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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 

 

Ακολουθήστε μας: 

 

#digicults 

 

 

 

 

Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: 

www.digicults.eu 

 

 

 

 
  

 

 
 

Ολοκληρώνοντας τα 3 εργαλεία του 
DigiCulTS για τις ψηφιακές δεξιότητες 
στις ΜΜΕ 

Διαγνωστικό τεστ 
Με τη βοήθεια του διαγνωστικού τεστ του DigiCulTS μια επιχείρηση 
μπορεί να αξιολογήσει τις «επιδόσεις» της σε 12 ψηφιακές δεξιότητες. 
Το τεστ αποτελείται από 3 μέρη: 

• 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. 

Η πρώτη δοκιμαστκή έκδοση του τεστ έχει ολοκληρωθεί και δοκιμαστεί 
από την κοινοπραξία του έργου! 

 

Online εκπαίδευση 

Η πρώτη ενότητα του εκπαιδευτικού υλικού για τις ΜΜΕ έχει 
αναπτυχθεί στο σύνολό της σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ελληνικά, Ισπανικά, Πολωνικά). Αφορά στην εξοικείωση με όρους, 
έννοιες, πρακτικές που έχουν σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  
όρων και εννοιών. Αντικείμενο της δεύτερης ενότητας, η οποία 
αναπτύσσεται αυτήν την περίοδο, είναι τα ζητήματα ψηφιακής 
ταυτότητας και εμπιστοσύνης στο ψηφιακό περιβάλλον για μια ΜΜΕ. 
 

Nέα 
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Επικοινωνία: 

Συντονιστής έργου 

SMC Saalfelden 

SMC Studien und 

Management Center 

Saalfelden gGmbH 

Leogangerstraße 51 

AT - 5760 Saalfelden 
office@studienzentrum.at 

Ακολουθήστε μας: 

 
#digicults 

 

Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: 

www.digicults.eu 

 

 

 

Online βιβλιοθήκη 
Για τις ανάγκες τις online βιβλιοθήκης του DigiCulTS εντοπίσαμε 300 πηγές 
ανοικτής πρόσβασης σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ελληνικά, Ισπανικά, Πολωνικά). Η βιβλιοθήκη κι οι πηγές της θα συνδέονται με 
τα αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ και θα συνοδεύουν το εκπαιδευτικό 
υλικό, ώστε οι ΜΜΕ να έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον υλικό για την 
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών σε απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες   
 

 
 

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. 
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