
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.

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.

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.
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ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

IN_DIGIT2EU

*IO1: Μεθοδολογία και
εργαλείο αυτό-
αξιολογησης

*IO2: Μεθοδολογία και
οδηγός εκπαίδευσης

*IO3: Εκπαιδευτικό 
εργαλείο

*IO4: Ηλεκτρονική
πλατφόρμα

*IO5: Βέλτιστες Πρακτικές

Συνεργάτες
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.



Δοκιμαστική περίοδος:
Το διαδικτυακό μάθημα IN_DIGIT2EU στοχεύει να καλύψει το κενό και να προσφέρει ενα δωρεάν ασυγχρονο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της διεθνοποίησης με επίκεντρο τον 
εκπαιδευόμενο. Τα οφέλη του online ασυγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η  ευελιξία και η 
ελευθερία του χρόνου παρακολούθησης.
Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διευθυντές / ιδιοκτήτες Μικρό Μεσαίών Επιχειρήσεων, 
υπαλλήλους και σε όσους επιθυμούν να γίνουν  επιχειρηματίες για να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην 
διεθνοποίηση.
Το πιλοτικό πρόγραμμα διεξήχθη σε 6 χώρες (Ρουμανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Λιθουανικά, Κύπρος, Ελλάδα). 
Κάθε συνεργάτης εξασφάλισε τη συμμετοχή  τουλάχιστον 20 συμμετεχόντων ανά χώρα.
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι  συμπλήρωσαν  ένα 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η εμπειρία θα χρησιμεύσει για να οριστικοποιήσει  ορισμένα ζητήματα που ήταν 
ακόμη στη φάση προετοιμασίας. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν μαζί με τα αποτελέσματα των άλλων 
χωρών εταίρων θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση προσαρμογών στην πλατφόρμα και στο περιεχόμενο του 
προγράμματος.
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- «Αυτό το διαδικτυακό μάθημα επιτρέπει μια αποτελεσματική αυτο-μελέτη και έχεις τον χρόνο να 
διαβάσεις και να παρακολουθήσεις όλες τις ενότητες και τα διαδικτυακά σεμινάρια, μπορείς να λάβεις 
αρκετές γνώσεις πάνω στο θέμα. Στο πρόγραμμα έχει γίνει αρκετή δουλειά και αντικατοπτρίζει τις αξίες 
που δίδαξε. »
- "Αυτό το μάθημα ήταν εξαιρετικό, ο όγκος των πληροφοριών και των εργαλείων που μας παρέχουν είναι 
εξαιρετικά και τα διαδραστικά εργαλεία ήταν πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ για τα πάντα"

- "Αναμφίβολα παρέχει σημαντικές πληροφορίες, καθώς και πρόσβαση σε πόρους και βάσεις δεδομένων 
για τη διευκόλυνση της έρευνας και ανάπτυξης ενός σχεδίου διεθνοποίησης".
- "Παρέχει μια ολοκληρωμένη, διαδραστική εμπειρία εξ αποστάσεως μάθησης που μπορεί να ολοκληρωθεί 
στον ελεύθερο χρόνο του μαθητή, δίνοντάς τους την ελευθερία να καθορίσουν τον χρόνο που θα 
αφιερώσουν στη μάθηση".

- «Ενδιαφέρομαι για σχετικά θέματα που βρίσκονται στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. Ήταν ευχάριστο ότι 
οι πληροφορίες είναι πολύ συστηματοποιημένες και καταφέρνει να ερευνήσει τις απαιτούμενες περιοχές 
πολύ πιο γρήγορα."
- "Η σύνδεση μεταξύ πρακτικής και θεωρητικής γνώσης είναι σαφής και χρήσιμη."

- "Η εκπαίδευση είναι καλή για μαθητές που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο της 
επιχειρηματικότητας." 
- "Συνιστώ την εκπαίδευση γιατί είναι διαφορετική στην επιλογή θέματος- ενότητες."

- "Ειλικρινά είναι μια λαμπρή πρωτοβουλία με μεγάλο εύρος."
- "Οι πόροι στην πλατφόρμα ήταν λεπτομερείς και χρήσιμοι. Ήταν οργανωμένοι αρκετά καλά και θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμοι."

- "Η πλατφόρμα IN_DIGIT2EU είναι πολύ καλά οργανωμένη, οι ενότητες είναι καλά δομημένες και 
κατανοητές."
- "Συνολικά, η πλατφόρμα ήταν διαδραστική, εύχρηστη και με βοήθησε να διευκρινίσω και να αναπτύξω 
ορισμένες πτυχές της διεθνοποίησης."




