Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIFME επιλέχθηκαν προσεκτικά,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους του έργου, καθώς επίσης και τις
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.
Στο έργο συμμετέχουν 5 εταίροι από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας
την ανάγκη σύνδεσης των επιχειρηματιών με την εκπαίδευση προκειμένου να
βελτιωθεί το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων, καθώς και 6 επιχειρήσεις
αντιπροσωπεύοντας τον επιχειρηματικό κόσμο.

Αριθμός Αναφοράς Έργου 600834-EPP-1-2018-1-MT-EPPKA2-KA
Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά
προσυπογραφή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των
συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των
περιεχομένων πληροφοριών.

Επικοινωνία: info@difme.eu

www.difme.eu

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής
διεθνοποίησης και οικονομικός
γραμματισμός για
μικροεπιχειρηματίες

Διασύνδεση Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη

www.difme.eu

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (DIFME)
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DIFME θα αναπτύξει ένα υψηλού επιπέδου,
εκπαιδευτικό υλικό που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε βασικές έννοιες
της επιχειρηματικότητας μέσα από ένα εύχρηστο online περιβάλλον σε
συνδυασμό με μια πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως μάθησης.
Οι εταίροι θα συνεργαστούν για την συλλογή και διανομή όλων των
πληροφοριών που θεωρούνται χρήσιμες (γνώση, κυβερνητικά ή άλλα
προγράμματα βοηθείας, κα) σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το
πρόγραμμα θα ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των νέων στην
επιχειρηματική αγορά και θα προωθήσει την συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικών οργανισμών και επιχειρηματιών. Οι δράσεις διάχυσης του
προγράμματος
θα
ευαισθητοποιήσουν
και
θα
προσεγγίσουν
ενδιαφερόμενα μέλη σε όλη την Ευρώπη σε έξι γλώσσες – Αγγλικά,
Γερμανικά, Ελληνικά, Ολλανδικά, Ιταλικά και Βουλγάρικα. Το πρόγραμμα
θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία ενός Μνημονίου Συνεργασίας, το
οποίο στόχο θα έχει την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος
πιστοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης
προσόντων.
Δια μέσου μιας ανάλυσης των υφιστάμενων προγραμμάτων επιχειρηματικής
εκπαίδευσης που προσφέρονται από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
το πρόγραμμα DIFME σκοπεύει να αναγνωρίσει τα κενά στις δεξιότητες των
μικροεπιχειρηματιών και να αναπτύξει τις ικανότητες τους σχετικά με τον
οικονομικό γραμματισμό, τις ψηφιακές δεξιότητες και την διεθνοποίηση των
επιχειρήσεων.
Αυτές οι δεξιότητες θα ενσωματωθούν σε ένα πρόγραμμα σπουδών
κατάλληλα προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς με χρήση
διάφορων τεχνικών μάθησης και μιας πλατφόρμα από απόστασης μάθησης.
Όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσω ενός online κόμβου για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο οποίος θα βοηθάει τους επιχειρηματίες
ανεξαρτήτως μεγέθους να εξερευνήσουν ψηφιακά καινοτόμους τρόπους για
την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων τους.
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