
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                        ΘΕΜΑ 4 

Το IN_DIGIT2EU είναι μια άμεση απάντηση σε μια αναφερόμενη ζήτηση του στόχου των
εμπλεκόμενων οργανισμών ομάδες για τους τρόπους ανάπτυξης δεξιοτήτων ποιότητας
που σχετίζονται με την έλλειψη πρόσβασης σε ειδικευμένους απαιτούνται ανθρώπινοι
πόροι για διεθνή επέκταση. Επομένως, το έργο στοχεύει άμεσα παρέχει ατομικό
πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων προσανατολισμένο στις ανάγκες στην περιοχή
διεθνοποίηση για ΜΜΕ και ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση.

  ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ IN_DIGIT2EU

*IO1: Μεθοδολογία και
εργαλείο αυτοαξιολόγησης
*IO2: Εκπαιδευτική
μεθοδολογία και οδηγός
*IO3: Εκπαιδευτική
εργαλειοθήκη
*IO4: Διαδικτυακή
πλατφόρμα
*IO5:Βέλτιστες πρακτικές
                             

Συμμετέχοντες

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έργο
χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτό Η δημοσίευση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
κανένα χρήση που μπορεί να γίνει
από τις πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ - online
Λόγω του COVID-19, ο συνεργάτης του Arad εκτελεί μια εικονική
συνάντηση. 

Η τελική συνάντηση της εταιρικής σχέσης επικεντρώθηκε στον
καθορισμό των τελευταίων προθεσμιών, καθώς το έργο
πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τις 30.09.2020.
Τα επόμενα παραδοτέα θα είναι οι βέλτιστες πρακτικές και η
διάδοση και σχέδιο εκμετάλλευσης. Οι συνεργάτες κοινοποίησαν
επίσης τα σχόλιά τους από την πιλοτική τους εκπαίδευση.



ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Η εκδήλωση πολλαπλασιαστή της Ελλάδας 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, Τα
μέλη του ΕΑΒ και μερικοί συμμετέχοντες στην πιλοτική φάση.

Η Κύπρος πολλαπλασιαστική εκδήλωση διοργανώθηκε στις 22.09.2020 στην Κύπρο. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο και επικεντρώθηκε στην παρουσίαση
του πεδίου εφαρμογής του έργου τα σημαντικά ορόσημα που επιτεύχθηκαν και την διανοητική
παραγωγή. Προσκεκλημένος ομιλητής - Δρ. Κώστας Κώνης "Διεθνοποίηση των ΜΜΕ στην
προκλητική εποχή COVID-19"

Το λιθουανικό πολλαπλασιαστικό γεγονός διοργανώθηκε σε δύο φάσεις
07 18 στο Panevezys της Λιθουανίας (42 συμμετέχοντες)
08 17 στην Palanga της Λιθουανίας (43 συμμετέχοντες)
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 Πολωνική Εκδήλωση Πολλαπλασιασμού διοργανώθηκε στις 09.09.2020 στο Rzeszow, υπό
την εποπτεία της Joanna Bać, συμπεριλαμβανομένων ομιλητών και συμμετεχόντων από το
Εξωτερικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο και πιλοτικών δραστηριοτήτων, που μοιράστηκαν την
εμπειρία τους με την πλατφόρμα e-learning. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με
πρόσωπο περιελάμβανε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Κλείστηκε με μια
συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων, η οποία έφερε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και
ενθουσιασμό των συμμετεχόντων που έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την ανταλλαγή εμπειριών
σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Το τελικό συνέδριο του έργου IN_DIGIT2EU πραγματοποιήθηκε από 09.09.2020 στις
30.09.2020, με δύο άτομα να χωρίζονται από 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.

Στην Πορτογαλία, διοργανώθηκαν 2 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις: 1. Σεπτέμβριος, 9
και 2 Σεπτεμβρίου. Τα γεγονότα ήταν πρόσωπο με πρόσωπο. Σε κάθε εκδήλωση συμμετείχαν
15 συμμετέχοντες, από διευθυντές θερμοκοιτίδας, επιχειρηματίες και ΜΜΕ.


