
Τν έξγν ISSA, ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν ηε “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 εηαίξνη νινθιήξσζαλ ην πιαίζην ηθαλνηήησλ θαη ην παθέην 

θαηάξηηζεο θαη ηα ζελάξηα. Ο ζηόρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα παθέην 

απηνεθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηέζζεξηο 

ηθαλόηεηεο - εληνπηζκόο επθαηξηώλ, πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε, 

θηλεηνπνίεζε πόξσλ, ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ. 

 
Οη ζπλεξγάηεο νινθιήξσζαλ ηα πξντόληα ISSA θαη ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο, δνθηκάζηεθαλ ζηε Βνπιγαξία, ηελ Κύπξν, ηελ Διιάδα, ηε 

Ννξβεγία θαη ηελ Ιζπαλία νη πιαηθόξκα ηνπ MOODLE θαη ε 3D 

πιαηθόξκα εηθνληθήο κάζεζεο. Οη ρξήζηεο παξείραλ ζεηηθά ζρόιηα θαη 

επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο ηειηθέο 

εθδόζεηο ησλ πξντόλησλ. 

  
 
 
Τν έξγν θηάλεη ζην ηέινο ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σεπηεκβξίνπ, νη 

εηαίξνη ζα νξγαλώζνπλ πνιιαπιαζηαζηηθέο εθδειώζεηο ζηηο ρώξεο 

ηνπο θαη ζα πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα ISSA. Οη πιαηθόξκεο απην-

εθπαίδεπζεο είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο γηα λα επηηξέπνπλ ηελ 

αλεμάξηεηε κάζεζε θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κέιινλ ρσξίο 

πξόζζεηε βνήζεηα . Όινη νη εηαίξνη δεζκεύηεθαλ λα ζπλερίζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξντόληα ISSA ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 
 
 
 
 
  

Η ηειεπηαία ζπλάληεζε εηαίξσλ ISSA πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά 

ζηηο 7 Σεπηεκβξίνπ 2021. Η ζπλάληεζε ήηαλ γόληκε, κε κεγάιε 

ζπκβνιή από ηνπο εηαίξνπο, κε πνιιέο ηδέεο θαη πνιιέο ζπδεηήζεηο. 

Τν έξγν ISSA πινπνηήζεθε εμ νινθιήξνπ δηαδηθηπαθά ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ COVID-19, αιιά ε ζπλεξγαζία απέδεημε όηη ηα 

απνηειέζκαηα πςειήο πνηόηεηαο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ όηαλ νη 

ζπλεξγάηεο είλαη ηθαλνί, έρνπλ θίλεηξα θαη είλαη πξόζπκνη λα 

ζπλεξγαζηνύλ. 

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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