
Проект ИССА (Интернационализация за социални и иновативни 

новостартиращи фирми и предприемачи) е създаден да идентифицира 

ключови и иновативни обучителни методи, които стимулират 

международните дейности на предприемачите. Този проект е базиран на 

предишни проекти (СО, стартъп общности; СИ, стартъп 

интернационализация), но прави още една стъпка напред, насърчавайки 

международната експанзия и развитието на социални стартиращи фирми 

и предприемачи. 

Първата транснационална среща на ИССА се проведе в Трондхайм 

(Норвегия) през месец ноември на 2019 г. с домакин Норвежкия 

университет за наука и технологии, който е и координатор по 

проекта. Срещата беше ползотворна, с добрия принос от 

партньори, включваща брейнсторминг и много дискусии. След 

успешната среща партньорите се разделиха, с чувство на 

мотивация и силно развълнувани да работят заедно за постигането 

на качествени резултати. 

 
ИССА Партньорство:  

ИССА консорциумът е стратегически съставен от различни организации от 

пет европейски държави (Норвегия, Кипър, Испания, Гърция и България) от 

различни сектори. 

Първа среща: 

 

 

ЗА ИССА 

Проект ИССА (Интернационализация за социални и 

иновативни новостартиращи фирми и предприемачи) е 

създаден да идентифицира ключови и иновативни обучителни 

методи, които стимулират международните дейности на 

предприемачите.  За да постигне целите на проекта, ИССА се 

базира на три ясни  резултата: пакет за обучение, платформа 

за електронно обучение и виртуална учебна среда. 
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Резултати от проекта: 
За да се постигнат целите на проекта, ИССА се базира на три ясни резултата: 

 

ИР1: ИССА Рамка за Компетентност и обучение и сценарии - 

Социални предприемачи и стартиращи фирми в международен план - Целта е 

да се създаде пакет за самообучение, който развива социалните предприемачи 

към 

интернационализация на социалните предприятия. Пакетът за самообучение ще 

бъде основан на компетентности, избрани във връзка с ENTRE-COMP (Рамка за 

компетентност по предприемачество, която предлага рамка за изграждане 

консенсус около общото разбиране за предприемаческата компетентност) и 

интернационализация, за да се осигури перфектното фирмено приспособяване 

към социалните предприятия по пътя им към интернационализация. 

Самообучителния 

пакет ще включва и тестове за самооценка за по-нататъшно подобряване на 

учебния процес.  

  

ИР2: ИССА платформа за електронно обучение - Целта е да се наложи 

ИССА платформа за електронно обучение. Тази платформа ще бъде Мудъл 

ЛМС и ще се използва за хостинг на учебно съдържание (учебен материал, 

свързаните сценарии и тестове за самооценка). Платформата за електронно 

обучение на ИССА също ще бъде и пространство, в което стартиращите фирми 

и предприемачите ще могат да се срещат, общуват и споделят своите опит и 

експертиза по въпроси във връзка интернационализация, планове за 

разширяване, устойчиво и социално предприемачество, като по този начин ще 

се допринесе за формирането на една общност.  

  

ИР3: ИССА среда за виртуално обучение - Целта е да се създаде 

концептуален дизайн и структура и поведение на системата на 3D виртуален 

свят (ВС) платформа, в която произведеното учебно съдържание (учебен 

материал, 

свързаните сценарии и тестовете за самооценка) от ИР2 ще бъде 

'’пренесено“ във ВС  чрез Слудъл (безплатен проект с отворен код, 

който интегрира виртуалните среди за много потребители, разработена в Оупън 

Сим с Мудъл система за управление на обучението). 

  

ИР4. ИССА Тестване - Целта е да се проведат проби, което ще гарантира, че 

разработената рамка за компетентност, пакетът за самообучение, сценариите, 

платформата за електронно обучение и ВС средата са с добро качество и 

съгласувани продукти, които адекватно отговарят на целите си, съответстват на 

нуждите напотребителите и имат добър потенциал за интернационализация. 

  

Партньорските организации вече работят по разработването на 

първата продукция, която ще бъде достъпна до юни 2020 г. 
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