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A projekt 
dióhéjban

INNOVATÍV TANULÁSI ARCHITEKTÚRA A DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ

A digitális transzformáció különleges kihívások elé állítja a vállalkozásokat, a gazdaságot és a

társadalmat. Hogy a munka világának digitalizációját alakítani tudjuk, a digitális

kompetenciafejlesztés fontos szerepet játszik.

A digitális transzformációval összefüggésben szükséges kompetenciák megszerzése is felveti azt a

kérdést, hogy mely tanítási/tanulási módszerek és tanulási helyszínek alkalmasak leginkább e

kompetenciák fejlesztésére és a tanultak munkahelyi átültetésének növelésére.

A "Digital Coach" elnevezésű uniós projekt éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkozik: a digitális kompetenciák

fejlesztését szolgáló tanulási formákkal és tanulási helyszínekkel, valamint a tanulás sikeres átültetésével a

szakmai kontextusba, hogy a vállalkozások digitális transzformációja sikeres legyen. A középpontban a

digitális trénerek tevékenységi területének fejlesztése és az ADAPTION érettségi modell alkalmazása áll az

európai országok különböző vállalkozásainál. Ebben az összefüggésben a tanuló üzem megközelítése jelenti

az alapot a munkahelyi tanulás megtervezéséhez és a digitalizáció területén az oktatásért felelős személyek

képzési programjának megvalósításához. A tanuló üzemek innovatív lehetőségeket kínálnak a digitális

kompetenciák munkahelyhez közeli elsajátítására, amelyeket a projekt a digitális trénerek képesítési

programjának kidolgozásával vesz fel. A tanultak átadásának biztosítása érdekében egységes minőségi

szabványokat dolgoznak ki a tanuló üzemek számára. Egy másik projektcél, amelyet támogatnak a digitális

trénerek és az értékteremtési folyamatokra és azok változásaira vonatkozó ismereteik révén, a digitális

stratégiák elfogadásának elősegítése a szakképzésben és a vállalkozásoknál.

A jövőben a digitális trénerek támogatni fogják a vállalkozásokat a digitális üzleti modellek kidolgozásában és

megvalósításában. Ennek során különösen az ügyfeleken és ágazatokon átívelő megközelítésekre támaszkodnak, hogy új

lehetőségeket tárjanak fel a vállalkozások számára, és a folyamatok valamennyi résztvevőjének bevonásával elterjesszék az

agilis folyamatszemléletet.

</Motiváció>
Megfelelni a digitális 

transzformáció 
követelményeinek az EU-

ban

</Célok>

A digitális trénerek, 
mint a digitális 
transzformáció 
hajtóerői.

Innovatív tanulási 
architektúra a tanuló 
üzemek példáján.
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</Megvalósítás>

Az ADAPTION érettségi modell és a tanuló 

üzem megközelítés képezik a módszertan 

alapját.

A projekt keretében átfogó módszertani és 

gyakorlati eszköztárat hoznak létre, amely 

a jövőbeli digitális trénerek képesítési 

programjának alapját alkotja majd.

A digitális trénerek képzésben részesülnek 

az eszköztár gyakorlati megvalósításáról, 

és ezt követően az érdeklődő vállalkozások 

egy kiválasztott csoportjánál alkalmazzák 

azt.
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</Idővonal>

MÓDSZERTAN

Vállalkozások

Innovációs orientáció

Transzformációs stratégia

- Kereskedelmi és Iparkamarák
- Kézműves kamarák
- Kutatóintézmények
- Egyetemek
- (Felnőtt)oktatási intézmények
- Munkáltatói szövetségek
- Szakszervezetek
- Tanácsadó cégek
- Szabadúszók

MEGVALÓSÍTÁS

Digitális trénerek

Az innováció szakértői 
és támogatói

Vállalkozáson kívül

Vállalkozáson belül
Az innováció szakértői 

és támogatói

CÉLCSOPORT

Digital Coach
Képesítési workshopok 

Alkalmazás 
(vállalkozásoknál)

ÉRTÉKELÉS

ADAPTION – Digitalizációs 
érettségi modell

„Tanuló üzem”
megközelítés

Képesítési program
Digital Coach

Módszertani eszköztár
(Önképző modulok)

KIMENET

Szabványosítás

Know-how átadása

A digitális 
transzformáció 
rendszerezése

A legjobb 
gyakorlatok 
dinamikus 
multiplikátor-
hálózata

Reflexió

Tanulás
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