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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το DigiER είναι ένα 24μηνο έργο που εξετάζει τις δυνατότητες εύρεσης νέων
παιδαγωγικών τρόπων αντιμετώπισης των προκλήσεων του 21ου αιώνα, προωθεί την
ομότιμη μάθηση σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί
ως καταλύτης στην ανάπτυξη των απαραίτητων εγκάρσιων ικανοτήτων, όπως η
επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η δημιουργικότητα.

Ο βασικός στόχος του έργου DigiER είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την
αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας μεταξύ των
υπαλλήλων εμπορικών επιμελητηρίων, περιφερειακών αναπτυξιακών πρακτορείων,
τοπικών αρχών και κέντρων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καθώς και μεταξύ
εκπαιδευτικών ΕΕΚ, εκπαιδευτών και μεντόρων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η σύμπραξη θα αναπτύξει 2 πνευματικά αποτελέσματα:
IO1: Οδηγός για τις στρατηγικές ψηφιακής διασυνοριακής
επιχειρηματικότητας σε επιχειρησιακό περιβάλλον
Το εκπαιδευτικό υλικό DigiER αποτελείται από προτεινόμενα κεφάλαια, τα οποία
θεωρούνται ως οι πιο σύγχρονοι τίτλοι εκπαιδευτικών ενοτήτων.

IO2 Εφαρμογή κινητών συσκευών DigiER για επιχειρηματίες
Η εφαρμογή DigiER για κινητές συσκευές θα διασφαλίζει εξατομικευμένες
εκπαιδευτικές διαδρομές μέσω του αρχικού ελέγχου των γνώσεων και της
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ψηφιακή διασυνοριακή επιχειρηματικότητα
μεταξύ επιχειρηματιών και ατόμων που τώρα ξεκινούν την επιχείρηση τους. Η
εφαρμογή DigiER για κινητές συσκευές θα παρέχει επίσης μια εξατομικευμένη
στρατηγική για τους επιχειρηματίες και τα άτομα που τώρα ξεκινούν την
επιχείρηση τους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα αδύνατα σημεία
τους και να ενδυναμώσουν την προσέγγισή τους στην ψηφιακή διασυνοριακή
επιχειρηματικότητα.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
υπάλληλοι εμπορικών επιμελητηρίων,
υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης,
τοπικές αρχές και κέντρα ανάπτυξης
επιχειρηματικότητας,
ΕΕΚ εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και μέντορες,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και
άτομα που τώρα ξεκινούν την επιχείρηση τους

1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση για το έργο DigiER: “Digital transborder Entrepreneurship Readiness”
ολοκληρώθηκε επιτυχώς διαδικτυακά στις 27 Μαΐου 2021, με συντονιστή εταίρο το REGIONALNA IZBA
GOSPODARCZA W KATOWICACH από την Πολωνία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κάθε εταίρος παρουσίασε τις ιδέες του καθώς και τον τομέα εξειδίκευσης του
σχετικά με το έργο. Πιο συγκεκριμένα:
Συζητήθηκαν τα βήματα για την υλοποίηση του πρώτου Πνευματικού Αποτελέσματος
Έγινε διανομή των επερχόμενων αρμοδιοτήτων του κάθε εταίρου
Συμφωνήθηκε το πλάνο διάχυσης των αποτελεσμάτων
Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις μελλοντικές δια ζώσης συναντήσεις

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ:
-

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH
KE.DI.VI.M2 KAINOTOMIA
STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI
CIVIC COMPUTING LIMITED
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BISTRITA NASAUD

Το

Αρ. έργου: 2020-1-PL01χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών του και
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτό.
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