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Wpasuj się w cyfrową przyszłość!
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są szczególnie narażone na skutki rewolucji
cyfrowej: Jakie są ich wyzwania, szanse i zagrożenia? Innowacyjny projekt UE DigiCulTS ma
na celu opracowanie narzędzi wspierających proces cyfryzacji MŚP.
Nie ma wątpliwości co do tego, że nasze społeczeństwo i kultura przechodzą przełomowy
proces transformacji. "Gospodarki i społeczeństwa przechodzą cyfrową transformację.
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), sztuczna inteligencja (SI) i robotyka
zmieniają sposób, w jaki ludzie pracują, współdziałają ze sobą, komunikują się i żyją". (OECD
Skills Outlook, 2019)
W celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników
w zakresie cyfryzacji, Studienzentrum Saalfelden oraz partnerzy z Hiszpanii, Polski, Grecji,
Uniwersytetu Dunajskiego Krems i Izby Handlowej Zell am See rozpoczęli pod koniec stycznia
2020 r. projekt Erasmus+ DigiCulTS - Digital Culture for Small and Medium-sized Enterprises
(SMEs).
Celem projektu DigiCulTS jest uświadomienie małym i średnim przedsiębiorstwom ich
obecnych umiejętności informatycznych oraz zwrócenie uwagi na wyzwania, szanse
i zagrożenia. Na ile małe i średnie przedsiębiorstwa są przygotowane na cyfrową przyszłość?
Jakie kluczowe przekrojowe kompetencje informatyczne już posiadają? Które z tych
technologii cyfrowych mogą być wykorzystywane w sposób kreatywny i zespołowy? Które
z nich powinny być krytycznie oceniane w kontekście kulturowym?
W ciągu dwóch i pół roku w ramach projektu DigiCulTS zostaną opracowane trzy
innowacyjne rezultaty:
1) Test SELFIE dla firm i osób prywatnych: To internetowe narzędzie oceny, oparte na
wspólnych ramach kompetencji cyfrowych, ma na celu ocenę wiedzy, umiejętności
i kompetencji osób fizycznych, jak również ocenę gotowości firm do korzystania
z technologii cyfrowych. W oparciu o wyniki, użytkownicy otrzymają
spersonalizowane rekomendacje na temat tego, jak postępować na indywidualnych
ścieżkach nauki poprzez uczestnictwo w Otwartym Kursie Online DigiCulTS
i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych Wirtualnej Biblioteki DigiCulTS.
2) Otwarty kurs online: Celem otwartego kursu online DigiCulTS jest wspieranie
świadomości MŚP na temat społecznych, kulturowych i politycznych konsekwencji
transformacji cyfrowej. Kurs jest oparty na autonomicznym i otwartym podejściu do
Numer projektu: 2019-1-AT01-KA202-051522, Czas realizacji: 01.12.2019 – 31.05.2022
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej
publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja
nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

nauki i będzie obejmował rozwój OER (Otwartych Zasobów Edukacyjnych), który
będzie częścią Wirtualnej Biblioteki DigiCulTS.
3) Wirtualna Biblioteka DigiCulTS: Wirtualna biblioteka zawiera materiały OER do
otwartej i samodzielnej nauki. Poprzez wewnętrzną wyszukiwarkę i system tagów,
użytkownicy będą mogli wyszukiwać materiały do nauki wspierające rozwój ich
umiejętności i kompetencji cyfrowych.
W projekcie mogą brać udział wszystkie MŚP w wielkości do 50 pracowników. Wszystkie
rezultaty, które są tworzone w ramach projektu - test, kurs szkoleniowy, przewodnik - są
bezpłatne i gotowe do użycia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Dr Wolfgang
Schäffner (wolfgang.schaeffner@studienzentrum.at)
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