Iniciatíva Go&Learn

PRAVIDLÁ EURÓPSKEJ
SIETE
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-IT-LEONARDO-LNW” budú spravované a aktualizované s výlučnou
zodpovednosťou európskeho riadiaceho orgánu G&L ENMG.
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2 Iniciatíva G&L je sieť
G&L iniciatíva si kladie za cieľ podporovať vzájomné poznávanie hospodárskych
kultúr zo susedných krajín, podporovať nadnárodnú mobilitu a využitie
školiacu rolu spoločnosti (podnikov), ako skutočnú pridanú hodnotu pre odborný
rast európskych študentov a pracovníkov. Okrem toho, vzájomná znalosť miestnej
výroby, služieb a profesií výrazne zvýši možnosti nadnárodnej mobility,
zamestnanosti a podnikania.
Iniciatíva G&L sa konkrétne realizuje v:
• v rozvoji a udržiavaní spoločnej štandardnej štruktúry, ktorá definuje
pravidlá návštev a štruktúry, dohôd so spoločnosťami (podnikmi) dodržiavajúc
logistické a administratívne aspekty a pod;
• v katalógu medzinárodných vzdelávacích okruhov (Catalogue of International
training Circuits) pre tematické štúdie spojené s existujúcimi tréningovými /
vzdelávacími cesty a / alebo ekonomické poznávaním krajín
• v správe a údržbe európskeho on-line webového katalógu a kalendár možností
tréningových / doprovodných jednotiek, ktoré majú byť vykonané v spoločnosti
(podniku)
Všetky tieto produkty / služby sú poskytované európskou skupinou lokálnych sietí.
Iniciatíva G&L je v skutočnosti zameraná na nastavenie a údržbu:
• orgánov, ktoré riadia a udržujú miestnu sieť G&L (LNMB-Local Network
Maintenance Body) v rôznych krajinách, ktoré budú mať na starosti rozvoj,
aktualizáciu a riadenie katalógov, organizáciu logistiky a podpory pre zákazníkov
G&L služieb
• prepojenie všetkých LNMBs v G&L riadiacej skupine európskej siete (G&L
European Network Managemrnt Group (ENMG) umožní údržbu nadnárodne
poskytovanie služieb iniciatívy (t.j G&L viacjazyčné webové stránky)

2.1 Typy sietí a úrovne
Nastavené budú tri druhy sietí:
- G&L sieť priaznivcov podporovateľov a účastníkov (podnikateľské združenia,
odbory, miestne orgány, orgány cestovného ruchu, rozvojové agentúry a pod) sa
dohodnú s LNMB na formálnych podmienkach podpory G&L iniciatívy na miestnej a
európskej úrovni;
- G&L sieť poskytovateľov odbornej prípravy, ktorý bude zahrňovať všetky
poskytovateľov odbornej prípravy (školy, univerzity, odborné školy atď.)
organizovaním a vykonávaním činností na miestnej úrovni v mene LNMB, títo
poskytovatelia budú podpisovať dohodu s LNMB o dodržiavaní záväzkov v súlade s
G&L štandardami
- G&L sieť vzdelávacími spoločnosťami (podnikov) sa dohodne s
LNMB (alebo poskytovateľom výcviku menom LNMB) na záväzkoch a povinnostiach
počas návštev a seminárov, ktoré sa budú u nich realizovať
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G&L sieť je veľmi plochá konštrukcia len dvoch úrovniach:
- Na európskej úrovni (European level) na starosti koordináciu miestnych štruktúr
rovnako ako aj medzinárodný rámec G&L iniciatívy. Bude plánovať aktivity,
aktualizovať využívanie nástrojov, implementovať katalógy, zakladať
sieť európskych organizácií a školiacich spoločností (podnikov), vyberať druhy
návštevy, spoločnosti (podniky) a témy, zhromažďovať údaje pre monitoring aktivít
- Na miestnej úrovni (Locallevel), úrovni zodpovedajúcej štandardnej európskej
klasifikácii NUTS2 (regionálna) alebo NUTS 3 (VÚC), nie vyššej, ani nižšej. Ak LNMB
je zriadená na úrovni NUTS2, nebude mať v tomto regióne žiadny orgán G&L NUTS
3 a naopak. Nepredpokladá sa zriaďovanie národných orgánov, aj keď tam môžu byť
autonómne dohody na národnej úrovni medzi miestnymi orgánmi G&L štruktúry.
- Pre klastre (Clusters) sa toto partnerstvo umožní, keď LNMBs pokryje "klastre",
podľa klasifikácie NUTS (t.j. viac VÚC a / alebo regiónov aj na cezhraničnej úrovni).
Tieto LNMBs bude mať rovnakú hierarchickú úroveň ako ostatné a žiadne iné LNMB
nebudú zriaďované na týchto územiach.
Nasledujúca schéma znázorňuje všeobecnú štruktúru G&L:

Na miestnej úrovni (Local level) každej LNMB je samostatná so svojou sieťou, riadi
ju na miestnej úrovni zainteresovaných strán a sponzorov, siete vzdelávacích
zariadení a siete vzdelávacích spoločností (podnikov) poskytovať miestne
vzdelávacie a poradenské jednotky (Semináre v spoločnosti – in company seminars
a ekonomické poznávacie návštevy – economic discovery visits).
Na európskej úrovni (European level) môžeme nájsť rovnaké organizácie, t.j.
skupinu LNMBs , ktorá predstavuje riadenie siete európskych zainteresovaných strán
a sponzorov, sieť vzdelávacích zariadení a sieť vzdelávacích firiem (spoločností,
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podnikov), poskytujúcich nadnárodné vzdelávacie a poradenské jednotky (tzv.
okruhy seminárov – circuits of seminars a prehliadky zamerané na ekonomické
poznávanie).
Tu sú možné úrovne orgánov siete:

ENMG je zodpovedný za riadenie činností s odkazom na medzinárodnú úroveň,
ďalšie úrovne sú relevantné pre LNMBs.
Tento dokument je o organizácii a riadení pravidiel ENMG.
2.1.1 Hlavní partneri (Core partners)
"Core partnermi" nazývame partnerov európskeho projektu, ktorí začali s
„iniciatívou". Súčasťou projektu pre každú krajinu boli zúčastnené subjekty (alebo
zástupca siete zainteresovaných strán), zástupcovia vzdelávacích zariadení (alebo
zástupca siete vzdelávacích zariadení). Zúčastnené strany mohli byť orgány verejnej
správy, obchodné komory, združenia podnikateľov. Členmi poskytujúcimi
vzdelávanie mohli byť školení poskytovatelia, odborné školy, stredné školy a vysoké
školy.
Zloženie jadra partnerstva je nasledovné:
Zainteresované strany (Stakeholders)
• IT Friuli Venezia Giulia Region (projektový leader)
• BE VOKA
• DE BSM
• HU CCISSB
• IT Azienda Speciale Ricerca e Formazione - Cciaa Udine
• IT Azienda Speciale Imprese e territorio I.TER - Cciaa Udine
• SK Prešovská Regionálna Komora SOPK
• PL PZPP
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Vzdelávací partneri (Training partners)
• BE KAHO
• DE TRANSLAKE
• HU UNIFLEXIS
• IT EnAIP FVG (on behalf of the Effe.Pi network)
• PL TNOIK
• SK Prešovská Regionálna Komora SOPK
2.1.2 Pridružené Partneri
Pridružených partnerov sú tí, ktorí neboli priamo zapojení do aktivít financovaných z
prostriedkov Európskej únie. Táto typológia partnerstva bude tiež použitá pri
predĺžení členstva európskeho trvania projektu, pretože nie je možné rozšíriť
základné (core) partnerstva.
Tento druh partnerstva by snáď mohol byť transformovaný na konci projektu v jadro
(core) partnerstva, ak sa títo členovia budú ochotní stať aktívnymi hráčmi G&L
iniciatívy.
• IT Conferenza della svizzera italiana Formazione adulti (CFC)
• IT Consorzio Friuli Formazione network (CFF)
• IT Obchodná komora v provincii Udine
Rozšírenie siete na všetkých úrovniach, je jedným z hlavných cieľov, čo sa týka
G&L iniciatívy. Sieť certifikovaných školiacich spoločností (podnikov)
a poskytovateľov školenia v kombinácii so sieťou zúčastnených strán, sponzorov,
zaistí udržateľnosť a rozširovanie a aktualizáciu vzdelávacej / poradenskej ponuky.

3 The ENMG (Riadiaca skupina európskej siete)
3.1 Zloženie ENMG
V G&L Riadiacej skupine európskej siete (ENMG) členovia by mali byť tiež
členmi LNMB, zabezpečiť jednoduchý prenos medzinárodných smerníc a noriem pre
každú krajinu. Zloženie orgánu je nasledujúce:
- 1 koordinátor (menovaný vedúcim partnerom v priebehu trvania projektu, menovaný
ENMG členmi neskôr)
- 2 členovia menovaní každým LNMB členom skupiny
. 1 zástupca vzdelávacieho partnera LNMB
. 1 zástupca zainteresovaných strán partnerov LNMB
Valné zhromaždenie všetkých členov ENMG sa bude stretávajú pravidelne (aspoň
raz za rok) a bude povoľovať zriadzovať pracovné podskupiny k realizácii
špecifických úloh.
Sekretariát bude zaručovať prostredníctvom partnerov LNMB pomoc pri koordinácii
plnenia operatívnych úloh pridelený ENMG.

3.2 Ciele a úlohy ENMG
ENMG bude spravovať a udržiavať G&L medzinárodné siete a katalógy.
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ENMG členovia budú zároveň členmi LNMB, aby zaistili bezproblémový prenos
medzinárodných smerníc a noriem pre každú krajinu.
ENMG bude plánovať činnosti, aktualizáciu využívania nástrojov, implementáciu
medzinárodných okruhových katalógov (circuits catalogues), zriadenie európskej
siete vzdelávacích spoločností, poskytovať údaje o typológii návštev, ktoré majú byť
organizované, o type spoločností (podnikov), ktoré majú byť navštívené.
ENMG tiež zhromažďuje údaje potrebné na monitoring aktivít, ako sú definované
v dokumente G&L Monitoring a kvalita (Monitoring and Quality).
Ročný plán šírenia zahrňuje plánovanie šírenia a zhodnotenia činností, termíny,
zúčastnených partnerov. Zodpovednosť bude každoročne na ENMG. Tento
dokument bude návodom pre diseminačné činnosti pre LNMBs v každej krajine.

3.3 ENMG riadenie
ENMG ako koordinátor bude:
- organizovať ENMG stretnutia, ktoré sú uvedené v projekte pre začiatočnú
fázu, raz za semester po ukončení projektu. Definícia programu, miesto, kde by sa
stretnutia uskutočnili, plán stretnutia, atď budú vykonávané koordinátorom v prísnom
kontakte s ENMG členmi.
- zaručovať vzťahy s ostatnými sieťami na európskej úrovni a so zúčastnenými
stranami EU a tiež vzťahy v rámci samotnej siete.
ENMG členovia budú:
- zaručiť svoju účasť na ENMG stretnutiach a aktivitách
- odovzdať ENMG údaje z monitorovanie, ktoré sú stanovené podľa systému
kvality (Quality system)
- aktívne prispievať na ENMG schôdzach, ktoré sa konajú v krajine odkiaľ je daný
člen ENMG
- mať kontakt s údajmi a dokumentmi ENMG
- komunikovať s ENMG koordinátorom a ostatnými členmi ENMG v období medzi
dvoma zasadnutiami prostredníctvom internetu (webové stránky, Skype)

3.4 Spôsoby ako sa pripojiť alebo opustiť ENMG
Členovia ENMG sú menovaní partnermi LNMB z Go&Learn
siete, a budú nimi aj naďalej až kým nepožiadajú LNMB, ktorý ich vymenoval o
zmenu. Táto požiadavka môže byť zo strany LNMB v kedykoľvek akceptovaná,
ale nový člen by mal už byť identifikovaný, keď je žiadosť zaslaná ENMG
koordinátorovi.

4 Údržba európskeho katalógu a kalendára
ENMG má na starosti definovanie zloženia G&L európskeho katalógu na základe
návrhov predložených pridruženými LNMBs. Každý partner siete prispeje k
udržiavaniu G&L európskeho katalógu, zaručuje organizáciu minimálneho počtu
návštev predpokladaných v každej krajine.
K dispozícii bude jeden európsky katalóg školiacich okruhov (European Catalogue of
training Circuits), čo predstavuje klaster tématických seminárov, poradenských
seminárov, priemyselnych turistických návštev alebo akákoľvek kombinácia
z nich, ktorá sa nazýva Okruh (Circuit). Témy a typológie návštev môžu byť
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súčasťou európskeho katalógu (European Catalogue), musia byť však schválené
ENMG.
ENMG je povinný aktualizovať G&L webových kalendár na základe miestnych
kalendárov, ktoré stanovili LNMBs, vrátane:
- spoločností (podnikov) v každej krajine
- vhodne dohodnuté termíny s firmami (spoločnosťami, podnikmi)
- dostupnosť lektorov
- dostupnosť ďalších príslušných služieb
ENMG je povinný zahrnúť do európskej webovej stránky G&L webové odkazy na
miestne katalógy vzdelávacích seminárov / návštev, ktoré si riadi každá LNMB

5 Vyhodnotenie aktivít
ENMG Koordinátor bude pripravovať výročnú správu o činnosti siete, na základe
ukazovateľov uvedených v dokumente Monitorovanie a Kvalita (Monitoring and
Quality) s obsahom:
- popis v katalógu, kalendára a vykonávaných činností
- analýza údajov o spätnej väzbe
- návrh zmeny výrobkov / služieb

6 Európska sieť expanzie
Členovia ENMG , ktorí sú zároveň aj zástupcami LNMBs budú výlučne výhradnými
kľúčovými partnermi projektu do konca európsky financovaných aktivít. Potom sa sieť
otvorení pre nových partnerov (nový LNMB v existujúcich alebo prichádzajúcich
krajinách partnerstva).Stav adhézie (podpory) a obchodnej implikácie údržby siete
po skončení projektu koniec bude definovaná a rozvíjaná v dokumente " Plán
udržateľnosti Go&Learn“ (Go&Learn Sustainability plan).
Poznámka: Táto sekcia bude priebežne aktualizovaná pri komerčnom rámci ( (Plán
udržateľnosť) bude uzavretý.
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