Go&Learn projekt

KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK
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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> ZSÁK Éva - UNI-FLEXYS EGYETEMI INNOVÁCIÓS KUTATÓ ÉS
FEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. (Magyarország)
> Gilberto COLLINASSI - ENAIP Friuli Venezia Giulia (Olaszország)
> A G&L Multilaterális Hálózat Concept Development Group tagjainak a
közreműködésével
Utolsó frissítés dátuma
> 2012. szeptember 18.
A

jelen

dokumentum,

valamint

a

G&L

kezdeményezés

összes

referenciadokumentuma letölthető digitális formátumban a projekt hivatalos
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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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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Ez a dokumentum olyan kiegészítő dokumentumokat gyűjt össze, amelyek
szükségesek lehetnek a G&L tevékenységek megszervezéséhez. A mellékleteket az
alábbi jegyzék tartalmazza:

1.

MELLÉKLET:

AZ

LMNB

ÉS

AVÁLLALKOZÁS

KÖZÖTTI

MEGÁLLAPODÁS
Az 1. melléklet általános szövegezése szolgál alapul az LMNB és a G&L
kezdeményezésben részt venni kívánó vállalkozás közötti megállapodáshoz.
A megállapodást aláíró cégek automatikusan részévé válnak az LMNB Képzést
Nyújtó Cégek Hálózatának, és részesülnek minden, a tagság nyújtotta előnyben.
Az aláírt szerződés digitális példányát az LMNB továbbítja az ENMG felé azért, hogy
a szerződő cég tagjává válhasson az Európai G&L Képzést Nyújtó Cégek
Hálózatának is.
Megbeszélés

tárgyát

képezi

annak

megítélése,

hogy

szükséges-e

további

megállapodás megkötése a cég és az LMNB nevében eljáró látogatást szervező képző
intézmény között biztosítási célokból és a résztvevők felé történő felelősségvállalást
illetően.

2. MELLÉKLET: A FOGADÓ CÉG KÉZIKÖNYVE
Az LMNB és a vállalkozás közötti együttműködési megállapodás aláírásakor minden,
a projektben részt venni kívánó cég kap egy példányt a 2. mellékletből, amely a
Fogadó Cég Kézikönyve, hogy megismerhesse a projekt legfontosabb jellemzőit és
elvárásait.
Az LMNB további képzést is nyújthat a cégeknek a képzési modalitásokat és a
pedagógiai szempontokat illetően a Kézikönyv kiegészítéseként.
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A kézikönyv az LMNB és a fogadó cég által megkötött megállapodási szerződés
kötelező melléklete, amely részletesen tartalmazza a megállapodásban foglalt
tevékenységek jellegzetességeinek leírását.
A kézikönyv továbbá tartalmazza a G&L kezdeményezés leírását is, azonban amikor
a cég arról tájékozódik, hogy szervezze meg a képzési tevékenységeket, további,
részletes útmutatást is igényel. Ennek megfelelően a kézikönyv egy része pedagógiaididaktikai ötletekkel is segíti a kezdeményezésben szerepet vállaló cégeket,
amelyeket felhasználhatnak a szemináriumok megvalósítása során.

3. MELLÉKLET: SPECIFIKUS MEGÁLLAPODÁSI MINTASZERZŐDÉSEK
Referenciaként az alábbi mellékletek szolgálnak:
3.1 A Képző Intézmény és a Cég Közötti Megállapodás
3.2 Látogatási/Szemináriumi Program
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