
Проект ИССА 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 продуктите по проекта 

ИССА, а през последните месеци платформите за 

самостоятелно обучение в Мудъл и 3D виртуалната 

реалност бяха тествани и пилотирани в България, 

Кипър, Гърция, Норвегия и Испания. Потребителите 

предоставиха положителна обратна връзка и 

конструктивни предложения, които бяха включени във 

финалните версии на продуктите. 

  

Проектът е към своя край затова през септември 

партньорите ще организират събития в своите страни 

и ще популяризират резултатите по проекта. 

Платформите за самообучение са добре разработени, 

за да позволят самостоятелно обучение и ще бъдат 

използвани от всички партньори и в бъдеще, като част 

от техните обучителни и консултантски дейности.  

Последната партньорска среща се проведе онлайн на 7 

септември 2021 г. Всички партньори активно се 

включиха в дискусиите и обсъжданията по време на 

срещата. Проектът ИССА се реализира изцяло онлайн 

заради COVID-19, но той е доказателство, че 

висококачествени резултати могат да бъдат 

произведени, когато партньорите са компетентни, 

мотивирани и умеят да работят в екип.  

За проекта ИССА 

Проект ИССА (Интернационализация 

за социални и иновативни 

новостартиращи фирми и 

предприемачи) има за цел да създаде: 

пакет за обучение, платформа за 

електронно обучение и виртуална 

учебна среда. 
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https://www.linkedin.com/company/issaproject 

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

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

ИССА Партньорство:  

ИССА консорциумът е съставен от различни 

организации от пет европейски държави (Норвегия, 

Кипър, Испания, Гърция и България) от различни 

сектори. 
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