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IN_DIGIT2EU είναι η άμεση απάντηση στην ανάγκη της ομάδας στόχου των 
εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο τομέα της διεθνοποίησης, 
καθώς υπάρχει έλλειψη πρόσβασης σε ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους που 
απαιτούνται για την διεθνή επέκταση τους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα στοχεύει άμεσα 
στην παροχή εξατομικευμένου προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της 
διεθνοποίησης, με γνώμονα τις ανάγκες των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων  και των  
ενηλίκων με  χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό- αξιολόγησης για να αξιολογήσει 

την ετοιμότητα και τα κενά της ομάδας στόχου που πρέπει να 

καλυφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι 

προκλήσεις διεθνοποίησης. 

Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος , που θα 

παρέχεται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, με στόχο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων  της ομάδας στόχου, για να υποστηριχθεί 

ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η πραγματοποίηση 

διεργασιών διεθνοποίησης των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων.  
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

IN_DIGIT2EU θα συνεργαστεί με Επιχειρηματίες και με μάνατζερ 

Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων που έχουν έλλειψη ικανοτήτων 

διεθνοποίησης– τωρινό και δυνητικό προσωπικό των Μικρό 

Μεσαίων Επιχειρήσεων.

 

 
 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

IN_DIGIT2EU  
 

 

*IO1: Μεθοδολογία και 

εργαλείο αυτό- 

αξιολόγησης 

*IO2: Μεθοδολογία  και 

οδηγός εκπαίδευσης  

*IO3: Εκπαιδευτικό εργαλείο 

*IO4: Ηλεκτρονική 
πλατφόρμα 

*IO5: Βέλτιστες Πρακτικές 

 

 
 
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.
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1η συνάντηση στη Πορτογαλία 

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε 25 με 26 Οκτωβρίου στο 

Πόρτο, φιλοξενήθηκε από την E&D και 

παρευρέθηκαν όλοι  οι εταίροι.  Η συνάντηση 

είχε ως σκοπό την υπενθύμιση της ιδέας του 

προγράμματος μεταξύ των εταιρών, 

καθιερώνοντας ένα ενιαίο όραμα, μια κοινή 

αντίληψη των όρων και των εννοιών. Τέλος 

προγραμματίστηκαν οι επόμενες κινήσεις και οι 

μελλοντικές αρμοδιότητες του κάθε εταίρου με 

στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας του 

προγράμματος και των παραδοτέων. 

 
 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ. 
 
 

Η επόμενη συνάντηση των 

εταίρων θα 

πραγματοποιηθεί στης 5 με 

6  Δεκεμβρίου στο Κάουνας 

από την KTU  
 

 
 
 
 
 

2η συνάντηση την Πολωνία 
 
 

Partners 
Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στης 4 με 5 

Απριλίου στο Ρζεσζόφ από την  Danmar, ήταν μια 

ευκαιρία να μοιραστούν οι εταίροι τα διδάγματα των 

τελευταίων μηνών. Οι συνεδρίες  επέτρεψαν την 

βελτίωση  των αναπτυγμένων μεθοδολογιών των 

αρχικών εργαλείων για την αύξηση της ετοιμότητας 

διεθνοποίησης των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων -  

τα εργαλεία αξιολόγησης των ικανοτήτων και το δια- 

δραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

διεθνοποίηση. Το Μάιο , μετά την εφαρμογή των 

αλλαγών που προκύπτουν από την εσωτερική 

ανατροφοδότηση, τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν 

αντικείμενο εξωτερικών διαβουλεύσεων με τις ομάδες-    

….στόχους μας- Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις  

………και εκπαιδευτές ενηλίκων 


