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ISSA - ένα έπγο 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». Υπό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ 

Ννξβεγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο, ε ζύκπξαμε είρε εληνπίζεη βαζηθέο θαη 

θαηλνηόκεο κεζόδνπο κάζεζεο πνπ είλαη θαιύηεξεο γηα λα ελζαξξύλνπλ ηελ επηηπρία ζε δηεζλείο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ 

έηνπο ηνπ έξγνπ, νη εηαίξνη εξγάζηεθαλ έρνληαο ωο βάζε ηελ έξεπλα πεδίνπ. Αλαιύνληαο ηηο 

ηθαλόηεηεο ηωλ θνηλωληθώλ επηρεηξεκαηηώλ, εληόπηζαλ ηέζζεξηο βαζηθέο ηθαλόηεηεο. Οη 

επηιεγκέλεο ηθαλόηεηεο είλαη νη εμήο: εληνπηζκόο  επθαηξηώλ, πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε, 

θηλεηνπνίεζε γηα ηελ εύξεζε πόξωλ θαη ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ θνηλωληθώλ πξνβιεκάηωλ. 

Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ISSA επέιεμαλ ηνλ ενηοπιζμό εςκαιπιών ωο κία από ηηο ηθαλόηεηεο γηα 

πεξαηηέξω αλάπηπμε, δηόηη όηαλ κεηαθηλνύληαη δηεζλώο νη θνηλωληθνί επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα 

εληνπίζνπλ επθαηξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηνπο. Γηα λα 

θαηαλνήζεηε ηηο δηαθνξέο πνπ αληηκεηωπίδεηε θαη ηηο αληηκεηωπίδεηε ππό ην πξίζκα ηεο 

πολιηιζμικήρ εςαιζθηηοποίηζηρ, πξέπεη λα αλαιύζεηε ηνλ πνιηηηζκό. Πξέπεη λα δηαρωξίζεηε 

ηνλ πνιηηηζκό ζε έλλνηεο πνπ ζα κπνξνύζαηε λα εμεηάζεηε θαη λα ζπγθξίλεηε γηα λα 

θαηαλνήζεηε πιήξωο 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 θνηλωληθνί 

επηρεηξεκαηίεο πξέπεη επίζεο λα δξάζνπλ γηα ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη ωο πξνο ηνλ 

ενηοπιζμό κοινωνικών πποβλημάηων θαη λα κινηηοποιηθούν για ηην εύπεζη πόπων, νη 

νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηνπο. Απηή ε ηθαλόηεηα, επνκέλωο, 

πεξηζηξέθεηαη γύξω από ηελ απόθηεζε θαη ηε δηάζεζε ηωλ απαξαίηεηωλ πόξωλ γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηεμάγεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ν θνηλωληθόο επηρεηξεκαηίαο όπωο απηέο είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί. Η εηαίξνη εξγάζηεθαλ επίζεο γηα ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν πνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκν ζην Moodle ωο θαηλνηόκεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο θαη ζελάξηα απηνεθπαίδεπζεο πνπ ζα 

είλαη δηαζέζηκα ζηελ πιαηθόξκα εηθνληθήο κάζεζεο ηνπ ISSA. 

 

Αθνινπζήζηε καο: 

 

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


