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Hlavní výstupy pilotní fáze vzdělávacího kurzu vyvinutého v rámci projektu Erasmus + DITRAMA 

 

DITRAMA –Tisková zpráva č. 6 

EVROPŠTÍ STUDENTI A MLADÍ PRACOVNÍCI S NADŠENÍM 

ODPOVÍDAJÍ VÝZVĚ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE V ODVĚTVÍ 

NÁBYTKU 

 

„ Ditrama “ ( www.ditrama.eu ) je projekt spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus + na školení 

manažera digitální transformace pro společnosti vyrábějící nábytek. 

 

Multimediální vzdělávací kurz DITRAMA - Manažer digitální transformace pro nábytkářský sektor prošel pilotní 

testovací fází a vzbudil zájem, zvědavost a pozornost svých posluchačů. 

Konečné výsledky s více než 475 studenty předem přihlášenými do školicího kurzu pocházejícími ze 17 různých 

zemí, 116 účastníků, kteří se kurzu aktivně účastnili, a široké zapojení studentů odborného vzdělávání a 

přípravy/vysokého školství ukazují, že digitální přechod se může stát primární pákou pro atraktivitu odvětví. 

 

Pilotní akce pod vedením CETEM , Technologického centra pro nábytek a dřevo regionu Murcia (Španělsko), se 

zaměřila na poskytování online pilotního kurzu a sloužila k praktickému testování a souladu definovaných 

školicích cest pro cílové skupiny a účinnost učebních materiálů. 

 

Cíle pilotního kurzu byly: 

 

1. Identifikovat a vybrat účastníky pilotního kurzu projektu 

2. Implementovat pilotní výcvikový kurz a podpořit studenty v tomto procesu. 

3. Vypracovat zprávu o ověření školicích materiálů na základě zpětné vazby od studentů a identifikovat 

zlepšení ve vztahu k obsahu školení, metodologii a fungování platformy. 

 

http://www.cetem.es/en
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Výběr účastníků začal identifikací potenciálních studentů všemi partnery konsorcia, aby byly co možná nejširší 

pokrytí různých cílových skupin ( studenti VET/HE , mladí pracovníci z odvětvových společností , pracovníci 

pocházející z různých sektorů s IT/Technologická specializace , zástupci start-upů , výzkumní pracovníci ). 

 

S oficiálním zahájením pilotního kurzu – 10. května 2021 – bylo do kurzu předběžně přihlášeno 435 účastníků , 

kteří si mohli vybrat mezi plnou verzí kurzu (odpovídající úrovni EQF 5) nebo kratší (odpovídající úrovni EQF 4). 

Pro podporu komunity studentů krok za krokem a pro každý idiom určilo konsorcium alespoň jednoho lektora a 

technická příručka pro používání platformy byla k dispozici ve formátu pdf. 

 

Současně se začátkem kurzu všichni účastníci absolvovali první sociodemografický průzkum, který ukazuje 

průměrný profil potenciálního manažera digitální transformace pro nábytkářský sektor: věk mezi 30 a 44 lety, s 

Magisterským titulem (alespoň) a v současné době pracuje jako manažer v soukromých společnostech nebo 

institucích s předchozími zkušenostmi v oblasti designu a výroby.  

 

Druhá část průzkumu zjišťovala úroveň technických a netechnických předchozích znalostí studentů. Většina 

z nich začínala s nulovými nebo základními znalostmi technických a netechnických témat DITRAMA 

(podrobnosti viz Osnovy DITRAMA ). Jinak všichni deklarovali nutnost prohloubit své znalosti o nových 

technologiích pro digitalizaci i své průřezové kompetence (komunikace, řízení lidí, řízení kvality a rizik). 

Na konci kurzu studenti ocenili jeho délku, počet pilulek pro obě úrovně EQF, kvalitu, srozumitelnost obsahu 

a obecnou strukturu témat a hodnotili e-learningovou platformu jako uživatelsky přívětivou a inovativní. 

Po pilotní fázi byla online platforma vylepšena podle návrhů a připomínek účastníků pilotního testu. 

DITRAMA stále pokračuje ! 

 

Vedoucí projektu: 

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

 

Projektové konsorcium 

Aarhus Universitet (Aarhus – Dánsko) 

Woodwize (Brusel – Belgie) 

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

UEA – Evropská federace výrobců nábytku se sídlem v Praze (Česká republika) 

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

https://ditrama.eu/images/downloads/technical-documents/DITRAMA-D3.1-3.2-3.3-EN.pdf
http://www.aula.ditrama.eu/
http://www.aula.ditrama.eu/
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CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – 

Portugalsko) 

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

dell'illuminazione, dell'arredamento (Milano – Itálie) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Varšava – Polsko) 

Método Estudio Consultores – (Vigo – Španělsko) 

HOGENT – (Gent – Belgie) 

Universitatea Transilvania din Brasov (Brasov – Rumunsko) 

 

Pro více informací: 

http://ditrama.eu/ 
# ditrama 

 
 

 

 

 

"Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a 

Komise nemůže být zodpovědná za jakékoli použití informací v ní obsažených." 

http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.federlegnoarredo.it/
http://ditrama.eu/

