
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. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ 

έξγνπ, ην ISSA βαζίδεηαη ζε ηξία απηά απνηειέζκαηα: ην παθέην 

εθπαίδεπζεο, ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ην εηθνληθό 

πεξηβάιινλ κάζεζεο. 

Οη εηαίξνη έρνπλ εξγαζηεί ζην IO1 ISSA Πλαίζιο ικανοηήηων & 

Εκπαιδεσηικό πακέηο & Σενάρια – Κοινωνικοί Επιτειρημαηίες και οι 

Νεοζύζηαηες Επιτειρήζεις γίνονηαι διεθνείς. Ο ζηόρνο ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα παθέην απηνεθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ πξόθεηηαη λα 

θαηαξηηζηνύλ νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο πξνο ηε δηεζλνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ. 

Τν παθέην απηνεθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηέζζεξηο 

ηθαλόηεηεο - ηνλ εληνπηζκό επθαηξηώλ, ηελ πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε, ηελ 

θηλεηνπνίεζε γηα εύξεζε πόξσλ θαη ηελ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ISSA επέιεμαλ ηνλ εληνπηζκό επθαηξηώλ 

σο κία από ηηο ηθαλόηεηεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, δηόηη όηαλ κεηαθηλνύληαη 

δηεζλώο, νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα εληνπίζνπλ επθαηξίεο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο. Γηα λα 

θαηαλνήζεηε ηηο δηαθνξέο πνπ αληηκεησπίδεηε θαη ηηο αληηκεησπίδεηε ππό ην 

πξίζκα ηεο πνιηηηζκηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, πξέπεη λα αλαιύζεηε ηνλ 

πνιηηηζκό. Πξέπεη λα δηαρσξίζεηε ηνλ πνιηηηζκό ζε έλλνηεο πνπ ζα 

κπνξνύζαηε λα εμεηάζεηε θαη λα ζπγθξίλεηε γηα λα θαηαλνήζεηε πιήξσο έλαλ 

πνιηηηζκό. Δπίζεο, όηαλ εηζέξρεζηε ζε κηα λέα θνπιηνύξα, πξέπεη λα είζηε ζε 

ζέζε λα αλερηείηε όπνηεο δηαθνξέο πθίζηαληαη ζπγθξηηηθά κε ηε δηθή ζαο. Οη 

θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο πξέπεη επίζεο λα δξάζνπλ γηα ηηο επθαηξίεο πνπ 

ηνπο παξνπζηάδνληαη σο πξνο ηνλ εληνπηζκό ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ 

θαη λα θηλεηνπνηεζνύλ γηα ηελ εύξεζε πόξσλ, νη νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο. Απηή ε ηθαλόηεηα, επνκέλσο, πεξηζηξέθεηαη γύξσ 

από ηελ απόθηεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηεμάγεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ν θνηλσληθόο επηρεηξεκαηίαο όπσο απηέο 

είραλ πξνγξακκαηηζηεί. 

Οη εηαίξνη εξγάζηεθαλ επίζεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν πνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκν ζην Moodle σο θαηλνηόκεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο θαη ζελάξηα 

απηνεθπαίδεπζεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ πιαηθόξκα εηθνληθήο κάζεζεο 
ηνπ ISSA. 

  

Η δεύηεξε Γηαθξαηηθή Σπλάληεζε ηνπ ISSA πξαγκαηνπνηήζεθε online ηνλ 

Ινύλην ηνπ 2020 ιόγσ ηεο θαηάζηαζεο κε ηνλ COVID 19. Η ζπλάληεζε ήηαλ 

θαξπνθόξα, κε κεγάιε ζπλεηζθνξά από ηνπο εηαίξνπο, όπσο αληαιιαγή 

απόςεσλ θαη πινπνίεζε πνιιώλ ζπδεηήζεσλ. Η ζπλεξγαζία απνδεηθλύεηαη 

όηη είλαη ηθαλή λα παξάγεη απνηειέζκαηα πςειήο πνηόηεηαο αθόκα θαη ζην 

δηαδίθηπν. Μεηά από κηα επηηπρεκέλε ζπλάληεζε, νη εηαίξνη έθπγαλ έρνληαο 

πιένλ κία πιεζώξα θηλήηξσλ, όπσο θαη ηνλ απαξαίηεην ελζνπζηαζκό, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη όινη καδί. 

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. 

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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