sa budú konať v troch možných trvaniach.
• Dlhé tematické semináre v spoločnosti: trvanie 7 – 8 hodín, poznávacie moduly +
tematický + modul reflexie.
• Stredný tematický seminár v spoločnosti: trvanie 4 – 6 hodín – tematické moduly +
modul reflexie.
• Krátky tematický seminár v spoločnosti: trvanie 3 – 4 hodiny – poznávacie moduly +
3.3 Návštevy zamerané na poznávanie ekonomiky
Poradenské návštevy a návštevy priemyselného turizmu sú aktivity poznávania
ekonomického rámca
Sú kratšie ako semináre v spoločnosti a otvorené širokému spektru účastníkov jednotlivcom, bez ohľadu na to, aké je ich pracovné zaradenie alebo vek. Táto široká škála
účastníkov dovoľuje využiť tento druh návštev na dva odlišné účely:
•
•

Návštevy industriálneho turizmu na podporu poznávania miestnej ekonomiky; môžu
integrovať a obohacovať jestvujúce programy turistických návštev.
Poradenské semináre, ktorých cieľom je dozvedieť sa viac o jednotlivých profesiách
a profesijnej orientácii jednotlivých trhov práce; môžu integrovať a obohatiť jestvujúcu
poradenské aktivity ponúkané školami, inštitúciami odborného vzdelávania, úradmi
práce atd.

Návšteva miestnej firmy dovedie účastníkov do srdca regiónu ponúkajúc tak nezvyčajný
spôsob poznávania práce a profesií,. technológie a organizácie, ekonomiky a kultúry.
Návštevy sú orientované na naplnenie neformálnych vzdelávacích potrieb, poznávanie a
poradenstvo
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.
Poradenské aktivity a Návštevy priemyselného turizmu sa môžu konať v dvoch možných
trvaniach:
•
•

Priemyselný turizmus, dĺžka návštevy 2 až 3 hodiny – poznávacie moduly + privítanie
a rozlúčenie
Poradenský seminár v spoločnosti, trvanie 2 až 4 hodiny – poznávacie moduly +
modul reflexie

3.4 Okruhy
Blok tematických seminárov, poradenských seminárov, návštev priemyselného turizmu,
alebo akákoľvek ich kombinácia sa nazýva okruh. Okruh s rovnakou témou/predmetom
v rôznych spoločnostiach sa stane tréningovou cestou, ktorá môže poskytnúť komplexnú
a dostatočnú predstavu o tom, ako je vytváraná technológia, produkt alebo služba v danej
oblasti.
Náplňou okruhu môže byť čokoľvek, čo cieľový užívateľ potrebuje. Na medzinárodnej úrovni
je okruh základným prvkom budovania katalógu. V skutočnosti, účastníci cestujúci z inej
krajiny by to zriedka robili iba kvôli jednému dňu návštevy.
Zatiaľ čo miestne a cezhraničné katalógy môžu byť katalógmi samotných seminárov,
medzinárodný katalóg G&L je katalógom okruhov.
Medzinárodný katalóg G&L riadený európskou sieťou G&L je katalógom okruhov, ktoré budú
k dispozícii skupine účastníkov prichádzajúcich z iných európskych krajín.
3.5 Cieľové skupiny
Idea G&L je zameraná na mnohých odlišných potenciálnych prijímateľov.
•

•

pre okruhy tematických seminárov, alebo okruhy, ktoré kombinujú tematické
a poradenské seminár: študenti odborných škôl, stredných škôl, univerzít,
učňovských škôl, pracovníci, ktorí sú zapojení do priebežného výcviku, učitelia
a tréneri;
pre priemyselný turizmus a poradenské semináre: kategórie uvedené vyššie plus
jednotlivci alebo skupiny akéhokoľvek veku a pracovného zaradenia, ktorí majú
záujem o poznávanie ekonomiky a poradenstvo.

Vo všeobecnosti, zákazníkmi služieb G&L sú:
• školy, centrá vzdelávania a odbornej prípravy, univerzity a spoločnosti, ktoré chcú do
svojich tréningových programov pridať medzinárodný tréning a poradenstvo;
• miestne orgány zamerané na podporu poradenstva, tréningových a mobilitných
programov;
• poradenské a konzultačné agentúry a agentúry rozvoja turizmu
Služby G&L sú plánované tak, aby boli prístupné jednotlivcom a organizáciám.

f
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4 Služby G&L
Iniciatíva G&L je vytvorená nadnárodným partnerstvom – riadiacou skupinou európskej siete
G&L (ENMG), ktorá je zoskupením množstva miestnych orgánov (LNMB) na riadenie
a udržiavanie miestnych sietí G&L. Pravidlá riadenia siete a obmedzenia sú uvedené
v dokumentoch „Pravidlá siete pre ENMG“ a „Pravidlá siete pre LNMB“. Európske a miestne
siete G&L sú silne zaangažované na tom, aby garantovali rozvoj a udržiavanie katalógu G&L
aj po ukončení štartovacej fázy. Aby bola zabezpečená kontinuita, partneri každej LNMB
a ENMG by mali po ukončení projektu ponúkať niekoľko základných služieb
4.1. Plánovanie aktivít
Európske okruhy a katalóg G &L zájazdy sú programované všetkými hostiteľskými
miestnymi riadiacimi orgánmi (LNMB), ktoré vyberajú najlepšie návštevy spomedzi tých,
ktoré sú dostupné v miestnom katalógu. Riadiaca skupina európskej siete iniciatívy
(ENMG) bude koordinovať plánovanie a zabezpečovať pravidelnú aktualizáciu webovej
stránky G&L. Kritéria výberu tých miestnych návštev, ktoré majú byť prenesené do
Európskeho katalógu G &L sú uvedené v dokumente „Štandardné referencie produktov
a služieb G &L“.
Miestne katalógy budú mať periodické plánovanie definované miestnymi orgánmi LNMB,
ktoré bude synchronizované s miestnymi potrebami/príležitosťami. Európsky katalóg
bude aktualizovaný pravidelne, najmenej jedenkrát ročne ( júl / august, aby bolo možné
začleniť návštevy do tréningových programov nasledujúceho študijného roka
vzdelávacích systémov.)
Plánovanie každého okruhu bude zahŕňať zoznam spoločností, ktoré budú navštívené,
dátum, rozvrh, meno/á prednášajúcich, potvrdenie tém a obsahov, overenie logistických
aspektov, meno miestneho tútora / sprevádzajúcej osoby z LNMB. Plánovanie by malo
obsahovať tiež prípravu a zber všetkých zmlúv a dokumentov potrebných pre organizáciu
návštevy v danej krajine. Všetky tieto aktivity by mali byť v súlade s dokumentom
„Štandardný deskriptor produktov ma služieb G &L“.
Po naplánovaní budú okruhy publikované v online katalógu G &L. Kontakty so
zákazníkmi, ktorí požiadajú o účasť a zápis budú riadené inštitúciou určenou na tento
účel miestnym orgánom, ktorý organizoval ponuku daného okruhu.
4.2. Pedagogická podpora
Pre každý plánovaný okruh/seminár hostiteľské miestny orgán LNMB zabezpečí
prichádzajúcej skupine „miestneho tútora“, ktorý bude sprevádzať skupiny a asistovať jej od
príchodu do hotela až do momentu, keď z neho hosť odíde. Podrobný program okruhu bude
účastníkom zasielaný riadiacim orgánom hostiteľa pred ich príchodom.
Počas návštev v spoločnosti bude miestny tútor bude vždy so skupinou a bude zodpovedný
za zabezpečenie bezproblémovej organizácie logistiky (doprava a transfery, obedy a večere
atd.). Bude tiež zodpovedný/á za monitorovacie aktivity a všetky byrokratické povinnosti,
ktoré sú dopredu uvedené v návštevnom protokole (prezenčné hárky, monitorovacie údaje
a údaje o kvalite atd.)
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Ak je to potrebné, miestny tútor bude asistovať účastníkom v prípade potreby zdravotnej
starostlivosti, alebo v prípade akýchkoľvek iných problémov a záležitostí, ktoré budú
vyžadovať kontakt s miestnymi úradmi/službami.
4.3. Hostiteľstvo a cestovanie
Cesta z pôvodnej krajiny do hostiteľskej krajiny bude organizovaná a riadená samotnými
zákazníkmi, rovnako ako aj objednanie hotela, zatiaľ čo miestna doprava a transfery do
spoločností, ktoré majú byť navštívené budú organizované hostiteľským orgánom LNMB
v súlade s plánom návštevy.
Plánovanie návštevy a podpora zákazníkov pri organizácii výletu
Ø Zabezpečenie miestnej dopravy a preprava do spoločností
4.4 Voliteľné služby
Každý hostiteľský orgán LNMB môže ponúknuť voliteľné služby zamerané na zvýšenie
kvality služieb poskytovaných navštevujúcej skupine.

5 Webová stránka G &L
Európska viacjazyčná webová stránka G &L je kľúčom k šíreniu a propagácii aktivít ENMG
a zahŕňa Webová stránka bude jedinou oficiálnou referenciou na Katalóg okruhov G &L, ale
bude poskytovať aj informácie o miestnych katalógoch riadených každým miestnym orgánom
LNM, ktorý je členom siete, zabezpečiac takto silnú úroveň synergie všetkých aktivít
vykonávaných partnerstvom ako celkom.
5.1. Web manažment a edičné služby
Bude na každom orgáne LNMB, aby si zriadil zdroje potrebné na riadenie webovej stránky,
ktorej infraštruktúra bude garantovaná Effe.Pi a Friuli Venezia Giulia region. Každý orgán
LNMB prispej preložením všetkých textov, ktoré majú byť preložené do miestneho jazyka
5.2 Štruktúra webovej stránky
Podrobný popis webovej stránky je uvedený v dokumente „Špecifikácia webovej stránky G
&L“.
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