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DigiCulTS Δελτίο Τύπου 1 - Φεβρουάριος 2020 

Έτοιμοι για το ψηφιακό μέλλον! 

 
Η ψηφιακή «επανάσταση» επηρρεάζει τις μικρές επιχειρήσεις περισσότερο από κάθε άλλη 
επιχείρηση στην αγορά: Ποιες είναι οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες αλλά και οι κίνδυνοι; Το 
ευρωπαϊκό έργο DigiCulTS αναπτύσσει εργαλεία για να υποστηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις 
στη διαδικασία πλήρους πλέον μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. 
 
Αναμφίβολα η κοινωνία βρίσκεται σε μια διαδικασία μετασχηματισμού. «Οι οικονομίες και 
οι κοινωνίες βρίσκονται στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική αλλάζουν ριζικά τον 
τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν και ζουν» (OECD Skills Outlook, 2019) 
 
Με στόχο να υποστηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους στη 
διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οργανισμός Studienzentrum Saalfelden σε 
συνεργασία με εταιρείες και φορείς από την Ισπανία, την Πολωνία, την Ελλάδα, το 
Πανεπιστήμιο Danube University Krems και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Zell am See, 
έκαναν στα τέλη του Ιανουαρίου 2020 τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση του έργου 
DigiCulTS - Digital Culture for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Ο στόχος του DigiCulTS είναι να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να εντοπίσουν πρώτα τις 
ψηφιακές δεξιότητες που ήδη κατέχουν και στη  συνέχεια να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, να 
αξιοποιήσουν ευκαιρίες και να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους και ρίσκα. Πόσο έτοιμες 
είναι οι μικρές επιχειρήσεις για το ψηφιακό μέλλον; Ποιες βασικές, οριζόντιες ψηφιακές 
δεξιότητες έχουν ήδη στη διάθεσή τους; Ποιες από τις υφιστάμενες τεχνολογίες και 
πρακτικές μπορούν να αξιοποιηθούν συλλογικα και δημιουργικά; Και ποιες από αυτές είναι 
οι πιο κατάλληλες για εφαρμογή σε  κάθε οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο εθνικό 
επίπεδο; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα για τα οποία το έργο θα αναζητήσει απαντήσεις 
και θα προτείνει λύσεις για τις μικρές επιχειρήσεις.  
 
Κατά τη διάρκεια των επόμενων δυόμιση ετών, το έργο DigiCulTS θα αναπτύξει τα παρακάτω: 
 

SELFIE για εταιρείες και άτομα: Εκκινώντας από ένα κοινό πλαίσο αναφοράς για τις 
ψηφιακές δεξιότητες, το online εργαλείο SELFIE θα προσφέρει τη δυνατότητα 
αξιολόγησης υφιστάμενων δεξιοτήτων και γνώσης σε ατομικό επίπεδο, καθώς και της 
ψηφιακής «ετοιμότητας» σε εταιρικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της online αυτό-
αξιολόγησης θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την παροχή εξατομικευμένων 
συμβουλών και καθοδήγησης για περαιτέρω εκπαίδευση στην online πλατφόρμα 
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DigiCulTS Open Online Course και τις σχετικές βοηθητικές πηγές με συμπληρωματικό 
υλικό, διαθέσιμο στη «βιβλιοθήκη» του DigiCulTS, DigiCulT S Virtual Library. 

 
1) Ανοικτή online εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του DigiCulTS στοχεύει στην 

ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων για τον κοινωνικό, πολιτιστικό, 
πολιτικό και οικονομικό αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εκπαιδευτική 
μεθοδολογία ακολουθεί το μοντέλο των «Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων», δηλαδή 
την ελεύθερη πρόσβαση σε μαθησιακό και διδακτικό υλικό, το οποίο θα αποτελεί 
τμήμα του DigiCulTS Virtual Library. 

 
2) DigiCulTS Virtual Library (ψηφιακή βιβλιοθήκη): Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιέχει 

ελέυθερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για αυτόνομη μάθηση. Η διαδικασία 
υποστηρίζεται από μηχανή αναζήτησης για θεματική προσέγγιση εκπαιδευτικού 
υλικού σε επιλεγμένα πεδία ανάπτυξης ή απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.     
 

Προσκαλούμε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 άτομα να συμμετάσχουν στο 
έργο DigiCulTS. To σύνολο των εργαλείων και του online υλικού παρέχεται εντελώς δωρεάν 
για χρήση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν εδώ: Dr. Wolfgang Schäffner 
(wolfgang.schaeffner@studienzentrum.at) 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Συντονιστής έργου: Studienzentrum Saalfelden  
Studien and Management Center Saalfelden gGmbH 
Dr. Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str 51 
5760 Saalfelden 
Phone. +43 6582 74916 
Fax. +43 6582 74916-16 
office@smc-info.at 
www.studienzentrum.at 
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