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3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
IN_DIGIT2EU
Ένα χρηματοδοτούμενο
έργο από την ΕΕ, με στόχο να βοηθήσει
τις ΜΜΕ στην διεθνοποίηση τους

"ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Το έργο IN_DIGIT2EU στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της
διεθνοποίησης των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων και των ενηλίκων με χαμηλή
εξειδίκευση, παρέχοντας ένα εργαλείο που από την μια πλευρά αξιολογεί την
ετοιμότητα για διεθνοποίηση και από την άλλη επιτρέπει την πρόσβαση σε
αναβαθμισμένες διαδρομές προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες , όχι
μόνο των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά κυρίως μεταξύ των οργανισμών που
εργάζονται με ΜΜΕ.
Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ελέγχου αυτό - αξιολόγησης για να
ελεγχθεί η ετοιμότητα για διεθνοποίηση. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα
επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρόσθετοι πόροι που παραδίδονται
δωρεάν στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την
υλοποίηση σχεδίων διεθνοποίησης σε επιχειρήσεις.
Για την επίτευξη των στόχων του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν 5 παραδοτέα, συμπεριλαμβανομένου
ενός πακέτου εργαλείων όπως μελέτες περίπτωσης κάθε χώρας, βίντεο, δια δραστικές ασκήσεις, webinars κ.λπ.
Τα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει το έργο περιλαμβάνουν:
1. Επιχειρησιακά μοντέλα διεθνοποίησης
2. Διεθνές μάρκετινγκ
3. Διεθνής δικτύωση
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
5. Διεθνής διαχείριση ανοιχτής καινοτομίας

"Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μέσω
του οποίου παραδίδεται όλο το
εκπαιδευτικό υλικό, περιελαμβάνει μέθοδο
αξιολόγησης, φόρουμ συζήτησης,
διαδικτυακές διαλέξεις, εγχειρίδιο χρήσης
της πλατφόρμας"
https://indigiterasmus.eu/onlineplatform/

Οδηγίες

Αυτο-αξιολόγηση

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα

Φόρουμ επικοινωνίας

Πηγές

Ερωτηματολόγιο

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Σε αυτήν τη φάση, η πλατφόρμα της ασύγχρονης εκπαίδευσης και το
εκπαιδευτικό υλικό έχουν ολοκληρωθεί, οπότε το επόμενο βήμα είναι
η έναρξη της πιλοτικής φάσης.

Η εκπαίδευση θα συμβάλει στην
βελτίωση των στρατηγικών
διεθνοποίησης των ΜΜΕ
παρέχοντας όχι μόνο
συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά
και αυξάνοντας την
ευαισθητοποίηση σε θέματα
όπως ο ρόλος της επιχείρησης,
οι στρατηγικές ηλεκτρονικού
εμπορίου και η δυναμική της
ανοιχτής καινοτομίας για την
διεθνοποίησης των ΜΜΕ

Το προφίλ των συμμετεχόντων
για την εκπαίδευση θα είναι
ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ,
νεοσύστατες επιχειρήσεις,
μελλοντικοί επιχειρηματίες που
έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο
και σκοπεύουν να ξεκινήσουν
άμεσα την επιχείρησή τους.
Τέλος, οι αρμοδιότητες κάθε
εταίρου χωρίστηκαν, με στόχο τη
διασφάλιση της ποιότητας της
πιλοτικής φάσης, η οποία
πρόκειται να ξεκινήσει στα τέλη
Μαΐου σε 6 χώρες.

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.

Διαδικτυακές διαλέξεις

Περιεχόμενο

