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Το Erasmus+ Έργο "BoostDigiCulture" ευελπιστεί να
θέσει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο και χωρίς
αποκλεισμούς πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης με
ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και πρακτικές ,
σχεδιασμένο να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες
των επαγγελματιών του πολιτισμού που έχουν
χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες , κυρίως εκείνων που
εργάζονται σε μικρά και μεσαία πολιτιστικά
ιδρύματα στις χώρες εταίρους και πέραν αυτών .

Υποστηρίζοντας την
Ψηφιακή Πολιτική
Καινοτομία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Πλατφόρμα
ηλεκτρονικήςμάθησης για
ψηφιακούς χώρους
πολιτιστικής συνάφειας
Προφίλ επαγγελματικής
ψηφιακής επάρκειας (PDP)
Microlearning πρόγραμμα
επιμόρφωσης
Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Το έργο BoostDigiCulture,
επιδιώκει να ενισχύσει την
ικανότητα των ενήλικων
επαγγελματιών του πολιτισμού
να εφαρμόζουν τον ψηφιακό
πολιτισμό στη θεσμική τους
ατζέντα και να προωθήσει την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
σημασία της ψηφιακής
ετοιμότητας και κατάρτισης. Τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του
έργου , περιλαμβάνουν:
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ΣΤΟΧΟΙ  -
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η κοινοπραξία συνεδρίασε διαδικτυακά στις 23 και
24 Φεβρουαρίου 2022 με την έναρξη του έργου
"BoostDigiCulture". Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
ασχοληθούν με τους στόχους και τα επιμέρους
σημεία , καθώς και να αποσαφηνίσουν τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητες για τα επόμενα βήματα .
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The Stiftung Digitale Chancen (Ίδρυμα Ψηφιακών
Ευκαιριών) ερευνά τον κοινωνικό αντίκτυπο της
ψηφιοποίησης, με σκοπό την εκστρατεία για την ισότιμη
πρόσβαση όλων των ανθρώπων στο διαδίκτυο και την
προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού. Στόχος μας
είναι η ψηφιακή ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων
και η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος.

Exeo Lab είναι μια πολυδύναμη, ευέλικτη νέα
εταιρεία που οραματίζεται μια κοινωνία με
γνώμονα τη βιωσιμότητα. Η Exeo Lab εργάζεται
για να αποδείξει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι το
κλειδί για την προσέλκυση έργων, δεξιοτήτων,
ευκαιριών και δικτύων για την ανάπτυξη της
κοινότητας.

Η Innovation Hive είναι μία ιδιωτική ΜΚΟ που
ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας. Οι δράσεις της αποσκοπούν
στην ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών
κοινωνιών, ενώ παράλληλα αναζητά λύσεις
στις προκλήσεις της καινοτομίας,
προσπαθώντας να επιτύχει ανάπτυξη,
βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσει τον
αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η SYNTHESIS Center for Research and Education,
είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που
αναλαμβάνει και υλοποιεί έργα κοινωνικού
αντίκτυπου, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη.
Στόχος είναι ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για
τους ανθρώπους και τον πλανήτη. 

Η The Rightchallenge Association είναι μια
ΜΚΟ που στοχεύει στην προώθηση της
εκπαίδευσης ως μέσο κοινωνικής ένταξης και
ίσων ευκαιριών, με στόχο την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη όλων των ανθρώπων.

ICARUS HRVATSKA είναι μια ΜΚΟ αφιερωμένη στην έρευνα των
ιστορικών πηγών, στην προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στα αρχεία
μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και στην ανάπτυξη
διεπιστημονικών και διεθνών συνεργασιών στις δραστηριότητες των
επαγγελματιών του πολιτισμού, της επιστήμης και των χώρων
πολιτισμικής κληρονομιάς.
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