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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μείνετε συντονισμένοι, το διαδραστικό online

Το IO1 έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει:
σεμινάριο θα είναι έτοιμο σε λίγους μήνες !!!!!
• τον ορισμό των ΜΜΕ
• τη σημασία των ΜΜΕ στην παγκόσμια οικονομία
και, τέλος, το περιβάλλον διεθνοποίησης.
Μετά από έρευνα σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώθηκε ότι
Με βάση το μάθημα που αντλήθηκε από την
εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πόρων ανοικτής πρόσβασης που
ολοκλήρωση του IO1 και την εις βάθος έρευνα
θα βοηθούσαν τις ΜΜΕ να αξιολογήσουν την κατάσταση
παρόμοιων προσπαθειών που έγιναν στο παρελθόν
διεθνοποίησης τους.
στον συγκεκριμένο τομέα της εκπαίδευσης και της
Το έργο IN_DIGIT2EU έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό και
κατάρτισης, οι τομείς παρέμβασης καθορίστηκαν
με βάση αυτό οι εταίροι δημιούργησαν τη μεθοδολογία και το
σύμφωνα με τα υφιστάμενα κενά, τις ιδιαίτερες
εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της ετοιμότητας για διεθνοποίηση. Οι
ανάγκες της ομάδας στόχου και την διαδικασία
ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να
διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Τα θέματα που
ανακαλύψουν την ετοιμότητά τους για διεθνοποίηση.
αντιμετωπίζει το έργο περιλαμβάνουν:

Η εκπαίδευση θα συμβάλει στη βελτίωση
Οι στρατηγικές διεθνοποίησης των ΜΜΕ όχι
μόνο παρέχουν συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά
και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το
ρόλο των επιχειρηματικών μοντέλων και των
στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου για την
επιτυχία της διεθνοποίησης και τις προοπτικές
της ανοιχτής καινοτομίας που θα επιτρέψει τη
διεθνοποίηση των ΜΜΕ.

In_digit_2_eu

www.indigiterasmus.eu

1.Επιχειρηματικά μοντέλα διεθνοποίησης
2. Διεθνές μάρκετινγκ
3.Διεθνής δικτύωση
4.Ηλεκτρονικό εμπόριο
5. Διεθνής διαχείριση ανοικτής καινοτομίας

Εξαιτίας της φύσης της ομάδας στόχου
(για παράδειγμα επιχειρηματίες χωρίς ελεύθερο
χρόνο), το online σεμινάριο θα περιλαμβάνει
νέα, εξαιρετικά διαδραστικά εργαλεία. Το σετ
εκπαιδευτικών εργαλείων IO3 βρίσκεται σε
εξέλιξη και θα αποτελείται από μελέτες
περιπτώσεων της κάθε χώρας, βίντεο,
διαδραστικές ασκήσεις, webinar κ.λπ.,

IN_DIGIT2EU
Το email του συντονιστή του έργου: simona.haprian@aradcda.ro
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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 αυτόαξιολόγησης
*IO2: Μεθοδολογία και
οδηγός εκπαίδευσης
*IO3: Εκπαιδευτικό
εργαλείο
*IO4: Ηλεκτρονική
πλατφόρμα
*IO5: Βέλτιστες
Πρακτικές

Εταίροι:

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

