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IN_DIGIT2EU jest bezpośrednią odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie grup docelowych
zaangażowanych organizacji na ścieżki rozwoju umiejętności jakościowych związane z
brakiem dostępu do wykwalifikowanych zasobów ludzkich wymaganych do ekspansji
międzynarodowej. Dlatego projekt ma bezpośrednio na celu zapewnienie indywidualnego
programu rozwoju umiejętności zorientowanego na potrzeby w obszarze internacjonalizacji dla
MŚP i osób o niskich kwalifikacjach.
REZULTATY PROJEKTU
CELE
IN_DIGIT2EU
PrPrzygotowanie narzędzia samooceny w celu oceny gotowości i

braków w wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z wyzwaniami
internacjonalizacji.
Przygotowanie szkolenia w wersji online, którego celem jest
rozwinięcie takich umiejętności grup docelowych, które pomogą
im w implementacji procesów internacjonalizacji w MŚP.
GRUPY DOCELOWE
IN_DIGIT2EU dedykowany jest dla rzedsiębiorców i menadżerów
MŚP, którzy nie posiadają umiejętności w dziedzinie
internacjonalizacji – tych, którzy już pracują lub będą pracować w
MŚP

*IO1: Metodologia i
narzędzie samooceny
*IO2: Metodologia i
przewodnik szkolenia
*IO3: Zestaw
szkoleniowy
*IO4: Platforma online
*IO5: Dobre praktyki

Partnerzy
Wsparcie Komisji Europejskiej dla
produkcji tej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy
autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zawartych.
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Etap testowania:
Szkolenie online IN_DIGIT2EU ma na celu ma na celu wypełnienie luki i zapewnienie otwartej ścieżki
rozwoju umiejętności zorientowanych na użytkownika w obszarze internacjonalizacji. Zaletami kursu
online jest duża elastyczność, ale także jego elementy interaktywne oraz możliwości interakcji.
Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców i menedżerów / właścicieli MŚP, pracowników oraz
przyszłych przedsiębiorców, którzy mogą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu internacjonalizacji.
Etap testowania był prowadzony w 6 krajach (Rumunia, Portugalia, Polska,Litwa, Cypr, Grecja).
Każdy partner zapewnił zaangażowanie co najmniej 20 uczestników. Po ukończeniu testowania,
uczestnicy wypełnili kwestionariusz oceny, a zgromadzone odpowiedzi pomogą nam w ulepszeniu
platformy, zarówno jego struktury, jak i treści.
-„Ten kurs online umożliwia efektywną amodzielną naukę. Jest wystarczająco czasu na
przeczytanie wszystkich modułów i obejrzenie każdego z webinariów. W krótkim czasie
zdobędziesz dość szczegółową wiedzę w zakresie tematyki kursu. Kurs spełnia swoje
założenia.”
-„Ten kurs był doskonały, ilość informacji i narzędzi, które nam dostarcza, jest wspaniała, a
narzędzia interaktywne były bardzo przydatne. Dzięki za wszystko.”
-„Szkolenie jest dobre dla osób uczących się, które chcą zwiększyć swoją wiedzę w zakresie
przedsiębiorczości.”
- „Polecam szkolenie, ponieważ jest różnorodne w doborze tematycznym.”
-„Niewątpliwie dostarcza ważne informacje, a także dostęp do zasobów i baz danych w celu
ułatwienia badań i rozwoju planu internacjonalizacji.”
- „Zapewnia wszechstronne, interaktywne doświadczenie w nauczaniu na odległość, które można
ukończyć w wolnym czasie kursanta, dając mu swobodę określenia czasu, jaki poświęci na
uczenie się.”
- Interesowały mnie poszczególne tematy, które znajdują się na platformie szkoleniowej. To
satysfakcjonujące, że informacje są bardzo usystematyzowane i pozwalają znacznie szybciej
zagłębiać się w tematykę.”
- „Związek między wiedzą praktyczną i teoretyczną jest jasny i przydatny.”
-„Platforma IN_DIGIT2EU jest bardzo dobrze zorganizowana, moduły mają dobrą strukturę i są
łatwe do zrozumienia .”
- „Ogólnie rzecz biorąc, platforma była interaktywna, łatwa w użyciu i pomogła mi zrozumieć i
rozwinąć pewne aspekty internacjonalizacji.”

-„To naprawdę genialna inicjatywa o dużym zasięgu.”
- „Zasoby na platformie były szczegółowe i przydatne. Były dość dobrze zorganizowane i
mogły okazać się nieocenione.”

