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O projekcie 

DigiCulTS - Digital Culture for 
SMEs to projekt Erasmus+, 
którego celem jest 
wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) 
w znalezieniu swojego 
miejsca w społeczeństwie 
cyfrowym.  
 
Rezultaty DigiCulTS 

• Narzędzie DigiCulTS, 
sprawdzające 
kompetencje cyfrowe  

• Kurs online 

• Wirtualna biblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cyfrowa transformacja! 
Tworzymy 3 narzędzia dla MŚP 

Hybrydowe spotkanie w Krems 
 
Cyfrowa transformacja jest tematem, który w tej chwili dotyczy 
każdego z nas! Nasze trzecie międzynarodowe spotkanie na 
Uniwersytecie w Krems/Austria, zostało zaplanowane na październik. 
Ze względu na COVID, nie wszyscy partnerzy byli w stanie przyjechać na 
dwudniowe spotkanie, jednak spotkaliśmy się online. Podczas 
spotkania omawialiśmy działania związane z rozwojem Testu DigiCulTS, 
i Kursu Online. Podczas hybrydowego spotkania, mogliśmy również 
sprawdzić i rozwinąć nasze własne kompetencje cyfrowe. 
 

 

Test i Kurs online 
Test DigiCulTS to narzędzie, które będzie sprawdzać 12 kompetencji 
cyfrowych. Będzie składać się z trzech części: 

• Prezentacja firmy: Na jakim etapie jest moja firma jeśli chodzi o 
transformacje cyfrową? 

• Samoocena: Jak użytkownicy oceniają swoje umiejętności 
cyfrowe? 

• Ocena kompetencji: Interaktywny test, w którym użytkownicy 
sprawdzą, na jakim poziomie są ich kompetencje cyfrowe. 

Pytania testowe są już prawie skończone, zaczynamy pracę nad 
programowaniem narzędzia. 
Głównymi elementami naszego Kursu Online DigiCulTS są trzy 
podstawowe elementy cyfrowej kultury: 1) „Komunikacja biznesowa 
online dla MŚP, 2) „Tożsamość i bezpieczeństwo online”, 3) 
„Prezentacja online Twojej organizacji”. Podczas gdy te moduły oferują 
międzysektorowe rozwiązania dla transformacji cyfrowej, moduły 
specjalne koncentrują się na poszczególnych sektorach gospodarki. 

Aktualności 

„Projekt miesiąca“ 
 

Na wniosek Austriackiej 
Agencji Narodowej (OEAD), 

projekt DigiCulTS został 
wybrany jako austriacki 

„Erasmus+ Projekt miesiąca 
listopad” i jest 

zaprezentowany na stronie 
Ministerstwa Edukacji, Nauki 

i Badań. 



 
 

Kontakt 
Koordynator projektu 

SMC Saalfelden 

SMC Studien und 
Management Center 
Saalfelden gGmbH 

Leogangerstraße 51 

AT - 5760 Saalfelden  

office@studienzentrum.at     

Śledź nas na: 

 

#digicults 

 

Nasza strona: 

www.digicults.eu 

 

 

 

 
Wgląd w jeden z modułów kursu online DigiCulTS 

 

A trzecie narzędzie? 
 
W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy finalizować, 
testować i optymalizować Test DigiCulTS, a także będziemy 
rozwijać kolejne moduły do kursu online. W kwietniu, 
rozpoczniemy również pracę nad naszym trzecim narzędziem,  
Wirtualną biblioteką DigiCulTS. To narzędzie będzie powiązane z 
wynikami testu DigiCultS i będzie oferować indywidualne ścieżki 
nauki do opracowanych modułów Kursu Online DigiCulTS i 
zewnętrznych zasobów edukacyjnych. 

Bądź na bieżąco 
 
Bądź na bieżąco i śledź nasz 
hashtag #digicults na 
Facebooku, Linkedin, Twitterze 
i Instagramie. Partnerzy 
projektu będą informować Cię 
na bieżąco o rozwoju i 
postępach w projekcie . 
Pamiętaj, aby śledzić naszą 
stronę na Facebooku @digicultsforSME! 
 

Czekamy z niecierpliwością na możliwość podzielenia 

się z Państwem postępami w projekcie #digicults! 

 
"Wsparcie Komisji Europejskiej dla 
produkcji tej publikacji nie stanowi 
poparcia dla treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych." 
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