
Tento multimediální a interaktivní vzdělávací kurz, pro „Manažera digitální transformace“
v nábtkářeském sektoru, je on-line na https://ditrama.eu/en/training-course platformě.
Kurz , rozdělený na 100 video jednotek , které se zabývá procesem digitalizace společnosti, od
strategie po praxi.

DITRAMA –Zpravodaj #3

JAK SE STÁT MANAŽER DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACE PRO SEKTOR NÁBYTKU
KURZ DITRAMA - VÝCVIK JE NYNÍ ONLINE!

Výcvikový kurz „Manažera digtální transformace (DTM) pro nábytkářský sektor“ je kompletní a
interaktivní online a bezplatný výcvikový kurz, který je nyní k dispozici pro studenty - zdarma - a je
přístupný v 7 jazycích (angličtina, francouzština, Italština, polština, portugalština, rumunština a španělština).

Bylo vytvořeno v rámci projektu DITRAMA, aliance odvětvových dovedností financované z programu EU
ERASMUS +, 12 partnery z 8 zemí EU, včetně univerzit, středisek odborného vzdělávání a přípravy a
odvětvových klastrů.

Celý kurz se skládá ze 100 mikro tréninkových jednotek seskupených do 10 kurzů (4 technické a 6
příčných) , které pokrývají strategické i praktické aspekty týkající se digitální transformace nábytkářského
sektoru v celém hodnotovém řetězci.

 
Trvá 70 hodin a pokud budou příslušné testy na konci každé jednotky úspěšně absolvovány, bude možné
získat certifikát DITRAMA . Kurz nabízí dvě cesty školení: pro studenty vysokoškolského vzdělávání ( EQF
5 s 2,8 kredity ECVET ) a pro studenty odborného vzdělávání a přípravy ( EQF 4 s 1,4 kredity ECVET ).

Každý student má možnost vybrat si mezi těmito dvěma různými vzdělávacími cestami podle svého
vlastního profesionálního profilu a předchozích odborných znalostí v nábytkářském sektoru nebo v oblasti
nových technologií.

Trvá 70 hodin a pokud budou příslušné testy na konci každé jednotky úspěšně absolvovány, bude možné
získat certifikát DITRAMA. Každý student může studovat svým vlastním rithmem.
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Prozatím je do pilotních testů zapojeno více než 260 studentů přicházejících do několika zemí EU a 20 z
nich již absolvovalo celý kurz a získalo závěrečný certifikát.

Kurz je přístupný po předchozí registraci, která je k dispozici zde: https://ditrama.eu/cs/training-course
Do konce července bude tým vícejazyčných lektorů podporovat studenty prostřednictvím přizpůsobené
pomoci.
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KONSORCIUM, AKTIVITY A DALŠÍ KROKY :
 
Poslední partnerské setkání projektu DITRAMA se konalo online 7. června 2021 . Během setkání si partneři
povídali a pracovali na postupu projektu, vývoji a testování implementovaných úkolů.
Bylo také potvrzeno, že platforma funguje ve všech jazycích bez incidentů a lektoři podporují studenty
v průběhu zasíláním zpráv a veřejnými diskusemi přidanými k sekci „Forum“.
 

Konsorcium proto začalo plánovat akci šíření na příští podzim v každé zemi zapojené do projektu.
Zůstaňte v kontaktu s DITRAMOU, abyste se zúčastnili akce ve vaší zemi!
Zde se můžete přihlásit k odběru zpravodaje DITRAMA: https://ditrama.eu/en/contact-us
 
 
 
Partneři projektu:
 
. CENFIM - Klastr nábytku (La Sénia - Španělsko)
• Aarhuská univerzita (Aarhus - Dánsko)
• Woodwize (Brusel - Belgie)
• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera 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)
• 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 (Milán - Itálie)
• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Varšava - Polsko)
• Método Estudio Consultores - (Vigo - Španělsko)
• HOGENT - (Gent - Belgie)
• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Rumunsko)

 
 

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

Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených .
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