Iniciatíva Go&Learn

POKYN PRE PRÍPRAVU
WEBOVEJ STRÁNKY
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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1. Úvod
Tento dokument popisuje obsah a vlastnosti oficiálnej internetovej stránky Go&Learn
a to okruhov nadnárodných seminárov (transnational seminars circuits) a zájazdov
poznávacích návštev (discovery visits tours) vedených ENMG a neustále
aktualizovaných LNMG.
Na webových stránkach je tiež miesto, kde všetky webové stránky odkazujú na
miestne katalógy spravované jednotlivými LNMB. Tu budú uverejnené odkazy na
všetky miestne webové stránky a tým pomáhať šíreniu a propagácii nielen
nadnárodných okruhov, ale aj miestnych návštev a seminárov.
Tento dokument, schválený ENMG, je referenčnou vzorkou pre tvorcov webovej
stránky. Grafika, farby a logá musia byť v súlade so špecifikáciou Image manuálu
(Image Manual).
1.1 Odporúčania o rozhraní charakteristík
Rozhranie by malo byť tak jednoduché ako je to možné, s jasným rozlíšením medzi
sekciami, ktoré sú k dispozícii pre zákazníkov G&L služieb (školy, univerzity,
vzdelávacie zariadenia, jednotlivci) a tými stránkami, ktorých používatelia členmi G&L
siete (t.j. LNMB a ENMG). Vo všeobecnej rovine ako prvá by mala byť umožnená
konzultácia katalógov a kalendárov, žiadosť o informáciu a podporu pri prihlasovaní
sa do vzdelávacích aktivít. Neskôr by mala umožniť partnerom neustále aktualizovať
obsah katalógov a sietí.
Hlavný katalóg je medzinárodný okruhový katalóg (international circuits catalogue),
ale platforma je vhodná na organizovanie zverejňovania ostatných katalógov
autonómne spravovaných jednotlivými LNMB na cezhraničnej alebo miestnej úrovni.
Stránka na prihlasovanie sa (enrollment page) bude vyvinutá s odkazom len na
medzinárodné okruhy (international circuits), nie cezhraničné alebo miestne, pretože
tieto budú riadené priamo prostredníctvom LNMB.
1.2 Všeobecná mapa webovej stranky
Domov
Totožnosť, zhoda (Identity)
Sieť zúčastnených strán
Sieť vzdelávacích spoločností (podnikov, firiem)
Sieť poskytovateľov vzdelávania
Referenčné dokumenty
Autorské práva
Úvery
Pripojte sa k nám
Partneri
Katalógy
Medzinárodné
Cezhraničné
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Miestne
Kalendáre
Medzinárodné
Cezhraničné
Miestne
Prihlásiť sa
Spätná väzba
Tlač
Kontakty pre informácie
Zašlite nám svoju spätnú väzbu
Sociálna sieť
Prihlásenie (Login)
Riadenie webovej stránky
Užívatelia a oprávnenia
Menu a jazyky
Editovanie strán a preklady
Popis stránok
Partneri stránok
Riadenie katalógov
Stránky seminárov
Stránky okruhov
Riadenie kalendárov
Riadenie edícií seminárov
Riadenie edícií okruhov
,,,, (uviesť, ak je to nutné)
2 Domovská stránka (Homepage)
Domovská stránka by mala obsahovať nasledovné informácie:
Názov:
Go & Learn: Európsky katalóg seminárov a poradenských návštev v spoločnosti
(European Catalogue Seminars and Guidance in Company)
Text:
Titulky: katalóg vzdelávacích seminárov a poradenských návštev pre študentov a
učiteľov, mladých i dospelých, zamestnaných a nezamestnaných, podniky a
jednotlivcov.
Mapy:
Mapa Európy s odkazmi na krajiny, kde je iniciatíva funkčná, je každé LNMB je
označené bodkou v oblasti, kde pôsobí. Miesto pôsobenia je spojené s miestnym
katalógom seminárov/návštev príslušného LNMB
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Logá: G&L logo, logo Celoživotného vzdelávania (LLP)
Vlajky: jedna vlajka pre každú partnerskú krajinu, spojená s úradným jazykom danej
krajiny
a nasledujúce odkazy na vnútorné stránky webu:
Totožnosť, zhoda (Identity)
Partneri
Katalóg
Kalendáre
Prihlásiť sa
Spätná väzba
Prihlásenie
3 Totožnosť, zhoda (Identity)
Táto časť internetových stránok obsahuje opis sieťových štruktúr G&L iniciatívy (s
evidenciou na EÚ a miestnej úrovni a rozdielmi medzi zúčastnenými subjektmi,
vzdelávacími spoločnosťami (podnikmi, firmami) a poskytovateľmi odbornej prípravy,
vzdelávania) s odkazmi na indexy každej zo sietí a grafické zobrazenie siete. Indexy
potom umožnia užívateľovi prístup popisný list pre každého z G&L partnerov.
Názov: Go&Learn: ORGANIZÁCIA SIETE A ŠTRUKTÚRA
Podtitul: G&L sa uskutočňuje na európskej úrovni v prísnej spolupráci troch rôznych
sietí:
1.EÚ sieť zúčastnených strán
2.EÚ sieť vzdelávacích spoločností (podnikov, firiem)
3.EÚ sieť poskytovateľov vzdelávania
Tieto siete sú aplikovateľné na miestnej úrovni v každom LNMB. Tu nájdete zoznam
partnerov troch sietí EÚ a popis každého z partnerov.
Nasledujúca schéma znázorňuje stavbu G&L siete:
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Ak je to možné mapa Európy s odkazmi na krajiny, kde iniciatíva je v prevádzke
každý partner je označený bodkou v oblasti, kde pôsobí. Miesto je farebné na
základe typu, druhu siete a je spojené s popisom partnera.
Zoznam:
● odkaz na stránku siete zúčastnených strán ENMG
● odkaz na stránku ENMG siete vzdelávacích spoločností, podnikov, firiem
● odkaz na stránku ENMG siete poskytovateľov odbornej prípravy (vzdelávania)
● odkaz na kompletný zoznam LNMB
3.1 Referenčné dokumenty (Reference documents)
Názov: Go&Learn: ako sa riadi sieť
Podtitulok: Go&Learn sa riadi súborom referenčných dokumentov a dohodu medzi
partnermi. V tejto časti sú všetky dokumenty k dispozícii na stiahnutie.
Obsah: odkazy na všetky dokumenty opisujúce iniciatívu:
● Go&Learn abstraktný koncept, nasledujúce dokumenty budú k dispozícii na
stiahnutie, ak sa požadujúca strana odošle požiadavku s platnou e-mailovou adresou
na:
● Go&Learn koncept
● Go&Learn regulácia európskej siete
● Go&Learn regulácia miestnej siete
Každý z týchto stránok obsahuje zoznam s označenými stĺpcami vyššie uvedených
položiek s odkazmi v každom rade na podrobný popis (zúčastnených strán,
poskytovateľov vzdelávania, vzdelávacie spoločnosti, podniky, firmy, LNMB:
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podrobnosti viď v sekcii PARTNERI - PARTNERS)
3.2 Voľne dostupné (Freebies)
Je to voľne dostupná stránka so zoznamom a fotografiami všetkých G&L s ich
cenami a možnosťou ich objednať.
3.3 Autorské práva (Disclaimer)
3.3.1 Autorské právo (Copyright)
Názov: Go&Learn politika autorských práv
Text: ..... ....
3.3.2 Ochrana osobných údajov (Privacy policy)
Názov: Ochrany osobných údajov Go&Learn iniciatívy
Text: ..... ....
3.4 Úvery (Credits)
Táto stránka obsahuje informácie o úveroch pre tvorbu webových stránok a ich
údržbu.
Názov: Tvorba webových stránok Go&Learn a ich údržba
Vývojári: .....
Editori: ....
Aktualizácia personálu: .... jeden pre poskytovateľa vzdelávania z každého partnera
siete ...
Kontaktujte správcu webu: ... web manažéra e-mail
3.5 Pripojte sa k nám (Join us)
Názov: Go&Learn: G&L siete sú otvorené
Podtitulky: Sila Go&Learn sietí je v ich rozmeroch a kvalite služieb. Noví kvalifikovaní
partnerinajmä ak je ich cieľom založiť nové LNMB po celej Európe, sú vítaní. Prosím,
prečítajte si časť „Referenčné dokumenty“ (Reference Documents section) pre ďalšie
informácie o pravidlách siete.
Obsah: Popis adhéznych postupov/ nákladov / atď ...
Odkazy na ďalšie informácie
4 Partneri
Táto sekcia zahŕňa popisy všetkých partnerov, logá a odkazy na webové stránky
členov iniciatívy G&L a na popis stránok partnerov G&L projektu.
4.1 Popis zúčastnených strán (Stakeholder description)
Táto časť obsahuje zoznam všetkých európskych sietí zúčastnených strán
združených do iniciatívy G&L, každá položka zoznamu súvisí s podrobným popisom
partnera.
Zoznam obsahuje:
● Mapu zúčastnených strán (Google Map)
● zoznam zúčastnených strán (rozdelený pre každú do stĺpcov)
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● Názov
● Druh partnera (zúčastnenej strany)
● Adresu
Súbor údajov, za každého partnera, ktorý obsahuje:
● Meno partnera
● Druh spoločnosti (podniku, firmy)
● Sektor hospodárstva
● Adresu
● Stručný popis partnerských aktivít a jeho štruktúry
● Logo vo vysokom rozlíšení
● 2/4 fotiek prevádzok vo vysokom rozlíšení
● Kontakty (e-mail, telefón, fax)
● Odkaz na webové stránky
● LNMB ktorého je členom (odkaz na stránku)
4.2 Popis vzdelávacej spoločnosti, podniku, firmy (Training Company
description)
Táto časť obsahuje zoznam všetkých európskych sietí vzdelávacích spoločností
(podnikov, firiem) združených do iniciatívy G&L, každá položka zoznamu súvisí s
podrobným popisom partnera.
Zoznam obsahuje:
● Mapu vzdelávacích spoločností (podnikov, firiem) (Google Map)
● Zoznam vzdelávacích spoločností (podnikov, firiem) ((rozdelený pre každú do
stĺpcov)
● Názov
● Druh spoločnosti (podniku, firmy)
● Adresu
Súbor údajov, za každého partnera, ktorý obsahuje:
● Meno partnera
● Druh spoločnosti (podniku, firmy)
● Sektor hospodárstva
● Adresa
● Stručný popis partnerských aktivít a jeho štruktúry
● Logo vo vysokom rozlíšení
● 2/4 fotiek prevádzok vo vysokom rozlíšení
● Kontakty (e-mail, telefón, fax)
● Odkaz na webové stránky
● LNMB ktorého je členom (odkaz na stránku)
bude tam tiež:
● Zoznam medzinárodných okruhov (international circuits), ktorých je spoločnosť
(podnik, firma) členom
● Zoznam poradenských seminárov/ekonomických poznávacích návštev (guidance
seminars/economic discovery visits) organizovaných spoločnosťou (podnikom,
firmou)
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4.3 Popis poskytovateľ vzdelávania
Táto časť obsahuje zoznam európskej siete poskytovateľov vzdelávania
združených do iniciatívy G&L, každá položka zoznamu súvisí s podrobným popisom
partnera.
Zoznam obsahuje:
● Mapu poskytovateľa vzdelávania (Google Map)
● Zoznam poskytovateľov (rozdelený pre každého do stĺpcov)
● Názov
● Druh poskytovateľa vzdelávania
● Adresu
Súbor údajov, za každého partnera, ktorý obsahuje:
● Meno partnera
● Druh spoločnosti
● Sektor hospodárstva
● Adresu
● Stručný popis partnerských aktivít a jeho štruktúry
● Logo vo vysokom rozlíšení
● 2/4 fotiek prevádzok vo vysokom rozlíšení
● Kontakty (e-mail, telefón, fax)
● Odkaz na webové stránky
●LNMB ktorého je členom (odkaz na stránku)
bude tam tiež:
● Zoznam medzinárodných okruhov (international circuits), ktorých je poskytovateľ
organizátorom
● Zoznam poradenských seminárov/ekonomických poznávacích návštev (guidance
seminars/economic discovery visits), ktoré organizuje poskytovateľ
5. Katalóg (Catalogue)
Názov: Go&Learn: poskytované výrobky a služby
Podtitulky: Go&Learn iniciatíva ponúka všetkým záujemcom možnosť prístupu k
medzinárodnému katalógu vzdelávacích seminárov a / alebo priemyselných
turistických návštev. Zoznam aktivít (činností) je rozdelený podľa hospodárskeho
odvetvia (existuje 5 štandardných, 3 ďalšie môžu byť pridané). Zoznam je rozdelený
podľa jednotlivých stlpcov stĺpce. Stránka obsahuje stručný opis odvetvií.
Obsah: štruktúra seminárov, návštevy, okruhy
● ako je organizovaný katalóg
● ako je organizovaný kalendár
● aké služby zaručuje LNMB
5.1 Popis Okruhov/seminárov (Circuits/seminars)
Všetky dokumenty popisujúce okruhy seminárov a / alebo ekonomické poznávacích
návštev ponúkajú pre G&L iniciatívu rovnakú štruktúru.
Zoznam návštev by mal mať nasledujúci obsah:
● Druh návštevy (okruh/seminár/poradenstvo)
● Názov návštevy
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● Dĺžka návštevy
● Cesta návštevy (štát, mesto/mestá)
Každý okruh je podrobne popísaný v obsahu návštevy:
● druh návštevy (okruh/seminár/poradenstvo)
● Názov návštevy
● Popis cieľov okruhu/cesty
● Dĺžka návštevy
● Cesta návštevy (štát, mesto/mestá)
● Cena
● Poznámky
● Čiastkový zoznam seminárov a/alebo spojených poznávacích návštev
● (v prípade, že seminára alebo poradenstvo sú k dispozícii len ako jedna položka)
▪ kód spoločnosti (odkazy na jej databázu)
▪ meno lektora (rov) (ak je to seminár)
▪ názov seminára (ak je to seminár)
● Hodnotenie okruhu/cesty (hviezdicový systém + komentár s údajmi)
5.2 Kalendár medzinárodných Okruhov (International circuits)
Táto sekcia webových stránok obsahuje informácie o plánovaných okruhoch, ktoré
sú v súčasnej dobe k dispozícii: zákazníci sa môžu prihlásiť do tohto kalendára, nie
do katalógu, ktorý je všeobecným zoznamom možností, z ktorých sa periodicky
okruhy plánujú, zatiaľ čo kalendár je iba odkazom na súčasnú činnosť.
Kalendár aktivít obsahuje:
● Edičný kód
● Dátum vydania (okruhu/seminára/poradenstva)
● Druh návštevy (okruh/seminár/poradenstvo)
● Názov návštevy
● Dĺžka návštevy
● Cesta návštevy (štát, mesto/mestá)
● Počet prihlásených osôb
● Logistické informácie (hotel, atď.)
● Kód poskytovateľa vzdelávania, ktorý organizuje zvláštnu návštevu
● Meno osoby, ktorá bude sprevádzať skupinu
● Kontakty na osobu, ktorá bude sprevádzať skupinu
● Odkazy na podrobný opis návštevy
5.3 Kalendár cezhraničných a miestnych návštev (Crossborder and local visits)
Táto sekcia webových stránok obsahuje informácie o plánovaných okruhoch,
seminároch alebo návštevách, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii vo všetkých
katalógoch partnerských LNMB. Ak partner má svoju vlastnú webovú stránku, budú
na nej odkazy na stránky, alebo na súbor základných nástrojov pre stiahnutie
katalógu a kalendára pre miestnu LNMB, ktorá bude k dispozícii.
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Štruktúra listov edície návštev (Visit´Edition), popis a zoznam sú rovnaké ako
kalendári okruhov (Calendar of circuits), ale s menším počtom dát, pretože návštevy
budú trvať len jeden deň a bude zahŕňať obvykle len jednu spoločnosť (podnik,firmu).
6 Prihlásiť sa (Enroll)
Na tejto stránke by mali byť všetky informácie o postupoch, pravidlách a
podmienkach pre prihlásenie. Budú tu uverejnené aj ceny produktov/služieb.
Názov: Go&Learn: ako sa prihlásiť a cenník
Podtitulky: Go&Learn produkty sú k dispozícii pre účastníkov, ktorí sa môžu prihlásiť
jednotlivo alebo v skupinách v závislosti na druhu návštevy. Pre nadnárodné aktivity
si môžu podať žiadosť len skupiny.
Obsah:
● ceny - služby
● spôsoby prihlásenia sa a platby
● žiadosť o informácie
7 Spätná väzba (Feedback)
V tejto časti sú zoskupené všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o zákazníka a
vzťahu s klientmi.
7.1 Kontakty pre informácie
● Meno kontaktnej osoby
● E-mail, telefón, fax, adresa
7.2 Zašlite nám svoju spätnú väzbu
Názov: Go&Learn: môžeme sa zlepšiť s vašou spätnou väzbou
Podtitulky: zákazníci Go&Learn môžu prispieť k zlepšeniu služieb/produktov
poskytovaných iniciatívou zaslaním spätnej väzby o ich vlastných skúsenostiach
Obsah: pre každú položku v katalógu by mal byť:
- tzv. hviezdicový systém ("Star system")
- polia, kolónky pre komentáre
Poznámka: Spätná väzba dát bude automaticky spätne odovzdaná partnerom, ktorí
mali na starosti návštevy
7.3 Tlačové referencie (Press reference)
Zoznam odkazov na tlačové správy.
7.4 Sociálna sieť správ a reklamy
Stránka so všetkými prepojeniami na stránky sociálnych sietí:
● Facebook účet
● Twitter účet
● atď.
7.4.1 SMS služby
Informovať spoločnosti (podniky, firmy) a účastníkov návštevy o programe a ďalších
relevantných informáciách.
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7.4.2 Užitočné odkazy na stránky
Zoznam užitočných webových odkazov. Zoznam je riadený ENMG, LNMB môže TIEž
navrhnúť LNMB odkazy, ktoré tento zoznam dopĺňajú. Hlavne odkazy vzťahujúce sa
požiadavky na logistiku, fondy a sprievodné služby (hotely a pod).
7.4.3 Fotogaléria
Stránka bude obsahovať:
● Meno/dátum/spoločnosť, podnik, firmu, v ktorej sa seminár uskutoční
● Fotografie zo seminára
● Stručný popis semináre (aktivity, názory, atď.)
Správa a údržba (Prihlásiť sa)
Položku je vidieť len po prihlásení sa zo strany partnera.
K dispozícii budú nasledujúce funkcie:
Webová stránka riadenie (WEBSITE PAGE MANAGEMENT)
Užívatelia a oprávnenia (USERS and PERMISSIONS)
Menu a jazyky (MENUS and LANGUAGES)
Edícia stránok a preklad (PAGE EDITING and TRANSLATONS)
Popis stránok (DESCRIPTION PAGES)
Partnerské stránky (PARTNERS PAGES)
Riadenie katalógov (CATALOGUES MANAGEMENT)
Stránky seminárov (SEMINARS´ PAGES)
Stránky okruhov (CIRCUITS´ PAGES)
Kalendáre riadenia (CALENDARS MANAGEMENT)
Edícia riadenia seminárov (SEMINARS´ EDITIONS MANANGEMENT)
Edícia riadenia okruhov (CIRCUITS´ EDITION MANAGEMENT)
,,,, (uviesť, ak je to nutné)
Dáta v kalendároch sú pravidelne aktualizované členmi LNMB (hlavne
poskytovateľom vzdelávania - Training Provider), ktorý má na starosti praktickú
organizáciu študijných návštev.
Údaje sú k dispozícii na LNMB, uľahčujú prihlasovanie sa a vzťahy so zákazníkmi
pre každú nasledujúcu návštevu:
● Zoznam účastníkov (niekedy je stanovený presný počet účastníkov) meno/
priezvisko a osobný vzdelávací plán, atď.
● Meno a referencie na sprievodcu skupiny
● Meno lektora vzdelávacieho centra (ak je k dispozícii)
● Meno zástupcu spoločnosti (podniku, firmy) + životopis (Curricum Vitae)
● Skontrolovať, či je podpísaná dohoda LNMB – spoločnosť (podnik, firma)
● Informácie o platbe pre spoločnosť (podnik, firmu)
● atď.
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