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Notatka prasowa DigiCulTS 5 - lipiec 2022 r. 
 

Przygotuj się na cyfrową przyszłość z DigiCulTS! 
 
Projekt DigiCulTS kończy się w czerwcu 2022 roku. Z przyjemnością prezentujemy końcowe 
rezultaty projektu DigiCulTS, dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, 
które chcą się przygotować na cyfrową przyszłość.  
 

1)  Sprawdź swoje umiejętności cyfrowe za pomocą DigiCulTS 
 
DigiCulTS Quick-Check jest gotowy do użycia przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
chcą wiedzieć, jak sprawni są ich pracownicy pod względem umiejętności i kompetencji 
cyfrowych! 
 
Podczas szybkiego sprawdzania można: 

• zastanowić się nad osobistymi założeniami dotyczącymi umiejętności cyfrowych. 

• porównać swoje rzeczywiste umiejętności z założeniami. 

• zidentyfikować obszary, w których można pogłębić swoje umiejętności 
i kompetencje cyfrowe.  

 
Możesz przeprowadzić Quick-Check w ciągu zaledwie 30 minut! Na koniec otrzymasz 
szczegółowy przegląd swoich umiejętności i kompetencji cyfrowych: 
 

https://digicults.eu/digicults-diagnosis/
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Rysunek 1: To jest przykład wyniku testu. Graficzna prezentacja pomaga szybko zrozumieć wyniki. 

2) Nauka z DigiCulTS 
 
Wiedza o swoich umiejętnościach cyfrowych i zdobycie świadomości dzięki Quick-Check są 
ważne, ale jaki jest następny krok?  
Na Platformie Edukacyjnej DigiCulTS możesz pogłębić swoją wiedzę. Na 
https://academy.digicults.eu/pol/  znajdziesz następujące kursy: 

• Wspieranie transformacji cyfrowej 

• Wiarygodność i zaufanie online 

• Twoja strategia w mediach społecznościowych 

• Poprawa obecności cyfrowej w sektorze edukacji 
 
Dlaczego warto zdecydować się na naukę w DigiCulTS? Nasze kursy są oparte na badaniach 
naukowych, zawierają wiele praktycznych przykładów z różnych małych i średnich 
przedsiębiorstw z całej Europy. Nie jest konieczna rejestracja, a dostęp do kursów i ich 
realizacja odbywa się w Twoim własnym tempie.  
 

https://academy.digicults.eu/pol/
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Rysunek 2: Zobacz nasz film promocyjny na naszej platformie edukacyjnej online. 

 

3)  Sprawdź naszą e-bibliotekę 
W naszej e-bibliotece zebraliśmy bezpłatne informacje online i zasoby edukacyjne 
w następujących kategoriach: 
 

• Ogólne 

• Technologie i modele biznesowe 

• Kultura cyfrowa 

• Edukacja 

• Rolnictwo 

• Turystyka 

• Sprzedaż detaliczna 

• Biuro podróży 
 
Zapoznaj się z naszą e-biblioteką i dowiedz się więcej o konkretnych aspektach cyfryzacji 
i transformacji cyfrowej w różnych sektorach.  

 

https://fb.watch/dRvHpJtWrA/
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Rysunek 3: eBiblioteka DigiCulTS 

 

 
Zakończenie projektu 
W dniach 28 kwietnia 2022 r. zespół koordynatorów DigiCulTS ze Studienzentrum Saalfelden 
był gospodarzem konferencji zamykającej projekt w rodzinnym Saalfelden w Austrii. Zobacz 
wszystkie zdjęcia z konferencji na naszej stronie na Facebooku.  
 

https://www.facebook.com/digicultsforSME


 
 

 
Numer projektu: 2019-1-AT01-KA202-051522, Czas realizacji: 01.12.2019 – 31.05.2022 
 
 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej 
publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

 
 
Bądź na bieżąco! 
Facebook @digicultsforSME 
Śledź nasz Hashtag #digicults 
Odwiedź naszą stronę internetową www.digicults.eu 
 
Kontakt: 
Koordynator projektu Studienzentrum Saalfelden  
Centrum Studiów i Zarządzania Saalfelden gGmbH 
Dr Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str. 51 
5760 Saalfelden 
Telefon. +43 6582 74916 
Fax. +43 6582 74916-16 
office@studienzentrum.at  
www.studienzentrum.at 
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