
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. 

 

Партньорите по проекта ИССА завършиха рамката за 

компетентност, обучителните материали  и сценариите 

за обучение. Целта им беше да се създаде пакет за 

самообучение, който включва обучителни материали 

за четирите компетентности - възможности за 

откриване, културна осведоменост, мобилизиране на 

ресурси и способност за идентифициране на социални 

проблеми.  

 

Партньорството финализира съдържанието на 

обучението, което ще бъде достъпно в Moodle като 

иновативни модули за самообучение и инструменти за 

оценка. През следващите месеци партньорите ще 

провеждат вътрешно пилотиране и ще подготвят 

материалите за широко използване.   

 

Геймификационната платформа за виртуално обучение 

също е в процес на разработка и ще помогне на 

потребителите да тестват практически знанията си, 

придобити чрез модулите за самообучение. 

Партньорите ще подготвят многоезична версия на 

платформата, която ще бъде достъпна заедно с курса в 

Moodle за по-широко пилотиране в началото на май 

2021 г.  

През месец фервуари се проведе поредната онлайн 

среща по проекта.  Срещата беше ползотворна в 

работен дух между партньорите, включваща 

брейнсторминг и много дискусии. Партньорството 

доказа, че, дори онлайн, може да достигне 

висококачествени резултати. След успешната среща 

партньорите се разделиха мотивирани и развълнувани 

да продължат работата си заедно.   
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ИССА Партньорство:  

ИССА консорциумът е стратегически съставен от различни организации от 

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

различни сектори. 
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