DigiCulTS Δελτίο Τύπου 4 – Ιανουάριος 2022

Ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης για τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις; Το ευρωπαϊκό έργο DigiCulTS προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία
που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή μετάβαση!

Τα νέα του DigiCulTS
Συνάντηση των εταίρων στο Cala d’Or της Ισπανίας!
Στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του
εταίρου Sea Teach στο Cala d’Or στη Μαγιόρκα. Πρόκειται για μια συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε ζωντανά, αλλά και online. Συζητήθηκαν η πρόοδος στις εργασίες και πιο
συγκεκριμένα η ολοκλήρωση του DigiCulTS Quick-Check, τα επόμενα βήματα στην
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη περιεχομένου της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης DigiCulTS eLibrary.

Φωτογραφία από τη συνάντηση των εταίρων του DigiCulTS
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Τι ακολουθεί
•
•
•
•

Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι προσαρμογές του περιεχομένου του
DigiCulTS Quick-Check στις γλώσσες του έργου. Μπορείτε να δείτε το test στα
Αγγλικά εδώ DigiCulTS.
Οι Ενότητες 2 και 3 του online εκπαιδευτικού υλικού καθώς και οι εξειδικευμένες
Ενότητες που συμπληρώνουν το υλικό αναπτύσσονται παράλληλα και
προσαρμόζονται στα Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Πολωνικά.
Οι πηγές που θα είναι διαθέσιμες από την ψηφιακή βιβλιοθήκη DigiCulTS eLibrary
έχουν συλλεχθεί, ενώ ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία της
βιβλιοθήκης.
Το ενημερωτικό video του DigiCulTS είναι έτοιμο και μπορείτε να το δείτε εδώ!
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