
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας 

 

Εισαγωγή 

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι ένα εμπεριστατωμένο εργαλείο για ολοκληρωμένη 

παράδοση όλων των περιεχομένων όπως η αυτοαξιολόγηση, η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 

εκπαίδευση, διαδικτυακά σεμινάρια και πόρους. Διαθέτει επίσης ένα φόρουμ συζήτησης. Όλα τα 

στοιχεία της πλατφόρμας επιτρέπουν την αποτελεσματική αυτο-μελέτη, αλλά και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας και την ενεργή υποστήριξη της συνεργασίας σε όλη την πορεία 

της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης 

του έργου και για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά. 

Είσοδος στην Πλατφόρμα 

Για να συνδεθείτε  στην πλατφόρμα θα πρέπει να περιηγηθείτε στην σελίδα του προγράμματος και 

να επιλέξετε από το κορυφή της ιστοσελίδας όπου βρίσκεται το  κεντρικό μενού το κουμπί 

«Πλατφόρμα»  

 

ή μπορείτε να πάτε κατευθείαν στην σελίδα ακολουθώντας την παρακάτω διεύθυνση : 

https://indigiterasmus.eu/online-platform/ 

Η γλώσσα της πλατφόρμας θα ρυθμιστεί αυτόματα με βάση τις ρυθμίσεις γλώσσας της συσκευής 

σας. 

 

Μόλις μπείτε στην πλατφόρμα (το στάδιο όπου πιθανότατα είστε τώρα, συγχαρητήρια) θα δείτε τα 

παρακάτω στοιχεία, τα οποία μπορείτε να διαλέξετε, αλλά για να επωφεληθείτε πλήρως από όλα 

αυτά, απαιτείται εγγραφή. 

https://indigiterasmus.eu/online-platform/
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Εγγραφή: 

Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί αυτοαξιολόγησης, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε, παρέχοντας ένα 

όνομα χρήστη, έγκυρο email, όνομα, επώνυμο και όνομα εταιρείας. Υπό την προϋπόθεση, θα 

λάβετε έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης στο email σας. Στη συνέχεια, με την αποδοχή της πολιτικής 

απορρήτου, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα για να επωφεληθείτε πλήρως από όλα τα 

στοιχεία. 
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Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ως χρήστης 

1. Αυτοαξιολόγηση  – μετα την ολοκλήρωση του τεστ αυτοαξιολόγησης θα σας παραχωρηθούν 

οι απαντήσεις και το σύστημα θα σας  προτείνει ποιες ενότητες να ακολουθήσετε με βάση 

τα δικά σας αποτελέσματα  

Παράδειγμα: 

 

2. Η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση – το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει 

εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς: 

 Επιχειρηματικά μοντέλα διεθνοποίησης  

 Διεθνές marketing 

 Διεθνής δικτύωση 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 Διεθνής διαχείριση ανοικτής καινοτομίας 

 Κάθε ενότητα διαιρείται στον ίδιο αριθμό ενοτήτων. Παράδειγμα :  

 

 

3. Διαδικτυακό σεμινάριο – μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το καθένα ξεχωριστά και δεν 

απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθησή τους  

Τα διαδικτυακά σεμινάρια περιλαμβάνονται επίσης σαν κομμάτι της κάθε εκπαιδευτικής 

ενότητας, με περαιτέρω περιγραφή. 
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4. Φόρουμ συζήτησης – εδώ μπορείτε να ανταλλάξετε ιδέες με άλλους επαγγελματίες  

 

Γι’ αυτό τον σκοπό, θα ανακατευθυνθείτε σε μια κλειστή ομάδα συζήτησης στο Facebook. 

5. Πόροι – είναι  πρόσθετο υλικό σχετικά με την διεθνοποίηση που μπορείτε να 

παρακολουθήσετε. 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα και την βάση δεδομένων με ανοικτού πόρους μάθησης για 

την διεθνοποίηση.  

Ερωτηματολόγιο 

Μόλις ολοκληρώσετε την εξ αποστάσεων ηλεκτρονική εκπαίδευση και τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες στην πλατφόρμα, σας παρακαλώ μοιραστείτε μαζί μας την γνώμη σας στο Google 

form. Τα σχόλιά σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της πλατφόρμας 

 

Ανάθεση διεθνοποίησης 
 
Το πρόγραμμα INDIGIT_2EU προσφέρει την ευκαιρία  να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία για την 
διεθνοποίηση της επιχείρηση σας. Οι τρέχων  οικονομικοί  παράμετροι, μπορεί να κάνουν τη 
στρατηγική διεθνοποίηση σας δύσκολο έργο. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές του προγράμματος 
σας προσκαλούν να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της επιχείρησής 
σας, σε μια προσπάθεια να σας βοηθήσουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής διεθνοποίησης. 
 
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα « Φόρουμ συζήτησης» να απαντήσετε σας παρακαλώ στις 
παρακάτω ερωτήσεις:  
• Πείτε μας λίγα περισσότερα για τον εαυτό σας και τη βασική δραστηριότητα της Μικρό Μεσαίας 
επιχείρησή σας. 
• Γιατί θα σας ενδιέφερε  να διεθνοποιήσετε τις δραστηριότητές της επιχείρηση σας? 
• Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε αυτήν τη στιγμή με τη διεθνοποίηση της επιχείρηση 
σας (δηλαδή την εποχή Covid-19); 
• Τι μπορείτε να μάθετε για τη διεθνοποίηση από τους συμμετέχοντες των άλλων χωρών; 
 
Ως υποχρεωτική εργασία, πρέπει να παρουσιάσετε κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, τη στρατηγική διεθνοποίησης της ΜΜΕ, απαντώντας στις παρακάτω 3 ερωτήσεις:  
 
1) Τι μάθατε από την εκπαίδευση INDIGIT και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσετε για να 

διεθνοποιήσετε την Μικρό Μεσαία Επιχείρηση σας? 

2) Χρησιμοποιώντας το "Forum συζητήσεων" του προγράμματος, προσκαλέστε 2 ακόμη 

εκπαιδευόμενους του προγράμματος INDIGIT για να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε τη 

στρατηγική διεθνοποίησης και να ανταλλάξετε απόψεις. 

3) Πώς σας βοήθησε η επαφή με άλλους ιδιοκτήτες ΜΜΕ από άλλες χώρες να διαμορφώσετε 

καλύτερα τη στρατηγική διεθνοποίησης; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQlLcd-Bx4KT9URCXPqFpFdRllyWBmlJT8BOqheZcutnuiyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQlLcd-Bx4KT9URCXPqFpFdRllyWBmlJT8BOqheZcutnuiyQ/viewform
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Πατήστε  για να στείλετε την εργασία σας ή για επιπλέον ερωτήσεις. 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ που επιλέξατε  το IN_DIGIT2EU,  χρηματοδοτούμενο από 

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Adult Education 

https://indigiterasmus.eu/contact-us/

