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Inicjatywa Go&Learn jest realizowana w ramach sieci wielostronnych i współfinansowana przez Program Unii Europejskiej
Uczenie się przez całe życie. Celem inicjatywy jest organizacja i zarządzanie międzynarodowym katalogiem wizyt studyjnych,
prowadzonych w firmach w całej Europie. Wizyty mają zarówno cel szkoleniowy, jak i turystyczny i powinny być traktowane
jako szkolenia, które mogą być proponowane szerokiemu gronu odbiorców: uczniom szkół zawodowych i instytucji
doskonalenia zawodowego, studentom szkół wyższych, pracownikom i bezrobotnym, nauczycielom i trenerom. Firmy
organizujące wewnętrzne szkolenia powinny być zaangażowane w wewnętrzną politykę szkoleniową i propagowanie
wiedzy, doświadczeń i innowacji. Szczegółowe i aktualne informacje o członkach sieci, działania i usługach dostępne są na
oficjalnej stronie internetowej projektu: www.goandlearn.eu oraz na stronach internetowych poszczególnych partnerów
projektu.
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1. Wstęp
Reguły i standardy zarządzania siecią współpracy G&L, opisy produktów i usług są umieszczone
w dokumentach, jeden z których właśnie czytacie:
Koncepcja Go&Learn
W tym dokumencie opisane są założenia i cele inicjatywy z sumarycznym wykazem produktów i
usług oferowanych przez sieć (sieci).
Reguły europejskiej sieci Go&Learn
W tym dokumencie opisano reguły zarządzania Europejską Siecią G&L oraz wymieniono
produkty i usługi na poziomie europejskim.
Reguły lokalnej sieci Go&Learn
W tym dokumencie opisano przyjęte reguły zarządzania lokalnymi (krajowymi lub regionalnymi)
sieciami G&L oraz wymieniono produkty i usługi na poziomie lokalnym.
Standard Produktów i Usług G&L
W tym dokumencie opisano wymagania dot. standardów lokalnych i międzynarodowych
produktów (wizyty, seminaria itp.), jak również minimalne wymagania dot. standardów lokalnych
i międzynarodowych usług (goszczenie, towarzyszenie i wsparcie pedagogiczne, zapewnienie
transportu i logistyki itp.).
Dokumenty wspierające
Zbiór dokumentów wspierających działania: porozumienie pomiędzy LNMB i firmą, przewodnik
dla firmy, wzór druku ubezpieczenia (jeśli niezbędne), certyfikaty itp.
Monitoring i wskaźniki jakościowe
Założenia i szczegółowy opis jakościowych wskaźników monitoringu oraz danych analizowanych
każdorazowo po przeprowadzonym seminarium/wizycie.
Wzory graficzne
W tym dokumencie zebrane są wszystkie oficjalne logotypy i formaty graficzne do
wykorzystywania w przygotowywaniu informacji lub materiałów upowszechniających.
Komercyjne ramy inicjatywy Go&Learn (wyłącznie do wykorzystywania wewnątrz
partnerstwa G&L)
Dokument, bazujący na Zrównoważonym Planie projektu, zawierający polityki cenowe, kryteria
wymiany usług pomiędzy partnerami sieci oraz inne kwestie dot. zrównoważenia wzajemnych
usług.
Wszystkie te dokumenty są opracowane w ramach projektu LIFELONG LEARNING
PROGRAMME 2011 - MULTILATERAL NETWORK 517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLNW i aktualizowane na wyłączną odpowiedzialność ENMG projektu G&L.
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2. Zasady tworzenia i utrzymania katalogów.
2.1 Regularna aktualizacja katalogów.
Aktualizacja lokalnych katalogów wizyt/seminariów następuje co pół roku. Katalogi
Europejskie będą uaktualniane przynajmniej raz na rok.

2.2. Kryteria umieszczania lub usuwania firm.
Poniższe wytyczne mają na celu zapewnienie wspólnego, jakościowego podejścia do
działań Regionalnych Komitetów Sterujących LNMB tworzących sieci firm
organizujących szkolenia i wizyty oraz tworzących katalogi i harmonogramy działań.
2.2.1 Etap1: Wytypowanie firm goszczących
- określenie kryteriów wyboru
o obszar
o sektor/temat
o oczekiwania ze strony użytkowników (szkół, firm, członków LNMB, itp.)
- tworzenie bazy danych odpowiednich firm
o własne bazy danych członków Regionalnego Komitetu Sterującego (LNMB)
o zewnętrzne lokalne lub krajowe bazy danych przedsiębiorstw
o europejskie bazy danych
- odbycie spotkania z firmą w celu przedyskutowania współpracy
Europejski Komitet Sterujący (ENMG) utworzy wykaz wszystkich firm zawartych w bazach
danych Regionalnych Komitetów Sterujących (LNMB)
2.2.2 Etap 2: Włączenie firmy do sieci
- wizyta w firmie
o prośba o przedstawienie firmy i wyjaśnienie na czym polega projekt
o stwierdzenie, czy firma ma jakieś specyficzne potrzeby (np. braki pracowników w
określonych zawodach) lub ograniczenia
o przedyskutowanie koncepcji
o zbadanie, jaki program mogą zaoferować, w zakresie:

tematu zajęć (np. logistyka, prace badawczo rozwojowe, itp.)

grupy docelowej (turyści, uczniowie lub studenci, firmy szkoleniowe i
trenerzy, pracownicy, przedsiębiorcy, itp.)

rodzaju wizyty (seminarium tematyczne, wizyta poznawcza /promocyjnoinformacyjna/ lub wizyta poznawcza z elementami doradztwa zawodowego, runda)

zasięgu wizyty - lokalny, czy międzynarodowy
o przekonanie firmy do udziału w projekcie: użyteczne mogą być następujące
argumenty:

wartość dodana dla wizerunku firmy (na rynku lokalnym lub
międzynarodowym)

kontakty z potencjalnymi pracownikami, stażystami

korzyści z bycia partnerem lokalnej i międzynarodowej sieci certyfikowanych
firm organizujących wizyty

możliwości skorzystania z wizyt zawartych w katalogach
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o dyskusja na temat profilu eksperta prezentującego firmę lub trenera w firmie:

doświadczenie w pracy w tej firmie

doświadczenie w zakresie tematu wizyty

umiejętności i kompetencje w oprowadzaniu różnorodnych grup

umiejętności językowe (dot. wizyt zagranicznych)

ewentualne potrzeby wsparcia szkoleniowego ze strony LNMB
o dyskusja na temat interakcji z programem określonym przez LNMB

w jaki sposób wizyta będzie wykorzystana w realizowanym procesie szkolenia

w jaki sposób będzie zapewniona informacja zwrotna
o rezultaty: wspólne wnioski w zakresie możliwych wizyt i/lub seminariów, ich
tematów i osób prowadzących
2.2.3 Etap 3: Wybór firm goszczących grupy: na wizyty krajowe i międzynarodowe
- dopasowanie rezultatów etapu 2 i kryteriów określonych w etapie 1 w celu stworzenia draftu
katalogu
- przedłożenie Regionalnemu Komitetowi Sterującemu (LNMB) wstępnego katalogu do
zaaprobowania i jeśli są w nim przewidziane wizyty zagraniczne przedłożenie go także
Europejskiemu Komitetowi Sterującemu (ENMG).
2.2.4 Etap 4: Podpisanie umów z firmami
- podpisanie porozumienia pomiędzy LNMB a firmą umieszczoną w katalogu
- przesłanie jej do ENMG (jeśli są przewidziane wizyty zagraniczne)
- sprawdzenie specyficznych potrzeb firmy
- przygotowanie szczegółowych umów pomiędzy Biurem LNMB i firmą, które będą
dotyczyły każdej edycji wizyt
- zorganizowanie spotkania informacyjno/szkoleniowego z osobami zaangażowanymi w
przyjmowanie grup
- uaktualnienie katalogów (zarówno krajowego jak i międzynarodowego)

3. Zarządzanie wizytami lokalnymi, minimalne standardy.
Wykaz podstawowych usług, jakie muszą być zapewnione przez Biuro LNMB organizujące
seminarium/wizytę G&L.
3.1.1 Etap 5: Prośba o udział w wizycie lokalnej.
Zainteresowana osoba, lub organizacja przegląda stronę internetową G&L:
- wybiera wizytę, lub rundę, w której chce uczestniczyć,
- kontaktuje się z odpowiednim Biurem Regionalnego Komitetu Sterującego (LNMB),
- przedstawia ramowy program, w którym chce wziąć udział i podaje listę uczestników.
Proces planowania może być przeprowadzony na życzenie klienta, także może być zorganizowana
runda, nie przewidziana wcześniej w katalogu.
Planowanie powinno zakończyć się komercyjną propozycją odpowiadającą standardom G&L,
określonym w Komercyjnych Ramach Inicjatywy G&L.
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3.1.2 Etap 6. Planowanie harmonogramu wizyt przez Biuro Regionalnego Komitetu
Sterującego (LNMB).
- kontaktowanie się z firmami (przynajmniej raz na 6 miesięcy) w kwestii możliwych dat
wizyt
- wspólne uzgadnianie dat
- uaktualnianie katalogów (lokalnego i europejskiego)
3.1.3. Etap 7. Elementy praktyczne, które muszą zostać ustalone przez Biuro LNMB i firmę
goszczącą grupę
- kwestie bezpieczeństwa: procedury, przepustki, kontrole,
- przygotowanie rozkładu zajęć,
- sprawdzenie aspektów logistycznych (godzina i miejsce wejścia do firmy), odpowiedni strój
(jeśli jest wymagany), itp.
- szkolenie personelu w firmie, jeśli jest potrzebne (przynajmniej zapoznanie ich z
podręcznikiem dla firm goszczących grupy),
- przekazywanie aktualnych i szczegółowych informacji uczestnikom dot. logistyki i rozkładu
zajęć,
- podpisanie między Biurem LNMB i firmą umowy/kontraktu na każdą wizytę, która ma się
odbyć (po dokładnym sprawdzeniu kwestii ubezpieczeniowych).
3.1.4 Etap 8. Przekazanie przez Biuro LNMB ostatecznych informacji firmie
i uczestnikom przed rozpoczęciem wizyty
- Informacje dla firmy goszczącej grupę – powinny być przekazane minimum 2 dni robocze
przed rozpoczęciem wizyty:
o nazwisko i telefon komórkowy osoby kontaktowej z Biura LNMB
o adres firmy + plan dojazdu + miejsce zbiórki i godzina wejścia do firmy, w celu
potwierdzenia
o lista uczestników (nazwisko, wiek, zawód/wykształcenie, kraj, firma)
o aktualny program wizyty, w celu potwierdzenia
o informacja o specjalnych potrzebach uczestników
- Informacje dla uczestników – powinny być przekazane minimum 1 dzień roboczy przed
wizytą:
o nazwisko i telefon komórkowy osoby kontaktowej z Biura LNMB
o adres firmy + plan dojazdu + miejsce zbiórki i godzina wejścia do firmy
o lista uczestników (nazwisko, wiek, zawód/wykształcenie, kraj, firma)
o aktualny program wizyty

4. Przyjmowanie
standardy

grup

międzynarodowych,

minimalne

Wykaz podstawowych usług, które musi zrealizować Biuro LNMB organizujące wizyty z katalogu
Go&Learn. Generalnie, te same warunki muszą być spełnione w przypadku goszczenia grup
krajowych, jakkolwiek niektóre są szczególnie wymagane ze względu na międzynarodowy charakter
wizyt:
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4.1.1

Etap 5 Prośba o udział w wizycie międzynarodowej

Biuro Regionalnego Komitetu Sterującego (LNMB) lub zainteresowana instytucja przegląda katalog
na stronie internetowej G&L:
- Wybiera rundę, w której chce uczestniczyć
- Kontaktuje się z Biurem LNMB kraju przyjmującego
- Przedstawia ramowy program wizyty/szkoleń, w których uczestniczyć ma grupa i podaje
listę uczestników
Proces planowania wyjazdu może być przeprowadzony na życzenie klienta, także może być
zorganizowana runda, nie przewidziana wcześniej w katalogu.
Planowanie powinno zakończyć się komercyjną propozycją odpowiadającą standardom G&L,
określoną w Komercyjnych Ramach Inicjatywy G&L.

4.1.2 Etap 6: Planowanie harmonogramu wizyt
- Biuro LNMB przyjmujące grupę określa grupę firm spośród tych, które wykazały
zainteresowanie organizacją wizyt zagranicznych i przygotowuje rundę.
- Kontaktuje się z wybranymi firmami, aby ustalić daty wizyt i zweryfikować ich dostępność i
możliwości językowe.
- Proponuje program rundy Biuru LNMB lub organizacji z innego kraju, która prosiła o
zorganizowanie rundy.
- Aktualizuje harmonogram wizyt, zarówno lokalnych jak i europejskich
Dobrą praktyką będzie przewidzenie jakiejś firmy rezerwowej na każdą rundę, aby zagwarantować
kompletność wizyt danej grupy, gdyby pojawił się w ostatniej chwili problem z którąś z firm będących
w programie.

4.1.3 Etap 7: Informacje praktyczne
- zebranie informacji o wizytującej grupie
o sprawdzenie typologii uczestników, czy jest odpowiednia do specyfikacji rundy
- określenie języka seminariów (standardem jest j. angielski), aby ewentualnie zapewnić
tłumacza (dodatkowy koszt może być doliczony)
- kwestie związane z harmonogramem wizyty
o stworzenie pisemnej procedury zamówienia/potwierdzenia zanim rozpocznie się
rundę, jasno sprecyzowane dostępne usługi i ich cena
o prośba o listę uczestników (imię i nazwisko, wiek, wykształcenie/zawód, kraj, firma) i
określenie ich ewentualnych specyficznych potrzeb
o potwierdzenie z firmami daty wizyt
o zaplanowanie wszystkich lokalnych przejazdów
- podpisanie szczegółowej umowy na każdą wizytę, która ma się odbyć, po dokładnym
sprawdzeniu:
o kwestii ubezpieczeniowych
o języka w jakim odbędzie się prezentacja
- zebranie i spisanie wszystkich informacji logistycznych, które mogą być pomocne gościom i
przesłanie ich do organizacji wysyłającej grupę
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o informacja o lokalizacjach i transporcie (lotnisko, hotele, autobusy, mapy firm,
siedziby, itp.)
o harmonogram wizyty i ew. ograniczenia
o wymagany ubiór i inne ewentualne specyficzne kwestie
- ustalenie tutora, który będzie towarzyszył grupie w czasie wizyt

4.1.4 Etap 8: Zapewnienie transportu (opcjonalnie)
- bilety lotnicze i informacje o lotach
- transport z lotniska do hotelu
- zakwaterowanie
Usługi te zazwyczaj są w kwestii organizacji wysyłającej grupę. Na życzenie, Biuro LNMB
zarządzające wizytami może także świadczyć te usługi, a ich koszt zostanie doliczony dodatkowo do
kosztu rundy.
4.1.5 Etap 9: Ostateczne informacje przed rozpoczęciem wizyty
Biuro Regionalnego Komitetu Sterującego przesyła firmom goszczącym grupy i wysyłającej
organizacji lub Biuru LNMB ostateczne informacje przed rozpoczęciem wizyty:
- Informacje dla firmy goszczącej – powinny być przekazane minimum 7 dni roboczych
przed wizytą:
o nazwisko i numer telefonu kom. osoby kontaktowej z Biura LNMB organizującego
rundę
o adres firmy + plan dojazdu + miejsce zbiórki i godzina wejścia do firmy, w celu
potwierdzenia
o lista uczestników (imię i nazwisko, wiek, zawód/wykształcenie, kraj, firma)
o aktualny program wizyty, w celu potwierdzenia
o informacje o specjalnych potrzebach uczestników
- Informacje dla wysyłającej organizacji lub Biura LNMB w innym kraju – powinny być
przekazana minimum na 3 dni robocze przed wizytą:
o nazwisko i numer telefonu kom. osoby kontaktowej z Biura LNMB organizującego
rundę
o adres firmy + plan dojazdu + miejsce zbiórki i godzina wejścia do firmy
o lista uczestników (imię i nazwisko, wiek, zawód/wykształcenie, kraj, firma)
o aktualny program

5.

Wsparcie pedagogiczne dla firm

Poniżej lista podstawowych usług, jakie instytucja edukacyjna musi zapewnić firmie organizującej
szkolenia i przyjmującej grupy:

5.1

Spotkania przygotowawcze

Kwestie do wykonania przed każdą wizytą przez Biuro LNMB odpowiedzialne za organizację wizyt:
Skontaktowanie się z osobą, która będzie prowadziła wizytę i sprawdzenie, czy wie
jak radzić sobie z grupą wizytującą firmę. Jeśli to konieczne, należy przesłać jej podręcznik
dla firm goszczących i odpowiedzieć na każde pytanie, w szczególności:
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o informacje na temat samej inicjatywy G&L
o wyjaśnienie dot. rodzajów modułów szkoleniowych
o sprawdzenie kwestii technicznych (pomieszczenia do prezentacji, sprzęt audiowizualny, itp.)
o sprawdzenie z ekspertem jego znajomości tematu seminarium i informacji na temat
poziomu wiedzy uczestników
o przekazanie informacji zwrotnej do firmy
Wspólne uzgodnienie ewentualnych dodatkowych szkoleń lub dodatkowego wsparcia

-

5.2

W czasie wizyty

- Tuż przed rozpoczęciem wizyty przedstawiciel LNMB spotyka się z ekspertem
prezentującym firmę/trenerem
- Na zakończenie wizyty należy:
o zebrać informacje zwrotne od uczestników
o skontaktować się z ekspertem w celu uzyskania informacji zwrotnej
o poprosić osobę towarzyszącą grupie (tutora) o krótki pisemny raport na temat
przebiegu wizyty

5.3

Po wizycie

- w ciągu tygodnia od zakończenia wizyty, należy przekazać firmie i ekspertowi/trenerowi
informacje zwrotne od uczestników
- przynajmniej raz w roku trzeba dokonać ogólnej ewaluacji współpracy, z naciskiem na
poprawę wsparcia pedagogicznego
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