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I korte træk de primære resultater af Pilotfasen af træningskurset udviklet i rammerne for Erasmus + Projekt 

DITRAMA 

 

DITRAMA – Pressemeddelelse #6 

EUROPÆISKE STUDERENDE OG UNGE ANSATTE SVARER 

ENTUSIATISK PÅ UDFORDRINGEN MED DIGITAL 

TRANSFORMATION AF MØBELSEKTOREN 

 

“Ditrama” (www.ditrama.eu) er et projekt finansieret af Den Europæiske Unions Erasmus + Program med henblik 

på at uddanne Digitale Transformationsledere til møbelproducentvirksomheder.  

 

Dette multimedietræningskursus DITRAMA – Digital Transformation Manager til møbelsektoren har bestået sin 

pilot testfase, vakt interesse, nysgerrighed og opmærksomhed blandt dets deltagere. 

De endelige resultater med mere end 475 deltagere, forhåndsregistreret til træningskurset fra 17 forskellige 

lande, 116 deltagere deltog aktivt i kurset, og det brede engagement fra VET/HE studerende demonstrerer, at 

den digitale transformation kan blive en primær indflydelse på sektorens tiltrækningskraft. 

 

Pilotaktionen, ført an af CETEM, det Teknologiske Center for Møbler og Træ i Murcia-regionen (Spanien) fokuserede 

på leveringen af det online Pilotkursus og har testet overensstemmelsen af de definerede træningsstier for 

målgrupper og effektiviteten af læringsmaterialet i felten.  

 

Målsætningerne for pilotkurset var:  

 

1. Identificer og udvælg deltagere til Pilotkurset 

2. Implementer Træningspilotkurset og understøt deltagerne i processen 

3. Udvikle en valideringsrapport af træningsmaterialerne, baseret på deltagernes tilbagemeldinger og 

identificer forbedringerne i forhold til træningskursets indhold, metode og platformsfunktion.  

 

http://www.cetem.es/en
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Udvælgelsen af deltagere begyndte med identifikation af potentielle studerende af alle Konsortiets partnere, for 

at dække de forskellige målgrupper så bredt som muligt (VET/HE studerende, unge ansatte i sektorens 

virksomheder, ansatte fra forskellige sektorer med IT/Teknologispecialisering, repræsentanter fra 

opstartsvirksomheder, forskere).  

 

Med den officielle igangsættelse af Pilotkurset, den 10. maj 2021, var 435 deltagere forhåndsregistreret til kurset, 

de valgte mellem den fulde version af kurset (svarende til EQF niveau 5) eller den kortere version (svarende til 

EQF niveau 4).  

For at understøtte de studerendes miljø skridt for skridt, og for hvert term, har Konsortiet identificeret mindst en 

tutor, og en teknisk Guide til brug af platformen var tilgængelig i pdf-format. 

 

Samtidig med igangsættelsen af kurset udførte alle deltagerne et indledende social-demografisk spørgeskema, 

som viser at den gennemsnitlige profil på den potentielle Digitale Transformationsleder i møbelsektoren er: 

mellem 30 og 44 år, har (mindst) en Kandidatgrad, arbejder på nuværende tidspunkt som leder i private 

virksomheder eller institutioner, har forudgående kendskab til Design og Produktion. 

 

Anden del af spørgeskemaundersøgelsen undersøgte niveauet for forudgående teknisk og ikke-teknisk viden 

blandt de studerende. De fleste startede med ingen eller grundlæggende viden om de tekniske og ikke-tekniske 

DITRAMA-emner (se DITRAMA-pensum for detaljer). Derudover meddelte alle nødvendigheden af at øge deres 

viden om nye teknologier til digitalisering, såvel som deres transversale kompetencer (kommunikation, 

personaleledelse, kvalitets- og risikovurdering).  

Ved slutningen af kurset satte de studerende pris på kursets længde, antallet af Piller for begge EQF niveauer, 

kvaliteten og klarheden af indholdet, og den generelle struktur af emnerne, og de evaluerede e-

læringsplatformen til at være brugervenlig og innovativ. 

Efter pilotfasen er den online platform blevet forbedret ud fra forslagene og kommentarerne, som deltagerne i 

Pilottesten gav.  

DITRAMA-oplevelsen fortsætter! 

 

Projektleder: 

CENFIM – Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia – Spanien) 
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Projekt Konsortium 

Aarhus Universitet (Aarhus – Danmark) 

Woodwize (Bruxelles – Belgien) 

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia – Spanien) 

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation baseret i Prag (Tjekkiet) 

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Spanien) 

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugal) 

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano – Italien) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsawa – Polen) 

Método Estudio Consultores – (Vigo – Spanien) 

HOGENT – (Gent – Belgien) 

Universitatea Transilvania din Brasov (Brasov – Rumænien) 

 

For mere information: 

http://ditrama.eu/ 
#ditrama 

 
 

 

 

 

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which 

reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 
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