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Международно партньорство от пет организации се обединява, за да 

развият “ИССА”, финансиран от ЕС проект, фокусиран върху подкрепата на 

процеса на интернационализация на новостартиращи фирми и 

предприемачи. 

От октомври 2019 г. пет организации, идващи от Норвегия, Испания, Кипър, Гърция и 

България, работят по проекта Еразъм + ИССА - Интернационализация за социални и иновативни 

новостартиращи и предприемачи, ,,който се осъществява по програмата Еразъм+ и е 

предназначен да идентифицира основните и иновативните методи на обучение, които най-добре 

насърчават успех в международни дейности за новостартиращи фирми и предприемачи”. Под 

координацията на Норвежкия университет за наука и технологии, партньорството ще се стреми да 

идентифицира основните и иновативни методи на обучение, които са най-добри насърчаване на 

успеха в международни дейности за новостартиращи фирми и предприемачи. След две години 

продължителност на проекта, консорциумът на ИССА очаква да допринесе за разрешаването на 

специалните нужди на новостартиращи фирми и предприемачи чрез проектиране и предоставяне 

на иновативни модули за самообучение и платформа за виртуално обучение.  

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. 

 

Последвайте ни: 

 

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

https://www.instagram.com/issaproject.eu/ 


