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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 

• Kurs online 

• Wirtualna biblioteka 

 

Śledź nas na: 

 

#digicults 

 

 

 

Nasza strona: 

www.digicults.eu 

 

 

 

 
  

 

 
 

Finalizacja 3 narzędzi DigiCulTS 

Quick-Check 
DigiCulTS Quick Check jest narzędziem służącym do obiektywnej oceny 
12 kompetencji cyfrowych i składa się z trzech części: 

• Informacje o firmie: Gdzie znajduje się Państwa firma w procesie 
cyfryzacji? 

• Samoocena: Jak oceniasz swoje umiejętności cyfrowe?  

• Ocena kompetencji: Tutaj możesz ostatecznie udowodnić, jaki 
poziom kompetencji posiadasz. 

Wszystkie pytania zostały opracowane, a programiści stworzyli pierwszą 
wersję, która jest obecnie testowana wewnętrznie przez wszystkich 
partnerów. Rzuć okiem! 

 

Kurs online 

Wszyscy partnerzy przetłumaczyli moduły dotyczące digitalizacji i 
transformacji cyfrowej oraz kultury w europejskich MŚP. Drugi moduł 
dotyczący tożsamości i zaufania online jest w trakcie finalizacji. Treści te 
będą wkrótce dostępne w różnych językach partnerów! 
 

Aktualności 
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Kontakt 
Koordynator projektu  

SMC Saalfelden 

SMC Studien und 
Management Center 
Saalfelden gGmbH 

Leogangerstraße 51 

AT - 5760 Saalfelden  

office@studienzentrum.

at     

 

Śledź nas na: 

 

#digicults 

 

Visit our website: 

www.digicults.eu 

 

 

 

Wirtualna biblioteka 
Wszyscy partnerzy zebrali ponad 300 Otwartych Zasobów Edukacyjnych w 
pięciu językach (angielskim, niemieckim, polskim, greckim i hiszpańskim). 
Biblioteka ta będzie połączona z quick-check i będzie zawierać zasoby ze źródeł 
zewnętrznych, które pomogą MŚP dowiedzieć się więcej na temat 12 
kompetencji, które są dla nich najważniejsze.   
 

 
 

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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