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Σχετικά με το DigiCulTS
DigiCulTS - Digital Culture for
SMEs. Υποστηρίζουμε τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις στη
νέα ψηφιακή εποχή.
Το DigiCulTS προσφέρει
•

•
•

Διαγνωστικό εργαλείο
ψηφιακών δεξιοτήτων
Δωρεάν online
εκπαίδευση
Online βιβλιοθήκη

Ψηφιακός μετασχηματισμός!
Αναπτύσσουμε 3 εργαλεία για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις
Σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα στο Krems της Αυστρίας
O ψηφιακός μετασχηματισμός μας επηρεάζει και μας αφορά όλους –
ειδικά αυτή την περίοδο! Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 με φυσική παρουσία των
συναδέλφων από την Αυστρία, και online παρουσία των εταίρων από
την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία. Αυτό δε μας εμπόδισε
καθόλου στη συνεργασία μας για την ανάπτυξη του online
διαγνωστικού εργαλείου που ετοιμάζουμε, αλλά και το σύνολο του
εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορούν σύντομα να χρησιμοποιούν οι
επιχειρήσεις και οι άνθρωποί τους.

«Το έργο του μήνα»
Η Εθνική Μονάδα του
Erasmus+ στην Αυστρία
(OEAD) πρότεινε το DigiCulTS
ως Καλή Πρακτική για το
Νοέμβριο 2020. Το έργο
προβλήθηκε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εκπαίδευσης, Επιστημών και
Έρευνας της Αυστρίας

Διαγνωστικό τεστ ψηφιακών δεξιοτήτων και online δωρεάν
εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρήσεις
Με τη βοήθεια του διαγνωστικού τεστ του DigiCulTS μια επιχείρηση μπορεί να
αξιολογήσει τις «επιδόσεις» της σε 12 ψηφιακές δεξιότητες και σε τρία διαφορετικά
επίπεδα:
•
•
•

Η selfie της επιχείρησης: Που βρίσκεται η επιχείρησή στη διαδικασία του
ψηφιακού μετασχηματισμού;
Αυτο-αξιολόγηση: Πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι άνθρωποι της επιχείρησης τις
ψηφιακές δεξιότητές τους;
Αξιολόγηση δυνατοτήτων: Με τη βοήθεια του διαδραστικού τεστ, οι
χρήστες μπορούν να εντοπίσουν το επίπεδο (προχωρημένο ή μη) στο οποίο
εφαρμόζουν ψηφιακές δεξιότητες στην πράξη.

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούμε στο τεστ είναι σχεδόν έτοιμες, ενώ το τεστ
βρίσκεται στη φάση του προγραμματισμού και ελέγχου για ορθή λειτουργία.
Σχετικά με το online εκπαιδευτικό υλικό, αυτό θα ακουμπά επάνω σε τρεις ενότητες:
1) H επικοινωνία στον online κόσμο για τις επιχειρήσεις, 2) Online εταιρική
ταυτότητα κι εμπιστοσύνη και 3) Καλλιεργώντας με συνέπεια μια επιτυχημένη online
παρουσία της επιχείρησης. Οι ενότητες αυτές αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις,
ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Παράλληλα με αυτές
υπάρχουν ενότητες ειδικού ενδιαφέροντος ανάλογα με τον κλάδο μιας επιχείρησης.
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Ακολουθήστε μας:

#digicults

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.digicults.eu

Στιγμιότυπο από την online πλατφόρμα του DigiCulTS

Ποιο είναι το τρίτο εργαλείο για τις επιχειρήσεις!
Παράλληλα με την ανάπτυξη του διαγνωστικού εργαλείου και
του εκπαιδευτικού υλικού, ξεκινάμε τη συλλογή επιπλέον
εκπαιδευτικών πηγών που θα είναι διαθέσιμες στην online
βιβλιοθήκη του DigiCulTS. Tόσο το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και
τα τεκμήρια και οι πηγές που θα διατίθενται στη βιβλιοθήκη, θα
συνδέονται άμεσα με τα αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ,
ώστε να παρέχεται προσωποποιημένη υποστήριξη που καλύπτει
συγκεκριμένα κενά και ανάγκες ανάπτυξης ψηφιακών
δεξιοτήτων.

Mείνετε συντονισμένοι
Ακολουθείστε το Hashtag
#digicults στο facebook,
linkedin, twitter και instagram.
Θα σας ενημερώνουμε για τα
νέα του έργου και τους
τρόπους που μπορούμε να
συνεργαστούμε.
Ακολουθείστε μας στο
facebook @digicultsforSME!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν

