
Το τελικό συνέδριο του έργου IN_DIGIT2EU πραγματοποιήθηκε από 09.09.2020 στις
30.09.2020,διαιρέθηκαναπό 20 άτομα σύμφωνα με τις απαιτήσεις (ο συνολικός αριθμός
συμμετεχόντων ήταν 100). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον ρουμανικό εταίρο Arad
"Centrul de Dezvoltare Arad" στη Ρουμανία. Οι εκδηλώσεις παρακολούθησαν ειδικούς
ομιλητές, εταιρείες, εκπαιδευτές και φοιτητές κατά το τελευταίο έτος του κολεγίου που θα
εργαστούν σε ΜΜΕ. Οι παρουσιάσεις του έργου και της πλατφόρμας έγιναν από: Simona
Haprian, Mihaela Breaz και Florentina Audi.

 IN_DIGIT2EU
Ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, αφιερωμένο
στο να παρέχει βοήθεια στην διεθνοποίηση των ΜΜΕ

"Ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν την
ανάπτυξη δεξιοτήτων διεθνοποίησης"

Οι συνεργάτες της Arad φιλοξένησαν την τελευταία συνάντηση του έργου την ίδια ημερομηνία με
την τελική εκδήλωση στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 και επειδή ο coronavirus ανάγκασε την ομάδα της
Ρουμανίας να οργανώσει μια εικονική συνάντηση. Οι συνεργάτες μοιράστηκαν επίσης τα σχόλιά
τους από την πιλοτική τους εκπαίδευση, όπου το κοινό-στόχος είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τα
εργαλεία.

4 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το IN_DIGIT2EU είνα
μια άμεση
ανταπόκριση σε μια
αναφερόμενη ζήτηση
των ομάδων-στόχων
των εμπλεκόμενων
οργανισμών για
πορείες ανάπτυξης
δεξιοτήτων ποιότητα
που σχετίζονται με
την έλλειψη
πρόσβασης σε
ειδικευμένους
ανθρώπινους πόρους
που απαιτούνται για
διεθνή επέκταση.
Επομένως, το έργο
στοχεύει άμεσα στην
παροχή
προγράμματος
ανάπτυξης δεξιοτήτω
προσανατολισμένων
στις ανάγκες στον
τομέα της
διεθνοποίησης για τι
ΜΜΕ και τα χαμηλά
ειδικευμένοι ενήλικες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ



Η Πολωνική Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση διοργανώθηκε στις 09.09.2020 στο Rzeszow,
υπό την εποπτεία της Joanna Bać, συμπεριλαμβανομένων ομιλητών και συμμετεχόντων
από την Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή και πιλοτικές δραστηριότητες, που
μοιράζονται την εμπειρία τους με την πλατφόρμα e-learning. Η εκδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο περιελάμβανε την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου. Έκλεισε με ερωτήσεις και απαντήσεις συνεδρία, η οποία έφερε
ενδιαφέροντα συμπεράσματα και ενθουσιασμό των συμμετεχόντων που έδειξαν το
ενδιαφέρον τους για την ατομική ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

07 18 στο Panevezys, Λιθουανία (42 συμμετέχοντες)
08 17 στην Palanga της Λιθουανίας (43 συμμετέχοντες)

Το λιθουανικό πολλαπλασιαστικό γεγονός διοργανώθηκε σε δύο φάσεις

Tη λιθουανική πολλαπλασιαστική εκδήλωση οργανώθηκε σε δύο φάσεις. Είχαν δύο
πρόσωπο με πρόσωπο εκδηλώσεις με τους συνεργάτες τους ChangeMakers που
διοργανώνουν εκδηλώσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, hackathons,
στρατόπεδα επιχειρηματικών ιδεών κ.λπ. Στην εκδήλωση παρακολούθησαν ειδικοί από
διάφορες εταιρείες συμβούλων, ΜΜΕ, μελλοντικούς επιχειρηματίες εκεί.

Η Κύπρος σαν πολλαπλασιαστική εκδήλωση διοργανώθηκε στις 22.09.2020 την Κύπρο. .
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο και
επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των σημαντικών ορόσημων του έργου
επιτευχθεί και διανοητικά αποτελέσματα. Προσκεκλημένος ομιλητής - Δρ. Κώστας Κώνης
"Διεθνοποίηση των ΜΜΕ στην προκλητική εποχή COVID-19"

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στην Πορτογαλία, διοργανώθηκαν 2 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις: 1.Σεπτέμβριος, 9
και 2 Σεπτεμβρίου. Τα γεγονότα ήταν πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε εκδήλωση
αριθμούσε στους 15 συμμετέχοντες, από το εκκολαπτήριο διευθυντές, επιχειρηματίες
και ΜΜΕ.

Η εκδήλωση πολλαπλασιαστής της Ελλάδα διοργανώθηκε στις 16.09.2020 στο
Ηράκλειο Κρήτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο σε δύο
διαφορετικούς χώρους (λόγω του Covid-19), παρέχοντας υπολογιστή σε κάθε
συμμετέχοντα για να δοκιμάσει την διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης. Στην
εκδήλωση παρακολούθησαν (41 συμμετέχοντες) εμπειρογνώμονες από διάφορες
εταιρείες συμβούλων ΜΜΕ, μελλοντικούς επιχειρηματίες, μέλη του ΕΑΒ και μερικούς
συμμετέχοντες στην πιλοτική φάση.

Αποποίηση ευθυνών:
Αυτό το έργο
χρηματοδοτήθηκε με
υποστήριξη από το
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτή η δημοσίευση
αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο του
συγγραφέα και η
Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.


