IN_DIGIT2EU este un răspuns direct la o cerere raportată a grupurilor țintă ale
organizațiilor angajate pentru căile de dezvoltare a competențelor calitative legate de lipsa
accesului la resursele umane calificate necesare pentru expansiunea internațională. Prin
urmare, proiectul urmărește în mod direct să ofere un program de dezvoltare a
competențelor, orientat pe nevoi individuale în domeniul internaționalizării IMM-urilor și
adulților cu înaltă calificare.
OBIECTIVE
Dezvoltarea unui instrument de evaluare pentru a cuantifica
pregătirea și lacunele care trebuie îndeplinite pentru a face față cu
succes provocărilor de internaționalizare
Dezvoltarea unui curs de formare, livrat complet on-line, care
vizează dezvoltarea competențelor grupului țintă, pentru a sprijini
proiectarea
eficientă
și
implementarea
proceselor
de
internaționalizare în IMM-uri.
GRUPUL ȚINTĂ
IN_DIGIT2EU va colabora cu managerii din domeniul
antreprenoriatului și IMM-urilor care nu au competențe în
internaționalizare - actuali și potențiali, la fel și cu resursa umană
actuală și potential a IMM-urilor.

PRODUSELE
INTELECTUALE ALE
PROIECTULUI
IN_DIGIT2EU
*IO1: Metodologia și
instrumentul de
autoevaluare
*IO2: Metodologia și ghidul de
instruire
*IO3: Instrument de instruire
*IO4: Platformă online
*IO5: Cele mai bune practici

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta

Prima sedință de management
din Portugalia
Ședința inițială a proiectului a avut loc la Porto,
între 25 și 26 octombrie, găzduită de E & D, la
care au participat toți partenerii de proiect.
Scopul întâlnirii a fost reîmprospătarea ideii de
proiect în rândul partenerilor, stabilirea unei
înțelegeri comune a termenilor și conceptelor
și a unei viziuni unitare asupra activităților. În
cele din urmă, au fost organizați următorii pași
și responsabilitățile viitoare a fiecărui partener
pentru a asigura calitatea dezvoltării
produselor intelectuale.

Parteneri

URMĂTOAREA ȘEDINȚĂ ÎN KAUNAS.
Următoarea întâlnire a
partenerilor va avea loc în
săptămâna 5-6 decembrie la
Kaunas KTU

A doua ședință de management
din Polonia

A doua întâlnire a proiectului a avut loc la
Rzeszow între 4 și 5 aprilie, găzduită de Danmar și
a fost o oportunitate de a împărtăși lecțiile învățate
de parteneri în ultima lună. Sesiunile de lucru ne-au
permis să îmbunătățim metodologiile dezvoltate ale
primelor instrumente pentru creșterea gradului de
pregătire a IMM-urilor pentru internaționalizare instrumente de evaluare pentru competențele de
internaționalizare și curs de instruire interactivă. În
luna mai, după implementarea modificărilor
rezultate din feedback-ul intern, rezultatele vor fi
subiectul consultărilor externe cu grupurile țintă IMM-uri și formatorii pentru adulți

