
Τν έξγν ISSA, “ε 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: 

εθπαηδεπηηθό παθέην, πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη 

εηθνληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο. 

 
 

Οη ζπλεξγάηεο νινθιήξσζαλ ην πιαίζην ηθαλνηήησλ θαη ην 

εθπαηδεπηηθό παθέην & ζελάξηα. Ο ζηόρνο ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα παθέην απην-θαηάξηηζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηέζζεξηο ηθαλόηεηεο - εληνπηζκό 

επθαηξηώλ, πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε, θηλεηνπνίεζε 

πόξσλ, ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. 

 
 

Η ζπλεξγάηεο νινθιήξσζαλ ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν 

πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζην Moodle σο θαηλνηόκεο ελόηεηεο 

απην-θαηάξηηζεο θαη κέζα αμηνιόγεζεο. Τνπο επόκελνπο 

κήλεο νη ζπλεξγάηεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εζσηεξηθή 

πηινηηθή δηαδηθαζία θαη ζα πξνεηνηκάζνπλ ην πιηθό γηα ηνπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο. 

 
 

Η πιαηθόξκα εθκάζεζεο ηξηζδηάζηαηνπ εηθνληθνύ θόζκνπ 

βξίζθεηαη επίζεο ππό αλάπηπμε θαη ζα βνεζήζεη ηνπο 

ρξήζηεο λα εμαζθήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο πνπ απνθηήζεθαλ 

κέζσ ελόηεηεο απην-εθπαίδεπζεο. Οη ζπλεξγάηεο ζα 

πξνεηνηκάζνπλ κηα πνιύγισζζε έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο 

πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε καδί κε ην κάζεκα Moodle γηα 

επξύηεξε πηινηηθή εθαξκνγή ζηηο αξρέο Μαΐνπ 2021. 

 
 
 
 
  

Η ηειεπηαία ζπλάληεζε εηαίξσλ ηεο ISSA 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηαδίθηπν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021. 

Η ζπλάληεζε ήηαλ θαξπνθόξα, κε κεγάιε ζπλεηζθνξά από 

ηνπο εηαίξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο ηδεώλ 

θαη πνιιώλ ζπδεηήζεσλ. Η ζπλεξγαζία απνδεηθλύεηαη όηη 

είλαη ηθαλή λα παξάγεη απνηειέζκαηα πςειήο πνηόηεηαο 

αθόκε θαη ζην δηαδίθηπν. Μεηά από κηα επηηπρεκέλε 

ζπλάληεζε, νη ζπλεξγάηεο έθπγαλ κε θίλεηξα θαη 

ελζνπζηαζκέλνη γηα λα ζπλερίζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη. 

 
 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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