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IN_DIGIT2EU este un răspuns direct la o cerință declarată a grupurilor țintă ale organizațiilor
implicate pentru căile de dezvoltare a competențelor de calitate legate de lipsa de acces la
calificări resurse umane necesare extinderii internaționale. Prin urmare, proiectul își propune
direct să ofere un program de dezvoltare a competențelor orientate către nevoile individuale
în domeniul internaționalizării pentru IMM-uri și adulți cu un nivel scăzut de calificare.

OBIECTIVE
Dezvoltarea unui instrument de evaluare pentru a estima
disponibilitatea și lacunele care trebuie completate pentru a face
față cu succes provocărilor de internaționalizare.
Dezvoltarea unor cursuri de formare, livrate complet on-line, cu
scopul de a dezvolta abilitățile grupului țintă, pentru a sprijini
proiectarea eficientă și implementarea proceselor de
internaționalizare a IMM-uri.
GRUP ȚINTĂ
Antreprenorii și managerii IMM-URILOR, cu lipsa abilităților de
internaționalizare - actuale și potențiale, personalul IMM-urilor
actuale și potențiale.

PRODUSELE
INTELECTUALE ALE
PROIECTULUI
IN_DIGIT2EU

* IO1: Metodologia și
instrumentul de
autoevaluare
* IO2: Metodologie și ghid
de instruire
* IO3: Set de instrumente
pentru instruire
* IO4: Platforma online
* IO5: Cele mai bune
practici

Parteneri
Sprijinul acordat de Comisia
Europeană pentru elaborarea
acestei publicații nu constituie o
aprobare a conținutului, care
reflectă doar opiniile autorilor, iar
Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare a
informațiilor conținute în aceasta
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Faza pilot:
Cursul online IN_DIGIT2EU își propune să completeze lipsurile și să ofere o cale deschisă de
dezvoltare a abilităților orientată către utilizator în zona internaționalizării. Avantajele cursului online
sunt flexibilitate ridicată, dar fără a renunța și de interacțiune.
Acest curs se adresează antreprenorilor și managerilor/proprietarilor IMM-urilor, angajaților și celor
care doresc să devină antreprenori și îi ajută să-și îmbunătățească abilitățile de internaționalizare.
Cursul pilot s-a desfășurat în 6 țări (România, Portugalia, Polonia, Lituania, Cipru, Grecia). Fiecare
partener a asigurat participarea a cel puțin 20 de persoane din fiecare țară. După finalizarea cursului
pilot, un chestionar de evaluare a fost completat de către cursanți. Experiența va servi pentru a
contura câteva aspecte care erau încă în faza de pregătire. Problemele depistate împreună cu
rezultatele celorlalte țări partenere vor ajuta la ajustarea platformei și a conținutului cursului.

- „Acest curs online permite o auto-învățare eficientă și aveți timp să citiți și să urmăriți toate
unitățile și seminariile web și puteți obține o cunoaștere destul de detaliată a acestui subiect.
Cursul a făcut o treabă foarte bună de a reflecta principiile pe care le-a predat ”
- "Acest curs a fost excelent, cantitatea de informații și instrumente pe care ni le oferă sunt
minunate, iar instrumentele interactive au fost foarte utile. Vă mulțumim pentru tot"
- „Cursul este bun pentru cursanții care doresc să-și sporească cunoștințele în cadrul
antreprenoriatului.”„Recomand cursul, deoarece există diversitate în alegerea subiectelor și a modelelor.”
- „Oferă fără îndoială informații importante, precum și acces la resurse și baze de date pentru a
facilita cercetarea și dezvoltarea unui plan de internaționalizare.
-„Oferă o experiență de învățare la distanță cuprinzătoare, interactivă, care poate fi finalizată în
timpul liber al cursantului, oferindu-le libertatea de a determina timpul pe care îl vor dedica
învățării”.
- "M-au interesat subiectele conexe care se află pe platforma de instruire. A fost îmbucurător faptul
că informațiile sunt foarte sistematizate și reușesc să aprofundeze în domeniile solicitate
mult mai rapid."
-„Conexiunea dintre cunoștințele practice și teoretice este clară și utilă”.
- "Platforma IN_DIGIT2EU este foarte bine organizată, modulele sunt bine structurate și ușor de
înțeles."
-„În general, platforma a fost interactivă, ușor de utilizat și m-a ajutat să clarific și să dezvolt
anumite aspecte ale internaționalizării.”

- „Este sincer o inițiativă genială, cu multă amploare”.
-"Resursele de pe platformă au fost detaliate și utile. Au fost organizate destul de bine și sunt
de neprețuit.
"

