Go&Learn projekt
Európai Hálózati SZABÁLYZAT
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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honlapjáról : www.goandlearn.eu.

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 Go&Learn hálózat irányításának, termékeinek és szolgáltatásainak részletes leírását
a következőkben felsorolt dokumentumok tartalmazzák. A jelen dokumentum is
részét képezi ezen információs dokumentumcsomagnak:
Go&Learn Koncepció
Ez a dokumentum foglalja össze a kezdeményezés alapelveit és célkitűzéseit,
valamint a hálózat(ok) által kínált termékeket és szolgáltatásokat.
Go&Learn Európai Hálózati Szabályzat
A dokumentum az európai G&L hálózat irányításához, valamint a termékek és
szolgáltatások alkalmazásához elfogadott szabályozást ismerteti.
Go&Learn Helyi Hálózati Szabályzat
A dokumentum a nemzeti, helyi vagy területi G&L hálózat irányításához, valamint az
adott szinten kínált termékek és szolgáltatások alkalmazásához elfogadott
szabályozást ismerteti.
A G&L Termékek és Szolgáltatások Általános Referenciakövetelményei
A helyi és nemzetközi szinten kínált termékek (látogatások, szemináriumok, képzési
egységek) minimum, általános referenciáinak leírását tartalmazza ez a dokumentum,
továbbá összefoglalja a kínált szolgáltatásokkal s (csoportok fogadása, kísérése,
pedagógiai támogatása, utaztatási és logisztikai problémák kezelése, stb.) szemben
támasztott minimum, általános követelményeket.
Kiegészítő dokumentumok
A projekttevékenység megvalósításához szükséges kiegészítő dokumentumok
gyűjteménye: az LMNB és a Vállalkozás Közötti Megállapodás, a Fogadó Cég
Kézikönyve, Biztosítási Nyomtatványok (amennyiben szükséges), tanúsítványok, stb.
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Adatmonitoring és Minőségi Mutatók
A megvalósított szemináriumok /látogatások alatt összegyűjtött adatok elemzéséhez
használt alapelvek részletes leírása, valamint a hálózat által realizált tevékenységek
értékeléséhez alkalmazandó minőségi mutatók összefoglalása.
Projektarculati Kézikönyv
Ez a dokumentum foglalja össze és írja le az információs anyagok és a disszeminációs
termékek elkészítésénél használandó hivatalos logókat és grafikai formátumokat.
Go&Learn Kereskedelmi Szabályzat (kizárólag G&L partnerek használatra)
A projekt Fenntarthatósági Tervezete alapján elkészített dokumentum tartalmazza az
árképzési stratégiát, a hálózati partnerek közötti szolgáltatás-csere kritériumait,
valamint minden további, a projekt fenntarthatóságával kapcsolatos kérdést.

Mindegyik fentebb leírt dokumentumot, amely az EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ
TANULÁS PROGRAMJA 2011 - MULTILATERÁLIS HÁLÓZATOK 517780LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW projekt része; a G&L ENMG kizárólagos
felelőssége és feladata frissíteni és tartalmilag ellenőrizni.
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2

A G&L projekt hálózata

A G&L kezdeményezés célja a szomszédos országok gazdasági kultúrájának
kölcsönös felfedezése, a nemzetek közötti mobilitás elősegítése, továbbá a cégek
szakképzésben való szerepének kiaknázása. Mindezek az európai tanulók és
munkavállalók szakmai fejlődésében valódi hozzáadott értékként jelenhetnek meg.
Mindezeken túl, a helyi termékek, szolgáltatások és szakmák kölcsönös ismerete
jelentős mértékben növelheti a nemzetek közötti mobilitási, munkavállalási és
vállalkozói lehetőségeket is.
A G&L projekt célkitűzéseit az alábbiakban felsorolt tényezők megvalósítása alapján
éri el:
•

közös standard struktúra kialakítása és fenntartása, amely meghatározza a
program lényegét adó látogatások szabályait és felépítését, a résztvevő cégekkel
történő megállapodásokat, a projekt megvalósításához szükséges logisztikai és
adminisztratív elemeket, stb.;

•

Nemzetközi Képzési Egységek Katalógusának létrehozása, tematikus kurzusok
kialakítása már meglévő szakképzési/ képzési módokhoz, és/ vagy egy adott
terület vagy ország gazdasági célú felfedezéséhez;

•

európai szintű online web katalógus és naptár létrehozása és fenntartása, amely a
cégeknél történő képzési/látogatási lehetőségeket tartalmazza.

Mindezen termékeket/szolgáltatásokat helyi hálózatok európai hálózata biztosítja.
A G&L projekt célja, hogy létrehozzon és fenntartson:
•

számos helyi érdekeltségű G&L Helyi Hálózatirányító Testületet (G&L Local
Network Maintenance Body - LNMB) sok különböző országban, amelyek
felelősek a katalógusok összeállításáért, frissítéséért és fenntartásáért, továbbá a
G&L szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek logisztikai és a didaktikaipedagógiai támogatásának megszervezéséért.
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•

a helyi LNMB-ket a G&L Európai Hálózatirányító Csoport (G&L European
Network Management Group - ENMG) köti össze, amely a projektben kínált
nemzetközi szolgáltatásokért felelős (pl. a G&L többnyelvű honlapért).

2.1

A hálózatok típusai és szintjei

A G&L projekt háromféle hálózatot alakít ki:
-

A

Go&Learn

kezdeményezés

promótereinek,

támogatóinak

és

részvényeseinek (vállalkozások, társaságok, szakszervezetek, helyi hatóságok,
turisztikai fejlesztési ügynökségek, stb.) hálózatát, amelyekkel az LNMB
megállapodásban rögzítette a partnerségi kapcsolat és a támogatás elemeit,
amellyel a partner a G&L projekt regionális és nemzetközi megvalósítását
segíti.
-

A Go&Learn kezdeményezés képzést nyújtó intézményeinek hálózatát, amely
magába foglal minden olyan képzést nyújtó intézményt (iskolák, egyetemek
szakképző intézmények, stb.), amelyek az LNMB megbízásából helyben zajló
tevékenységeket szerveznek és valósítanak meg. Ezek a képző intézmények
szerződésben rögzítik az LNMB-vel a G&L kezdeményezés felé való
elköteleződésüket és a G&L általános követelményeinek mindenkori
megtartását.

-

A

Go&Learn

kezdeményezés

képző

cégeinek

hálózatát,

amelyek

megállapodnak az LNMB-vel (vagy pedig annak egyik képző intézményi
képviselőjével), szerződésben rögzítve a telephelyeiken történő látogatások és
szemináriumok

megvalósítása

érdekében

feladataikat.
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tett

elköteleződésüket

és

A Go&Learn hálózat egy csupán két szinten megvalósított szerkezeti felépítésű
rendszer:
-

Európai szint: Ezen a szinten valósul meg a helyi központok koordinációja, a
G&L kezdeményezés nemzetközi kereteinek biztosítása érdekében; itt történik
a tevékenységek tervezése, a végrehajtási eszközök frissítése, a katalógus
összeállítása, az európai promóterek és képző intézmények hálózatának
kialakítása; továbbá ezen a szinten valósul meg a látogatások tipológiájának, a
cégeknek és képzési témáknak a kiválasztása és a tevékenységek
ellenőrzéséhez szükséges adatok összegyűjtése.

-

Helyi szint: Ez a szint jelenti az európai standard besorolás szerinti NUTS2
szintet (regionális szint), illetve az NUTS3 szintet (megyei szint) – sem nem
magasabbat, sem nem alacsonyabbat. Amennyiben az LNMB létrehozása
NUTS2 szinten történik, akkor abban a régióban nem lesz egyetlen NUTS3
szintű G&L szervezet sem, és fordítva. A nemzeti szintű testületek
megvalósítása nem cél, bár elképzelhetőek olyan független megállapodások,
amelyek nemzeti szinten hoznak létre kapcsolatokat a G&L szervezet helyi
testületei között.

-

Klaszterek: Ahol a partnerségi megállapodások lehetővé teszik, létrejöhetnek
olyan LNMB-k, amelyek az NUTS besorolás szerinti klasztereket foglalnak
magukba (azaz több megyét és/vagy régiót érintenek, akár határokon átívelve
is). Az ilyen LNMB-k ugyanolyan hierarchiai szintet foglalnak el, mint a
többiek, továbbá semmilyen más LNMB nem lehet jelen az adott területen.
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Az alábbi ábra mutatja be a G&L kezdeményezés általános felépítését:

Helyi szinten mindegyik LNMB hálózatok hálózata, miután helyi szinten tartja
kézben a részvényesek és szponzorok hálózatának, a képző intézmények hálózatának,
valamint a helyi képzést és látogatást (céges szemináriumokat és gazdasági felfedező
látogatásokat) biztosító képző cégek hálózatának az irányítását.
Európai szinten ugyanezt a felépítési rendszert találjuk, azaz, az LNMB-k
képviselőinek egy csoportja irányítja az európai részvényesek és szponzorok
hálózatát, a képző intézmények hálózatát, továbbá a nemzetközi képzést és látogatást
(az úgynevezett céges szemináriumi képzési egységeket és gazdasági felfedező tantúrákat) biztosító képző cégek hálózatát.
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A hálózati testületek lehetséges tevékenységi szintjeit az alábbi ábra mutatja:

Az ENMG felelős a nemzetközi szinten megvalósuló tevékenységekért, a többi
szinten végrehajtott tevékenységek az LNMB hatáskörébe tartoznak.
A jelen dokumentum az ENMG organizációs és irányítási szabályzatát hivatott leírni.

2.1.1 Alapító partnerek
„Alapító partnerekként” definiáljuk az európai projekt mindazon partnereit, akik a
kezdeményezést elindították. A projekt országonként egy részvényes képviselőt (vagy
a részvényesi hálózat képviselőjét), egy képző intézményi képviselőt (vagy a képző
intézményi hálózat képviselőjét) foglal magába. A részvényesek lehetnek
közintézmények,

kereskedelmi

kamarák,

vállalkozói

szövetségek.

A

képző

intézményi partnerek lehetnek szakképző szervek, szakiskolák, középiskolák vagy
egyetemek.
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Az alapító partnerségi összetétel az alábbiak szerint épül fel:
Részvényesek:
•

IT

Friuli Venezia Giulia tartomány (projektvezető)

•

BE

VOKA

•

DE

BSM

•

HU

SZSZBMKIK

•

IT

Azienda Speciale Ricerca e Formazione - Cciaa Udine

•

IT

Azienda Speciale Imprese e territorio I.TER - Cciaa Udine

•

SK

SCCI PRC

•

PL

PZPP

Képző intézményi partnerek
•

BE

KAHO

•

DE

TRANSLAKE

•

HU

UNI-FLEXYS

•

IT

EnAIP FVG (az Effe.Pi hálózat megbízásából)

•

PL

TNOIK

•

SK

SCCI PRC

2.1.2 Társult partnerek
Társult partnerek azok a szervezetek, amelyek nem közvetlenül érintettek az Európai
Unió által finanszírozott tevékenységekben. Az ilyen típusú partnerség lehet alkalmas
az európai szinten megvalósuló projekt időtartama alatt kialakítandó partneri
kapcsolatokhoz, miután nincsen mód az alapító partneri hálózat további bővítésére.
Ezt a fajta partneri viszonyt a projekt végén remélhetőleg át lehet majd alakítani
alapító partneri minőséggé, amennyiben az ilyen partnerek a G&L kezdeményezés
aktív résztvevőivé kívánnak válni.

•

IT

Conferenza della svizzera italiana formazione adulti (CFC)

•

IT

Consorzio Friuli Formazione hálózat (CFF)
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IT

•

Udine-i Kereskedelmi Kamara

A hálózatok minden szinten történő kiterjesztése a G&L kezdeményezés fő
célkitűzése és feladata. A tanúsítvánnyal rendelkező képző intézményi hálózat, a
részvényesek, promóterek, támogatók és szponzorok hálózatával együttműködve
biztosítja a tevékenység fenntarthatóságát, valamint a képzési/ látogatási ajánlatok
kibővítését és napra készen tartását.

2.2

Szószedet

ENMG (European Network Management Group – Európai Hálózatirányító
Csoport)
Európai szintű koordinációs testület, amely a helyi szervezetek irányításáért felelős a
G&L projekt nemzetközi szinten történő megvalósulása érdekében.
LNMB (Local Network Maintenance Body - Helyi Hálózatirányító Testület)
Helyi szinten operatív irányító testület, amely a helyben, határokon átnyúlva és
nemzetközi szinten megvalósuló látogatások katalógusáért felelős. Ez a szint jelenti
az európai standard besorolás szerinti NUTS2 szintet (regionális szint), illetve az
NUTS3 szintet (megyei szint) – sem nem magasabbat, sem nem alacsonyabbat.
Részvényes
Bármely intézmény vagy szervezet, aki érdeklődést mutat a G&L katalógusban kínált
lehetőségek terjesztése és támogatása iránt, megerősítve ezzel a munkaerő-piaccal és
az oktatási/ képzési rendszerrel lévő kapcsolatait, továbbá biztosítva a valorizációs és
disszeminációs lehetőségeket is. Legalább egy részvényes az LNMB tagja. A G&L
kezdeményezés összes, helyi érdekeltségű részvényese tagja az adott LNMB
Részvényesi Hálózatának.
Képző Intézmény
Bármely olyan egyetem/ iskola/ szakképző intézmény vagy képző intézmény, amely
az LNMB megbízásából közvetlenül érdekelt a G&L látogatások és szemináriumok
megszervezésében és megvalósításában.
Képző Cég
Bármely olyan cég, amely szerepel a látogatások és szemináriumok katalógusában.
Ezek a vállalkozások egyaránt képviselik a termelési és szolgáltatási szektort is.
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Minden, az LNMB révén érdekelt cég tagja az adott LNMB által irányított Képző
Cégek Hálózatának. Amennyiben a szemináriumok/ látogatások nemzetközi szinten
valósulnak meg, a cég tagja az európai képző cégek hálózatának is.
Ügyfelek
Bármely, a G&L katalógusok ajánlatai iránt érdeklődő potenciális ügyfél, legyen bár
magánszemély, cég, iskola, egyetem, képző intézmény, stb.

3

Az ENMG (European Net Management Group – Európai Hálózatirányító
Csoport)

3.1

Az ENMG összetétele

A G&L Európai Hálózatirányító Csoport - European Net Management Group
(ENMG) tagjai szintén tagjai egy adott LNMB-nek, annak érdekében, hogy a
nemzetközi irányvonalak és követelmények megtartása minden országban biztosítva
legyen. A testület az alábbiak szerint épül fel:
- 1 koordinátor (a projekt időtartamára a projektvezető partner jelöli ki, majd ezt
követően pedig az ENMG tagjai)
- 2 tag a csoport minden LNMB tagja részéről
. az LNMB képző intézményi partnereinek 1 képviselője
. az LNMB részvényes partnereinek 1 képviselője
Az ENMG tagok közgyűlése rendszeres időközönként ül össze (minimum évente
egyszer), és jogában áll olyan munkacsoportokat felállítani, amelyek specifikus
feladatokat végeznek el.
Az LNMB partnerek titkárságot is biztosítanak, amely segíti a koordinátort az ENMG
operatív feladatainak elvégzésében.
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3.2

Az ENMG célkitűzései és feladatai

Az ENMG feladata a G&L nemzetközi hálózatok és katalógusok irányítása és
fenntartása. Az Európai Hálózatirányító Csoport (ENMG) tagjai szintén tagjai egy
adott LNMB-nek, annak érdekében, hogy a nemzetközi irányvonalak és
követelmények megtartása minden országban biztosítva legyen. Az ENMG szintjén
történik a tevékenységek tervezése, a végrehajtási eszközök frissítése, a katalógus
összeállítása, az európai promóterek és képző intézmények hálózatának kialakítása;
továbbá ezen a szinten valósul meg a látogatások tipológiájának, a cégeknek és
képzési témáknak a kiválasztása. Továbbá ugyancsak az ENMG feladati közé tartozik
a tevékenységek ellenőrzéséhez szükséges adatok összegyűjtése is, amint azt a G&L
Adatmonitoring és Minőségi Mutatók című dokumentum meghatározza.
Az ENMG minden évben éves disszeminációs tervet készít, amely tartalmazza a
disszeminációs és valorizációs tevékenységek tervezését, a különböző határidőket, a
résztvevő partnerek listáját és a teendőket. A terv referenciadokumentumként szolgál
majd a különböző országokban működő LNMB-k számára.

3.3

Az ENMG irányítása

Az ENMG koordinátora:
-

szervezi meg az ENMG megbeszéléseket - amint azt a projekt a projektindító
fázisra meghatározza - a projekt időtartama alatt félévente egyszer. Az agenda
meghatározását,

a

megbeszélés

helyszínének

kijelölését,

a

napirend

összeállítását, stb. a koordinátor az ENMG tagjaival szoros közreműködésben
hajtja végre.
-

biztosítja európai szinten a többi hálózattal és az EU-s részvényesi hálózattal
illetve tisztviselőkkel való kapcsolattartást, valamint a hálózaton belüli
kapcsolattartást egyaránt.
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Az ENMG tagjai:
-

biztosítják

az

ENMG

megbeszéléseken

és

tevékenységekben

való

részvételüket
-

z ENMG rendelkezésére bocsátják a Minőségbiztosítási rendszer szerint előírt
adatokat

-

aktívan

részt

vesznek

az

ENMG

megbeszélések

megszervezésében,

amennyiben azok a tagok által képviselt országban kerülnek megrendezésre
-

követik az ENMG által előírtakat

-

az ENMG koordinátorral és a többi ENMG taggal a megbeszélések között
Interneten keresztül kommunikálnak (honlap, Skype).

3.4

Az ENMG -hez való csatlakozás és az onnan való kilépés módjai

Az ENMG tagjait a Go&Learn hálózat LNMB partnerei jelölik ki, akik mindaddig
megtartják pozíciójukat, amíg az őket megbízó LNMB ezen változtatni nem kíván.
Ezt a változtatást az LNMB bármikor kérheti az ENMG koordinátorától, de a kérést
megelőzően már az új tag kilétéről dönteniük kell.

4

Az európai katalógus és látogatási időterv elkészítése, fenntartása

Az ENMG feladatai közé tartozik a G&L európai katalógusának összeállítása, a társ
LNMB-k javaslatai alapján.
A hálózat minden partnere közreműködik a G&L európai katalógus fenntartásában, a
tevékenységek folytonosságát országonként egy minimális számú látogatással
biztosítva.
A Képzési Egységek Európai Katalógusa összegyűjtött tematikus szemináriumok,
irányított

látogatások,

turisztikai

célú

ipari

látogatások,

vagy

ezek

bármelyikének kombinációját tartalmazza. A katalógusba befogadott látogatások
témáját és tipológiáját az ENMG hagyja jóvá.
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Az ENMG felelőssége a G&L honlapon található látogatási naptár frissítése, az
LNMB-k által elkészített helyi látogatási naptárak alapján. A naptárnak tartalmaznia
kell:
-

a fogadó cégeket, országonként;

-

a cégekkel egyeztetett időpontokat;

-

a tutorok elérhetőségét;

-

egyéb, releváns szolgáltatások elérhetőségét.

Hasonlóképpen szintén az ENMG felelőssége a G&L honlapon elhelyezni az LNMBk által irányított képzési szemináriumok/ látogatások helyi katalógusainak linkjeit és
referenciáit is.
5

A tevékenységek értékelése

Az ENMG koordinátora évente jelentést készít a hálózat tevékenységéről az
Adatmonitoring és Minőségi Mutatók című dokumentumban meghatározott
indikátorok alapján, valamint összefoglalást ad:
-

a katalógusokról, látogatási naptárakról és a megvalósított tevékenységekről,

-

a feed-back adatok elemzéséről,

-

a termékeknek/ szolgáltatásoknak a folyamatos minőségi javulás biztosítása
érdekében tett módosítására vonatkozó javaslatokról.

6

Az európai hálózat terjeszkedése

Az ENMG tagság, amely az LNMB képviselőire vonatkozik, kizárólag a projekt
alapító partnerei számára van fenntartva a projekt Európai Unió finanszírozta
tevékenységeinek végéig. Ezt követően a hálózat új partnerek számára is megnyílik
(új LNMB-k számára a már partneri vagy újonnan partnerként belépő országokban).
A csatlakozás feltételeit és a hálózat fenntartásának kereskedelmi vonatkozásait a
projekt befejeződése után a Go&Learn Projektfenntarthatósági Terv című
dokumentum tartalmazza.
N.B. Ez a rész frissítendő, amikor a Kereskedelmi Szabályzat (Fenntarthatósági
Terv) végleges formát ölt.
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