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A tanuló üzem 
megközelítés

INNOVATÍV TANULÁSI TEREK A DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ

A tanuló üzem koncepciója lehetőséget kínál a munka és a

tanulás innovatív módszertani-didaktikai formáira. A tanuló

üzem célja, hogy lehetővé tegye és elősegítse a digitális

technológiák kreatív, együttműködő és hatékony alkalmazását. A

hangsúly a kiválasztott digitális technológiák bevezetésén van.

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a munkatársak, a technológia és a

szervezet közötti kölcsönhatást át kell szervezni. A tanuló üzem

koncepciója arról szól, hogyan lehet továbbfejleszteni a

vállalkozások digitális transzformációjához szükséges

kompetenciákat.

</Tanuló üzem jellemzői>

A tanuló üzem koncepciójának jellemzői...

► A munkával kapcsolatos tanulás különleges formája

► Az explicit ismeretek átadása mellett az implicit 
tapasztalatok elősegítése

► Közvetlen hivatkozás a termékfejlesztési folyamatra

► Kísérleti és problémaorientált tanulás lehetősége

► A résztvevők aktív bevonása interaktív 
együttműködés révén

► Az informális és cselekvésorientált tanulás lehetővé 
tétele a formális tanulás mellett
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Különösen a duális szakképzési rendszerekkel összefüggésben

központi jelentőségűnek bizonyul annak meghatározása, hogy az

egyes vállalkozásoknál milyen mértékben haladt előre a

digitalizáció. Végső soron a digitalizáció mértéke az alapja a

digitális kompetenciák megszerzésének a képző vállalkozásoknál.

Ennek fényében a digitalizáció mértékét az ADAPTION érettségi

modell segítségével, kérdőíves formában, valamint átfogó

megbeszélések alapján mérik. A digitalizáció mindenkori mértéke

a vállalkozásoknál attól függ, hogy a gyakornokok milyen tanulási

lehetőségeket találnak a vállalkozásoknál.

Ha egy vállalkozás még nem érte el a digitalizáció bizonyos

szintjét, a más vállalkozásokkal való tanulási együttműködések

vagy tanuló üzemek lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák

elsajátítására. Ily módon a németországi és az európai duális

képzési rendszert alkalmassá kell tenni a digitalizációra.

</ Partnerek Európában >

</Tanulási tér a digitális trénereknek>

A digitális tréner a Tanuló üzemet a következőkre használhatja

• technikai tapasztalatszerzés az új technológiákkal és azok 

szervezetre és személyzetre gyakorolt hatásával 

kapcsolatban

• a technikai változásokra és a kompetenciafejlesztési 

tevékenységekre vonatkozó ajánlások felülvizsgálata

• a tanulási tevékenységek képzési tervének felülvizsgálata 

a tanuló üzemben, és csak olyan kompetenciafejlesztési 

tevékenységek ajánlása a vállalkozásoknak, amelyek 

igazoltan biztosítják a tanultak átadását.
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