	
  

Go&Learn projekt

HONLAPFEJLESZTÉSI ALAPELVEK
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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dokumentum,
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a
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referenciadokumentuma letölthető digitális formátumban a projekt hivatalos
honlapjáról: www.goandlearn.eu.
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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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BEVEZETÉS

A jelen dokumentum a Go&Learn-t irányító ENMG által összeállított és az
LNMB-k által folyamatosan frissített, nemzetközi szakképzési egységeket és
gazdasági felfedező látogatásokat kínáló Go&Learn hivatalos honlapjának
tartalmi és formai jellemzőit írja le.
A honlap magába foglalja azokat a honlapokat is, amelyek a különböző
LNMB-k által kínált helyi katalógusokra vezető linkeket is magába foglalja. A
helyi szervezetek honlapjaira vezető linkek is szerepelnek rajta, a helyi
látogatásokat, képzéseket és a nemzetközi képzési egységeket népszerűsítő
disszeminációs és promóciós tevékenység elősegítése érdekében.
Az ENMG által jóváhagyott jelen dokumentum szolgál referenciaként a honlap
fejlesztőinek. A grafikai megoldások, színek és logok megfelelnek a
Projektarculati Kézikönyvben leírtaknak.

1.1
A

Javaslatok a felhasználói felület kialakítására
felületnek

a

lehető

legegyszerűbbnek

kell

lennie,

egyértelműen

megkülönböztetve a G&L szolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevőknek
(iskolák, egyetemek, képző intézmények, magánszemélyek, stb.) szánt
részeket és a G&L hálózat tagjai (pl. az LNMB-k és az ENMG) által használt
oldalakat. Általánosságban elmondható, hogy míg az előbbiek feladata a
katalógusokhoz,

látogatási

tervezetekhez

való

hozzáférés

biztosítása,

információ és támogatás nyújtása, valamint a képzésekre való jelentkezés
lehetőségének biztosítása, az utóbbi a partnerek számára teszi lehetővé a
katalógusok és a hálózati partnerekről szóló információk folyamatos
frissítését.
A fő katalógus a nemzetközi képzési egységeket tartalmazó katalógus,
azonban a platformon elérhetőek az egyes LNMB-k által egyedileg
összeállított és fenntartott helyi vagy határokon átívelő katalógusok is. A
honlap csak a nemzetközi képzési egységekre való jelentkezéseket teszi
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lehetővé,

miután

a

helyi

szinten

megvalósított

jelentkezéseket közvetlenül az egyes LNMB-k kezelik.
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látogatásokra

való

1.2

A honlap általános felépítése

FŐOLDAL
A GO&LEARN PROJEKT
RÉSZVÉNYESI HÁLÓZAT
KÉPZŐ CÉGEK HÁLÓZATA
KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK HÁLÓZATA
REFERENCIADOKUMENTUMOK
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A HONALP LÉTREHOZÓI ÉS FENNTARTÓI
CSATLAKOZZON A G&L-HÖZ
PARTNEREK
KATALÓGUSOK
NEMZETKÖZI
HATÁROKON ÁTÍVELŐ
HELYI
TERVEZETT LÁTOGATÁSOK
NEMZETKÖZI
HATÁROKON ÁTÍVELŐ
HELYI
JELENTKEZÉS
FEEDBACK
SAJTÓANYAGOK
KAPCSOLATFELVÉTEL
KÜLDJE EL NEKÜNK VÉLEMÉNYÉT
KÖVESSEN BENNÜNKET
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BEJELENTKEZÉS
A HONLAP FEJLESZTÉSE
FELHASZNÁLÓK ÉS ENGEDÉLYEK
MENÜK ÉS NYELVEK
AZ OLDALAK SZERKESZTÉSE ÉS FORDÍTÁSOK
PROJEKTBEMUTATÓ OLDALAK
PARTNEREK OLDALAI
KATALÓGUSOK
SZEMINÁRIUMOK
KÉPZÉSI EGYSÉGEK
LÁTOGATÁSI IDŐTERVEK
TERVEZETT SZEMINÁRIUMOK
TERVEZETT KÉPZÉSI EGYSÉGEK
,,,, (szükség esetén kiegészítendő)
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FŐOLDAL

A főoldalon az alábbi információknak kell szerepelnie:
CÍm:

Go & Learn : CÉGES SZEMINÁRIUMOK ÉS LÁTOGATÁSOK
EURÓPAI KATALÓGUSA

Szöveg:

Alcím:

Szakképzési

szemináriumok

és

irányított

látogatások katalógusa, tanulók és tanárok, fiatalok és
idősebbek,

alkalmazottak

és

álláskeresők,

cégek

és

magánszemélyek részére.
Térképek:

Európa térképe, azoknak az országoknak a megjelölésével,
ahol a kezdeményezés működik. Mindegyik LNMB-t pont
jelöli, azon a területen, ahol tevékenykedik. A pont az adott
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LNMB

által

összeállított

szemináriumi/

céges

tan-túra

katalógushoz is link.
Logok:

G&L logo, LLP logo

Zászlók:

mindegyik partnerország zászlaja, amely az adott ország
nyelvén jeleníti meg a honlapot

valamint linkeknek a honlap alábbi oldalaihoz:
A GO&LEARN PROJEKT
PARTNEREK
KATALÓGUS
TERVEZETT LÁTOGATÁSOK
JELENTKEZÉS
FEEDBACK
BEJELENTKEZÉS
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A GO&LEARN PROJEKT

A honlapnak ez a része a G&L kezdeményezés hálózati struktúrájának a
felépítését tartalmazza (kiemelve az európai és a helyi szinten megvalósuló
részvényesi,

képző

céges

és

képző

intézményi

hálózatok

közötti

különbséget). A linkek a különböző hálózatokra vezetnek, azok grafikai
megjelenítésével együtt. Innen pedig a G&L partnerekről szóló részletes
leírásokhoz lehet eljutni.
Cím:

Go & Learn : HÁLÓZATI ORGANIZÁCIÓ ÉS STRUKTÚRA

Alcím:

A G&L európai szintű megvalósítása a három hálózati típus
szoros

együttműködésén

alapszik,

azaz

az

európai

részvényesi hálózat, az európai képző céges hálózat és az
európai

képző

intézményi

hálózat

között

megvalósuló

kooperáción. Ezek tükröződnek az LNMB-ken belül helyi
szinten. Az alábbiakban a három európai partneri lista
található, az őket leíró anyaggal együtt.
Az alábbi vázlat mutatja a szerkezeti felépítést:
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Amennyiben

lehetséges,

Európa

térképe,

azoknak

az

országoknak a megjelölésével, ahol a kezdeményezés
működik. Mindegyik LNMB-t pont jelöli, azon a területen, ahol
tevékenykedik. A pont az adott LNMB által összeállított
szemináriumi/ céges tan-túra katalógushoz is link.
A lista:

link az ENMG részvényesi hálózatához
link az ENMG képző céges hálózatához
link az ENMG képző intézményi hálózatához
link az LNMB listájához

3.1

REFERENCIADOKUMENTUMOK

Cím:

Go & Learn : a hálózat alapdokumentumai

Alcím:

A Go&Learn irányítása referenciadokumentumokban leírt
alapelveken
nyugszik.
letölthető.
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és

Az

a
itt

partnerek
található

közötti

megállapodásokon

dokumentumok

mindegyike

Tartalom:

linkek a projektet leíró dokumentumokhoz:
-

Go&Learn kezdeményezés absztrakt

az alábbi dokumentumok abban az esetben tölthetőek le, ha
az azt letölteni kívánó emailben elküldi kérését
-

Go&Learn projektkoncepció

-

Go&Learn Európai Hálózati Szabályzat

-

Go&Learn Helyi Hálózati Szabályzat

Ezen oldalak mindegyike tartalmaz egy listát, a meghatározott elemekkel és
linkekkel, amelyek a részletes bemutató leírásokra vezetnek (részvényesek,
képző intézmények, képző cégek, LNMB, stb. lásd a PARTNEREK
elnevezésű részt).

3.2

SZÓRÓAJÁNDÉKOK

Az oldalon a G&L szóróajándékai, árlistáik és megrendelési lehetőségeikre
vonatkozó információk találhatóak.

3.3

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

3.3.1 Szerző jogok
Cím:

Go & Learn szerzői jogok védelme

Szöveg:

..... ....

3.3.2 Adatvédelem
Cím:

Go & Learn kezdeményezés adatvédelmi nyilatkozata

Szöveg:

..... ....

3.4

A HONLAP LÉTREHOZÓI ÉS FENNTARTÓI

Ezen az oldalon található a honlapot létrehozókra és fenntartókra vonatkozó
információ.
Cím:

A Go & Learn honlap fejlesztői és fenntartói

Honlap-fejlesztők:
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.....

Szerkesztés:

....

Frissítésért felelős: .... minden képző intézmény részéről ...
Kapcsolat a honlap-felelőssel: ... email-cím

3.5

CSATLAKOZZON A G&L-HÖZ

Cím:

Go & Learn : nyitott G&L hálózatok

Alcím:

A Go&Learn hálózatok erőssége a méreteiben és a
szolgáltatásainak minőségében rejlik. Adott a lehetőség
újonnan

csatlakozni

kívánó,

minősítéssel

rendelkező

partnerek hálózatba való belépésére, különösen, ha új LNMBt is létre akarnak hozni. A hálózatot leíró részletes
információkat a Referenciadokumentumok elnevezésű rész
tartalmazza.
Tartalom:

a csatlakozási folyamat/ időbeliség/ költségek, stb. leírása,
további információkra vonatkozó referencia
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4

PARTNEREK

Ez a rész tartalmazza a partnerek bemutatását, logoit, linkeket a partnerek
honlapjaihoz, valamint a partnereket bemutató oldalakhoz.

4.1

Részvényesek leírása

Ebben a részben található meg a G&L kezdeményezéshez tartozó Európai
Részvényesi Hálózat tagjainak listája – a lista minden eleméhez
kapcsolódó linkek a partner részletes leírását tartalmazó oldalra vezetnek.

A lista tartalmazza:
-

a részvényesek térképét (Google map)

-

a részvényesek listáját (a legördülő listából választható)
-

a partner nevét

-

partnerség típusát (részvényes)

-

címét.

Bemutatkozó anyag, partnerenként egy, amelyben megtalálható:
-

a partner neve

-

a cég típusa

-

képviselt gazdasági szektor

-

címe

-

a partner tevékenységének és organizációs struktúrájának rövid
leírása
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-

nagy felbontású logo

-

2/4 fénykép a telephelyről, nagy felbontásban

-

kapcsolattartók (email, telefon, fax)

-

link a honlaphoz

-

az adott LNMB (link a honlaphoz).

4.2

Képző Cégek leírása

Ebben a részben található meg a G&L kezdeményezéshez tartozó Európai
Képző Céges Hálózat tagjainak listája – a lista minden eleméhez
kapcsolódó linkek a partner részletes leírását tartalmazó oldalra vezetnek.
A lista tartalmazza:
-

a képző cégek térképét (Google map)

-

a képző cégek listáját (a legördülő listából választható)
-

a partner nevét

-

partnerség típusát (képző cég)

-

címét.

Bemutatkozó anyag, partnerenként egy, amelyben megtalálható:
-

a partner neve

-

a cég típusa

-

képviselt gazdasági szektor

-

címe

-

a partner tevékenységének és organizációs struktúrájának rövid
leírása

-

nagy felbontású logo

-

2/4 fénykép a telephelyről, nagy felbontásban

-

kapcsolattartók (email, telefon, fax)

-

link a honlaphoz

az adott LNMB (link a honlaphoz)
valamint :
-

azon nemzetközi képzési egységeknek a listája, ahol az adott cég
tagként szerepel

-

azon szakképzési szemináriumok/ gazdasági felfedező látogatások
listája, ahol a cég fogadó fél.
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4.3

Képző Intézmények leírása

Ebben a részben található meg a G&L kezdeményezéshez tartozó Európai
Képző Intézményi Hálózat tagjainak listája – a lista minden eleméhez
kapcsolódó linkek a partner részletes leírását tartalmazó oldalra vezetnek.
A lista tartalmazza:
-

a képző intézmények térképét (Google map)

-

a képző intézmények listáját (a legördülő listából választható)
-

a partner nevét

-

partnerség típusát (képző intézmény)

-

címét.

Bemutatkozó anyag, partnerenként egy, amelyben megtalálható:
-

a partner neve

-

a cég típusa

-

képviselt gazdasági szektor

-

címe

-

a partner tevékenységének és organizációs struktúrájának rövid
leírása

-

nagy felbontású logo

-

2/4 fénykép a telephelyről, nagy felbontásban

-

kapcsolattartók (email, telefon, fax)

-

link a honlaphoz

az adott LNMB (link a honlaphoz)
valamint :
-

azon nemzetközi képzési egységeknek a listája, ahol az adott cég a
felelős a látogatásokért

-

azon szakképzési szemináriumok/ gazdasági felfedező látogatások
listája, ahol a cég a látogatásokért/ szemináriumokért felelős fél.
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5

KATALÓGUS

Cím:

Go & Learn: a kínált termékek és szolgáltatások

Alcím:

A

Go&Learn

szakképző

kezdeményezés

szemináriumokat

az

érdeklődők

és/vagy

számára

gazdasági

célú

turisztikai látogatásokat tartalmazó nemzetközi katalógushoz
kínál

hozzáférést.

szektoronként

A

mutatja

tevékenységi
a

tervezett

lista

gazdasági

tevékenységeket

(5

általános, amelyhez még 3 másik hozzátehető). A legördülő
listából kiválasztható a megnézni kívánt tevékenység. Az
oldal a szektorok rövid leírását is tartalmazza.
Tartalom:

a Szemináriumok, látogatások, képzési egységek struktúrája
a katalógus összeállításának alapjai
a látogatási tervezet összeállításának alapjai
az LNMB garantálta szolgáltatások

5.1

A KÉPZÉSI EGYSÉGEK/ SZEMINÁRIUMOK LEÍRÁSA

A szemináriumokat, képzési egységeket és/ vagy gazdasági felfedező
látogatásokat bemutató anyagok mind ugyanolyan felépítésűek.
A listának az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
-

A látogatás típusa (képzési egység/szeminárium/látogatás)

-

A látogatás elnevezés

-

A látogatás tervezett hossza

-

Útvonal (ország, város/ városok)

A képzési egységek részletes leírása tartalmazza az alábbi információkat:
-
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A látogatás típusa (képzési egység/szeminárium/látogatás)

-

A látogatás elnevezés

-

A célkitűzések meghatározása

-

A látogatás tervezett hossza

-

Útvonal (ország, város/ városok)

-

Ár

-

Megjegyzések

-

A társított szemináriumok és/vagy felfedező látogatások listája

-

(szeminárium vagy látogatás esetén csak egy elemet kell
feltüntetni)
o A cég kódja (linkek a céges adatbázishoz)
o Az előadást tartó(k) neve(i) (szeminárium esetén)
o A szeminárium elnevezése (szeminárium esetén)

-

A

látogatás/

képzési

egység

értékelése

(csillagokkal

+

megjegyzések)

5.2

NEMZETKÖZI KÉPZÉSI EGYSÉGEK TERVEZETE

A honlap ezen része az adott pillanatban elérhető tervezett képzési
egységekről nyújt információkat: az érdeklődők ezekre az alkalmakra
jelentkezhetnek, eltérően a katalógusban megtalálható kínálattól, hiszen az az
elérhető összes olyan lehetőséget tartalmazza, amelyből az időszakos
látogatási tervezet aztán elkészül. A látogatási időtervezet tehát az adott
időszakban elérhető tevékenységeket tartalmazó egyetlen referencia.
A látogatási időtervezetben megtalálható információk:
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-

a kiadás kódja

-

A kiadás dátuma

-

A látogatás típusa (képzési egység/szeminárium/látogatás)

-

A látogatás elnevezés

-

A látogatás tervezett hossza

-

Útvonal (ország, város/ városok)

5.3

-

a jelentkezett személyek száma

-

Logisztikai információk (hotel, stb.)

-

Az adott képzést szervező képzési intézmény kódja

-

A csoportot kísérő személy neve

-

A kísérő elérhetősége

-

link a látogatást részletesen leíró oldalakhoz

HATÁROKON ÁTÍVELŐ ÉS HELYI LÁTOGATÁSOK TERVEZETE

A honlap ezen része a partner LNMB-k által összeállított katalógusokban
található,

adott

időszakban

elérhető,

tervezett

képzési

egységekre/

szemináriumokra vonatkozó információkat tartalmazza. Amennyiben a partner
rendelkezik saját honlappal is, a honlapra vezető link is itt található, ennek
hiányában az adott LNMB által összeállított katalógus és a látogatási tervezet
erről az oldalról lesz letölthető.
A LÁTOGATÁSOK leírása és listája megfelel a KÉPZÉSI EGYSÉGEK
TERVEZETE-ben leírtaknak, ám kevesebb adatot tartalmaz, miután a
látogatások mindössze egy napig tartanak, és általában egy céget érintenek.

6

JELENTKEZÉS

Ezen az oldalon a jelentkezésekkel kapcsolatos folyamatok, adminisztratív
teendők

leírásának

kell

szerepelnie.

Itt

található

továbbá

a

termékek/szolgáltatások ára is.

Cím:

Go & Learn: a jelentkezés módja és részvételi díjak

Alcím:

A Go&Learn termékek elérhetőek mindenki számára, aki
egyénileg
jellemzőitől

vagy

csoportosan

függően.

Nemzetközi

csoportok jelentkezhetnek.
Tartalom:
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jelentkezik,

részvételi díjak – szolgáltatások

a

látogatás

látogatásokra

csak

jelentkezés – fizetés módja
referencia információ kéréséhez.
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7

FEED-BACK

Ebben a részben az ügyfélszolgálati és panaszkezelői szolgáltatások
találhatóak.
7.1

Információs szolgáltatások
-

A kapcsolattartó neve

-

Email, telefon, fax, cím

7.2

Ossza meg velünk véleményét

Cím:

Go & Learn: a véleménye fontos nekünk

Alcím:

A Go&Learn ügyfelek nagymértékben hozzájárulhatnak a
kezdeményezés

által

kínált

szolgáltatások/

termékek

színvonalának javításához, amennyiben megosztják velünk a
látogatások során szerzett benyomásaikat.
Tartalom:

a katalógus minden eleme részére elérhető:
-

a “csillag-rendszer”

-

a megjegyzésnek szánt mező

NB: Az értékelésként küldött információt automatikusan továbbítjuk az adott
látogatást szervező partnereknek.
7.3

SAJTÓANYAGOK

A kezdeményezéssel kapcsolatos sajtóanyagokra vezető linkek listája
7.4

Közösségi portálok és hirdetések

Az oldalon az összes közösségi portálhoz vezető link megtalálható:
-

Facebook

-

Twitter

-

stb..

7.4.1 SMS szolgáltatás
A cégek, résztvevők tájékoztatása a látogatások időpontjairól és egyéb,
releváns információkról.
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7.4.2 Hasznos Linkek oldal
A kapcsolódó, hasznos honlapokra vezető linkek listája. A listát az ENMG
állítja össze, az LNMB javaslataira is támaszkodva. A linkek főként pályázati,
logisztikai és kapcsolódó szolgáltatásokra (hotelek, stb.) vezetnek.

7.4.3 Galéria
Az oldalon megtalálható :
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-

A szeminárium elnevezése/dátuma/ helye

-

Képek a szemináriumról

-

A szeminárium rövid leírása (tevékenységek, vélemények, stb.)

Projektmenedzsment (BEJELENTKEZÉS)
Csak bejelentkezés után megjelenő információk.
Az elérhető funkciók:
A HONLAP FEJLESZTÉSE
FELHASZNÁLÓK ÉS ENGEDÉLYEK
MENÜK ÉS NYELVEK
AZ OLDALAK SZERKESZTÉSE ÉS FORDÍTÁSOK
PROJEKTBEMUTATÓ OLDALAK
PARTNEREK OLDALAI
KATALÓGUSOK
SZEMINÁRIUMOK
KÉPZÉSI EGYSÉGEK
LÁTOGATÁSI IDŐTERVEK
TERVEZETT SZEMINÁRIUMOK
TERVEZETT KÉPZÉSI EGYSÉGEK
,,,, (szükség esetén kiegészítendő)
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A látogatási időtervezeteket a látogatások megszervezéséért felelős LNMB
partnerek (a képző intézmények) rendszeres időközönként frissítik. Az LNMBk számára a látogatások lebonyolításához az alábbi információk lesznek
elérhetőek a látogatókat illetően:
-

A résztvevők listája (esetenként meghatározott a látogatói létszám),
név, képzési terv, stb. ...
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-

A csoportot kísérő személy neve és referenciája

-

Az oktatási központ tanárának neve (ha releváns)

-

A céges előadó neve + önéletrajza

-

LNMB-cég közötti megállapodás (aláírt)

-

Céges információk a fizetési eljáráshoz

-

stb..

