
Τν έξγν ISSA, ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν ηε “Γηεζλνπνίεζε γηα 

Κνηλσληθέο θαη Καηλνηόκεο Δθθηλήζεηο θαη Δπηρεηξεκαηίεο”, έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα εληνπίδεη βαζηθέο θαη θαηλνηόκεο κεζόδνπο κάζεζεο 

πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ επηηπρία ζε δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο γηα 

Κνηλσληθέο Νενζύζηαηεο Δπηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο. Τν έξγν 

βαζίδεηαη ζε πξνεγνύκελα έξγα (SUC, λενζύζηαηεο θνηλόηεηεο˙ SUI, 

δηεζλνπνίεζε λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ), αιιά πξνρσξά έλα βήκα 

πεξαηηέξσ, πξνσζώληαο ηε δηεζλή επέθηαζε θαη αλάπηπμε θνηλσληθώλ 

λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ. 

Αποηελέζμαηα ηοσ έργοσ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ έξγνπ, ην ISSA βαζίδεηαη ζε ηξία 

απηά απνηειέζκαηα: 

IO1: ISSA Πλαίζιο ικανοηήηων & Εκπαιδεσηικό πακέηο & Σενάρια – 

Κοινωνικοί Επιτειρημαηίες και οι Νεοζύζηαηες Επιτειρήζεις γίνονηαι 

διεθνείς - Ο ζηόρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα παθέην απηό-θαηάξηηζεο πνπ 

ζα εθπαηδεύεη ηνπο θνηλσληθνύο επηρεηξεκαηίεο πξνο ηε δηεζλνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ. Τν παθέην απηνεθπαίδεπζεο ζα βαζίδεηαη ζε 

ηθαλόηεηεο πνπ επηιέγνληαη ζε ζρέζε κε ην ENTRE-COMP (Τν Πιαίζην 

Ιθαλόηεηαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ην νπνίν πξνζθέξεη έλα πιαίζην γηα ηελ 

νηθνδόκεζε ζπλαίλεζεο γύξσ από κηα θνηλή θαηαλόεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο) θαη ηε δηεζλνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ηέιεηα εθαξκνγή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζην δξόκν ηνπο πξνο ηε 

δηεζλνπνίεζε. Τν παθέην απην-θαηάξηηζεο ζα πεξηιακβάλεη επίζεο δνθηκέο 

απηναμηνιόγεζεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. 

IO2: ISSA Πλαηθόρμα ηλεκηρονικής μάθηζης - Ο ζηόρνο είλαη ε εθαξκνγή 

ηεο πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηνπ ISSA. Θα είλαη έλα Moodle LMS 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνο κάζεζε 

(εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηα ζρεηηθά ζελάξηα θαη ηηο δνθηκέο απηναμηνιόγεζεο). Η 

πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ISSA ζα είλαη επίζεο έλαο ρώξνο όπνπ νη 

λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ, λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηά ηνπο ζε 

ζέκαηα δηεζλνπνίεζεο, ζρέδηα επέθηαζεο, βηώζηκε θαη θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλόηεηαο. 

IO3. ISSA Εικονικό περιβάλλον μάθηζης - Απηόο ν ζηόρνο είλαη λα 

παξαρζεί ν ελλνηνινγηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο πιαηθόξκαο 3D Virtual World (VW), όπνπ ην παξαγόκελν πεξηερόκελν 

κάζεζεο (εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηα ζρεηηθά ζελάξηα θαη νη δνθηκέο 

απηναμηνιόγεζεο) από ην IO2 ζα κεηαθεξζνύλ ζηνλ VW κέζσ ηνπ Sloodle 

(έλα έξγν ειεύζεξνπ θαη αλνηρηνύ θώδηθα πνπ ελζσκαηώλεη εηθνληθά 

πεξηβάιινληα πνιιαπιώλ ρξεζηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην OpenSim κε ην 

Moodle σο ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο). 

IO4. ISSA Πιλόηοι - Ο ζηόρνο είλαη λα δηεμαρζνύλ νη “πηιόηνη”, νη νπνίνη ζα 

δηαζθαιίζνπλ όηη ην αλαπηπγκέλν πιαίζην ηθαλνηήησλ, ην παθέην απην-

θαηάξηηζεο, ηα ζελάξηα, ε πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ην 

πεξηβάιινλ VW είλαη θαιήο πνηόηεηαο, απνηειώληαο ζπλεθηηθά πξντόληα πνπ 

ηθαλνπνηνύλ επαξθώο ηνπο ζηόρνπο ηνπο, είλαη ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηώλ θαη έρνπλ θαιέο δπλαηόηεηεο γηα δηεζλνπνίεζε. 

Οη ζπλεξγαδόκελνη νξγαληζκνί εξγάδνληαη ηώξα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξώηνπ πξντόληνο, ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν 

έσο ηνλ Ινύλην ηνπ 2020. 

Η πξώηε Γηαθξαηηθή Σπλάληεζε ηνπ ISSA πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Τξόληρατκ (Ννξβεγία) ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019 θαη θηινμελήζεθε από ην 

Ννξβεγηθό Παλεπηζηήκην Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο, ζπληνληζηή ηνπ 

έξγνπ. Η ζπλάληεζε ήηαλ θαξπνθόξα, κε κεγάιε ζπλεηζθνξά από 

ηνπο εηαίξνπο, κέζσ αληαιιαγήο απόςεσλ θαη πνιιώλ ζπδεηήζεσλ. 

Μεηά από κηα επηηπρεκέλε ζπλάληεζε, νη ζπλεξγάηεο έθπγαλ, έρνληαο 

πιένλ θίλεηξα θαη ελζνπζηαζκό πνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ θαη ζα 

πξνζθέξνπλ πνηνηηθά απνηειέζκαηα. 

Σσνεργάηες ζηο ISSA 

Η θνηλνπξαμία ηνπ ISSA απνηειείηαη ζηξαηεγηθά από δηάθνξνπο 

νξγαληζκνύο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από πέληε επξσπατθέο ρώξεο 

(Ννξβεγία, Κύπξν, Ιζπαλία, Διιάδα θαη Βνπιγαξία) θαη είλαη από 

δηάθνξνπο ηνκείο. 

Εναρκηήρια ζσνάνηηζη 

 
Στεηικά με ηο ISSA 

Τν ISSA - “Παηρλίδη γηα ηε Γηεζλνπνίεζε πνπ 

αθνξά ηηο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο" είλαη έλα Erasmus+ έξγν 

ζρεδηαζκέλν γηα λα εληνπίδεη βαζηθέο θαη 

θαηλνηόκεο κεζόδνπο κάζεζεο πνπ 

ελζαξξύλνπλ κε θαιύηεξν ηξόπν ηελ επηηπρία 

ζε δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο γηα λενζύζηαηεο 

επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο. 
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