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DIMAS DMCP  
 
I slutet av maj 2020 slutförde projektgruppen inom 

DIMAS-projektet DMCP (Digital Marketing Competency 

Profile). DMCP definierar de färdigheter och lärandemål 

som krävs för digital marknadsföringskompetens. Digital 

kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser för 

livslångt lärande som utvecklats av Europeiska 

kommissionen. Dessa åtta kompetenser anses vara 

grundläggande för personlig utveckling och 

förutsättningen för ett aktivt medborgarskap i ett 

kunskapsbaserat samhälle. 

DMCP utarbetades av European University of Cyprus i 

samarbete med övriga parter i DIMAS-projektet. Utvecklandet 

grundar sig i de lokala läroplanerna och den befintliga 

undervisningen för digital marknadsföring. DMCP har 

publicerats på DIMAS webbplats på fyra språk: engelska, spanska, grekiska och svenska, på 

följande länk:  http://dimasproject.eu/ 

 

DIMAS kursplan 
 

Digital Marketing kursplan bygger på DIMAS DMCP och utformas som ett e-utbildningsmaterial. 

Kursplanen omfattar en uppsättning allmänna mål för hela kursen samt specifika mål för varje 

område inom kursen.  

Varje part i projektet har bidragit med ett område 

vardera och European University of Cyprus har 

samordnat områdena till en sammanhållen kursplan. 

Varje part har identifierat områdets innehåll och 

utformat lämpliga aktiviteter. Dessutom har parterna 

föreslagit användbara undervisningsmetoder samt 

passande utvärderingsverktyg. Föreslagna aktiviteter 

bygger på lärande problemlösning utifrån verkliga 

scenarier. Detta genom att använda samma digitala 

marknadsföringsfärdigheter som befintliga branscher 

gör i sin kommunikation. (webbplatser, nyhetsbrev, 

blogginnehåll och sociala medier).  

 

E-utbildningsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt online via den livslånga e-portföljen. 

Användningen av en online e-portfölj för bedömning bidrar till att öka elevernas motivation och 

http://dimasproject.eu/


bidrar till att simulera verkliga situationer där eleverna förbättrar sina färdigheter och sina 

problemlösningsförmågor. Mydocumenta har anpassat e-portföljen till DIMAS-projektets behov. 

Projektmöten  
 
På grund av Covid-19 är organisationen kring partnermötena inom DIMAS-projektet fortfarande 

en utmaning. Teamet fortsätter med online-möten varje månad där alla parter deltar. Det bidrar 

till att hålla projektet på rätt spår och även att upprätthålla den personliga kontakten, nu när vi 

inte kan träffas personligen. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Spridning - Erasmusdagarna 
 
Under ledning av RDPSEC deltar samtliga parter aktivt i spridningsaktiviteter. En av höjdpunkterna 

under projektets första år var deltagandet i EasmusDays 2020, en värdefull spridningsmöjlighet, 

som genomfördes i oktober 2020 med mer än 5000 evenemang över hela Europa. DIMAS-

partnerna organiserade följande evenemang: 

● Ett webbseminarium i Spanien "Personal Branding: hur man bygger ditt personliga varumärke", 

som anordnas av MYD, https://www.erasmusdays.eu/event/dimas-webinar-personal-branding-

como-empezar-a-construir-tu-marca-personal/,  

https://www.youtube.com/watch?v=UjRYCCWGxxM 

● Ett 2-dagars utomhusevenemang på Kreta (RDPSEC),  https://www.erasmusdays.eu/event/2-days-

open-air-erasmus-event/ 

● Erasmusdays evenemang som anordnas av PGLPK och HSH på Kreta. Nyheter och video främjas på 

webben och sociala medier. 

. 

 

Nästa steg 
 

Trots de svåra omständigheterna på grund av Covid-19, lokala restriktioner, nedläggningar av 
skolor/universitet och distansundervisning fortsätter DIMAS-teamet det goda arbetet. I december 
2020 påbörjades pre-Piloten av projektet.     
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Mer än 150 studenter och lärare från Spanien, Grekland och Sverige förbereder sig för att starta 
Piloten för projektet, som kommer att genomföras från februari till slutet av maj 2021. Vid 
utarbetandet av Pilotens olika scenarier kommer det att finnas en plan B för genomförandet. 
Piloten kommer att genomföras med e-portföljen och arbetet underlättas av att utbildningen i 
hanteringen av e-portföljen ägde rum i ett tidigare skede i projektet. 

Under pilotprojektet kommer Regional direktoratet för grundskole- och gymnasieutbildning på 
Kreta att ansvara för utvärderingen av läranderesultat och undervisningsmetodiken genom e-
portföljen. 

 

Konsortiet: 
● Koordinator: MyDocumenta, Spanien http://www.mydocumenta.com/ 
● Regional Directorate of Education of Crete, Grekland http://www.pdekritis.gr/pde/ 
● European University of Cyprus https://euc.ac.cy/en/ 
● Hälsinglands utbildningsförbund, http://www.hufb.se/ 
● 2nd Vocational High School of Heraklion, Kreta http://2epal-irakl.ira.sch.gr/ 
● Experimental High-School of University of Crete http://lyk-aei.reth.sch.gr/main 
● I.E.S. Dos Mares, Murcia, Spanien http://iesdosmares.com/ 
● Colegio Mas Camarena, Valencia,Spanien https://www.colegiomascamarena.es/ 
 
 

Följ oss på:  
  

               Webbplats http://dimasproject.eu 

               Twitter https://twitter.com/DIMASPROJECT1 

Facebook-https://www.facebook.com/dimasproject1 

 

 
 

Håll dig 
säker! 
DIMAS-teamet 
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