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DigiCulTS Δελτίο Τύπου 5 – Ιούνιος 2022 
 

Έτοιμοι για το ψηφιακό μέλλον με το DigiCulTS! 
 
Το ευρωπαϊκό έργο DigiCulTS ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου 2022. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να σας 
παρουσιάσουμε τα εργαλεία, αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια του 
έργου, με σκοπό να υποστηρίξουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη μετάβασή τους στο 
ψηφιακό μέλλον.  
 

1)  Ελέγξτε τις γνώσεις σας στις ψηφιακές σας δεξιότητες 
 
Το διαγνωστικό εργαλείο DigiCulTS Quick-Check είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε και να δείτε σε 
πιο επίπεδο βρίσκονται οι ψηφιακές σας δεξιότητες, καθώς και αυτές των συνεργατών σας και της 
επιχείρησής σας! 
 
Με το Quick-Check μπορείτε να… 

• δείτε σε πιο επίπεδο πιστεύετε ότι βρίσκονται οι ψηφιακές σας δεξιότητες. 

• δείτε το επίπεδο που πραγματικά βρίσκονται σε σχέση με αυτό πιστεύετε. 

• εντοπίσετε ποιες ψηφιακές δεξιότητες μπορείτε να αναπτύξετε περισσότερο.  
 
Μπορείτε να ολοκληρώσετε το τεστ σε 30 περίπου λεπτά για να λάβετε λεπτομερή αποτελέσματα 
σχετικά με τις ψηφιακές σας δεξιότητες: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1: Παράδειγμα απεικόνισης των αποτελεσμάτων. 

 
 
 

https://digicults.eu/digicults-diagnosis/
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2) Μαθαίνοντας με το DigiCulTS 
 
Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του DigiCulTS μπορείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τις 
ψηφιακές δεξιότητες με τη βοήθεια των παρακάτω εκπαιδευτικών ενοτήτων: 

• Προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

• Σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστία στο online περιβάλλον 

• Η στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Η εταιρεία ως ψηφιακή περσόνα 
 
Γιατί να επιλέξετε το DigiCulTS? Το εκπαιδευτικό υλικό τεκμηριώνεται από έρευνες, ενώ υπάρχουν 
στη διάθεσή σας πολλά πρακτικά παραδείγματα που έχουν εντοπιστεί και συλλεχθεί από το χώρο 
της αγοράς και των επιχειρήσεων. Επίσης, δεν απαιτείται εγγραφή, ενώ μπορείτε να μελετήσετε τις 
εκπαιδευτικές ενότητες με το ρυθμό και τη συχνότητα που εσείς επιθυμείτε.  

 

 
Εικόνα 2: Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του DigiCulTS. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό video για την 

πλατφόρμα του DigiCulTS εδώ.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://academy.digicults.eu/grc/
https://fb.watch/dRvHpJtWrA/
https://academy.digicults.eu/grc/
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3)  Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DigiCulTS 
 
Στην ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη έχετε πρόσβαση σε δωρεάν υλικό για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

• Γενικά 

• Τεχνολογία και επιχειρηματικά μοντέλα 

• Ψηφιακή κουλτούρα 

• Εκπαίδευση 

• Αγροτικός τομέας 

• Τουρισμός 

• Λιανικό εμπόριο 

• Αναψυχή – ταξιδιωτικοί οργανισμοί 
 
Ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη και μάθετε περισσότερα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε 
διαφορετικούς τομείς της αγοράς και της οικονομίας.  

 

 
Εικόνα 3: Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DigiCulTS 
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Η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου 
Στις 28 Απριλίου 2022 διοργανώθηκε από τον συντονιστή εταίρο του έργου Studienzentrum  στο 
Saalfelden της Αυστρίας η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του DigiCulTS. Μπορείτε να δείτε 
φωτογραφίες στην σελίδα του έργου στο facebook.  
 

 
 
Μείνετε συντονισμένοι! 
Facebook @digicultsforSME 
Hashtag #digicults 
Ιστοσελίδα www.digicults.eu 
 
Επικοινωνία: 
Συντονιστής έργου: Studienzentrum Saalfelden  
Studien and Management Center Saalfelden gGmbH 
Dr. Wolfgang Schäffner  
Leoganger Str 51 
5760 Saalfelden 
Phone. +43 6582 74916 
Fax.  +43 6582 74916-16 
office@studienzentrum.at  
www.studienzentrum.at 
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