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Μια διεθνήρ ζύμππαξη πένηε οπγανιζμών ςλοποιήθηκε για ηην ανάπηςξη ηος 

«ISSA», ενόρ έπγος πος σπημαηοδοηείηαι από ηην ΕΕ και επικενηπώνεηαι ζηη 

ζηήπιξη ηηρ διαδικαζίαρ διεθνοποίηζηρ για νεοζύζηαηερ επισειπήζειρ και 

επισειπημαηίερ 
 

Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2019, πέληε θνξείο πνπ πξνέξρνληαη από ηε Ννξβεγία, ηελ Ιζπαλία, ηελ 

Κύπξν, ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία εξγάδνληαη ζην έξγν Erasmus + ISSA - «Γηεζλνπνίεζε γηα 

Κνηλωληθέο θαη Καηλνηόκεο Δθθηλήζεηο θαη Δπηρεηξεκαηίεο». Δίλαη έλα έξγν Erasmus + πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ηνλ εληνπηζκό βαζηθώλ θαη θαηλνηόκωλ κεζόδωλ κάζεζεο πνπ είλαη θαιύηεξεο 

γηα λα ελζαξξύλνπλ ηελ επηηπρία ζε δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο γηα λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη 

επηρεηξεκαηίεο. Υπό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ Ννξβεγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Δπηζηήκεο θαη 

Τερλνινγίαο, ε ζπλεξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη βαζηθέο θαη θαηλνηόκεο κεζόδνπο 

κάζεζεο πνπ ελζαξξύλνπλ θαιύηεξα ηελ επηηπρία ζε δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο γηα λενζύζηαηεο 

επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο. Μεηά από δύν ρξόληα δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ, ε θνηλνπξαμία ηνπ 

ISSA αλακέλεη λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηωλ εηδηθώλ αλαγθώλ ηωλ λενζύζηαηωλ επηρεηξήζεωλ 

θαη ηωλ επηρεηξεκαηηώλ, ζρεδηάδνληαο θαη δηαζέηνληαο θαηλνηόκεο ελόηεηεο απην-θαηάξηηζεο θαη 

εηθνληθή πιαηθόξκα κάζεζεο. 

 
Δπί ηνπ παξόληνο, ε ζύκπξαμε ηνπ έξγνπ εξγάδεηαη ζε έξεπλα πεδίνπ θαη αλαιύεη ηηο ηθαλόηεηεο 

ηωλ θνηλωληθώλ επηρεηξεκαηηώλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ην πεξηερόκελν ηεο εθπαίδεπζεο. Τν 

πιαίζην EntreComp (Bacigalupo et al., 2016) ρξεζηκεύεη ωο ζεκέιην γηα ηηο ηθαλόηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν ISSA, ρξεζηκνπνηώληαο δύν από ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη 

πξνζαξκόδνληαο ην πιαίζην ζηελ παξνπζίαζε ηωλ θνηλωληθώλ ηθαλνηήηωλ πνπ εθαξκόδνληαη 

ζην έξγν. Δπνκέλωο, απηό ην έγγξαθν αλαθέξεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηε δνπιεηά ηωλ Bacigalupo 

θαη ηωλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2016), θαη παξνπζηάδεη κηα πην εκπεξηζηαηωκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζή ηνπο. 

 

Από ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ δηεμήγαγε ην ISSA, νη αθόινπζεο ηέζζεξηο ηθαλόηεηεο 

αλαγλωξίζηεθαλ ωο νη πην εμέρνπζεο γηα ηνπο θνηλωληθνύο επηρεηξεκαηίεο ζε κηα δηαδηθαζία 

δηεζλνπνίεζεο: 

 Δληνπηζκόο επθαηξηώλ 

 Κηλεηηθόηεηα γηα εύξεζε πόξωλ 

 Ιθαλόηεηα εληνπηζκνύ θνηλωληθώλ πξνβιεκάηωλ 

 Πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε 

 

Αθνινπζήζηε καο: 

 

https://www.linkedin.com/company/issaproject 
https://www.facebook.com/issaproject/ 
https://www.instagram.com/issaproject.eu/ 


