Multimedialne i interaktywne szkolenie "Digital Transformation Manager" dla branży meblarskiej jest
dostępne online na platformie https://ditrama. eu/en/training-course.
Kurs, podzielony na 100 wideoprezentacji, omawia proces cyfryzacji firmy, od strategii do praktyki.
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STAŃ SIĘ MENEDŻEREM DS. TRANSFORMACJI
CYFROWEJ W SEKTORZE MEBLARSKIM
DITRAMA
KURS
SZKOLENIOWY
JEST
JUŻ
DOSTĘPNY ONLINE!
Szkolenie "Digital Transformation Manager (DTM) dla sektora meblarskiego" jest kompletnym,
interaktywnym i bezpłatnym szkoleniem online, które jest już dostępne dla uczących się - bezpłatnie - i jest
dostępne w 7 językach (angielskim, francuskim, włoskim, polskim, portugalskim, rumuńskim i hiszpańskim).
Został on stworzony w ramach projektu DITRAMA, Sojuszu na rzecz Umiejętności Sektorowych
finansowanego z programu UE ERASMUS+, przez 12 partnerów z 8 krajów UE, w tym uniwersytety, centra
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz klastry sektorowe.
Kompletny kurs składa się ze 100 mikro szkoleń pogrupowanych w 10 jednostek (4 techniczne i 6
przekrojowych), które obejmują zarówno strategiczne, jak i praktyczne aspekty
SZKOLENIE:
dotyczące Cyfrowej Transformacji sektora meblarskiego w całym łańcuchu
(70 h / 2,8 punktów ECVET)
1) Technologia cyfrowa - badanie
wartości.
współczesnych technologii
wschodzących i potencjalnych
technologii zakłócających
2) Technologia cyfrowa - inżynieria i
produkcja
3) Technologia cyfrowa - symulacja i
AR/VR
4) Technologia cyfrowa - dane i
bezpieczeństwo
5) Innowacje i transformacja cyfrowa
6) Przywództwo w transformacji cyfrowej
7) Komunikacja w transformacji cyfrowej
8) Ludzie w ramach transformacji
cyfrowej
9) Jakość, ryzyko i bezpieczeństwo w
transformacji cyfrowej
10) Społeczne i środowiskowe skutki
cyfryzacji
11) Projekt końcowy (opcjonalnie)

Trwa on 70 godzin i po zdaniu odpowiednich testów na koniec każdej jednostki
możliwe jest uzyskanie certyfikatu DITRAMA. Kurs oferuje dwie ścieżki
kształcenia: dla studentów szkół wyższych (EQF 5 z 2,8 punktami ECVET) oraz
dla studentów kształcenia i szkolenia zawodowego (EQF 4 z 1,4 punktami
ECVET).
Każdy uczeń ma możliwość wyboru pomiędzy tymi dwoma różnymi ścieżkami
szkoleniowymi, zgodnie z własnym profilem zawodowym i wcześniejszym
doświadczeniem w sektorze meblarskim lub/i w dziedzinie nowych technologii.
Trwa on 70 godzin i po zdaniu odpowiednich testów na koniec każdej jednostki
możliwe jest uzyskanie certyfikatu DITRAMA. Każdy uczeń może uczyć się
według własnego rytmu.

Na razie w testach pilotażowych bierze udział ponad 260 uczniów z kilku krajów UE, a 20 z nich ukończyło już
cały kurs, uzyskując końcowy certyfikat.
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Distribution of DITRAMA Pilot Participants
per language
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Kurs jest dostępny po wcześniejszej rejestracji dostępnej tutaj: https://ditrama. eu/en/training-course
Do końca lipca zespół wielojęzycznych opiekunów będzie wspierał uczniów poprzez dostosowaną do ich
potrzeb pomoc.
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DZIAŁANIA KONSORCJUM I KOLEJNE KROKI:
Ostatnie spotkanie partnerów projektu DITRAMA odbyło się online 7 czerwca 2021 roku. Podczas
spotkania partnerzy rozmawiali i pracowali nad postępami w realizacji projektu, opracowywali i testowali
realizowane zadania.
Potwierdzono również, że platforma działa we wszystkich językach bez incydentów, a tutorzy wspierają

uczących się poprzez bezpośrednie wiadomości i publiczne dyskusje zamieszczane na sekcji "Forum".
Dlatego też Konsorcjum zaczęło planować rundę wydarzeń upowszechniających, które odbędą się
następnej jesieni w każdym kraju zaangażowanym w projekt.
Pozostań w kontakcie z DITRAMA, aby wziąć udział w wydarzeniu w Twoim kraju!
Do newslettera DITRAMA można zapisać się tutaj:https://ditrama.eu/en/contact-us

Partners of the project:
. CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Hiszpania)
• Aarhus Universitet (Aarhus - Dania)
• Woodwize (Brussel - Belgia)
• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia
(Murcia - Hiszpania)
• U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague
(Czechy)
• AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Hiszpania)
• CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo - Portugalia)
• FederlegnoArredo - Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile,
dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano - Włochy)
• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Polska)
• Método Estudio Consultores - (Vigo - Hiszpania)
• HOGENT - (Gent - Belgia)
• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Rumunia)

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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