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Generelle retningslinjer for læringsmoduler
ISSA-prosjektet handler om å gi sosiale entreprenører innsikt og kompetanse som er relevant for
internasjonaliseringsprosesser. Vi har derfor plukket ut fire kompetanseområder som sosiale entreprenører
understreker som viktige, hvor to av disse er utviklet i ISSA-prosjektet. Alle fire kompetanseområdene har
en unik læringsmodul, utviklet av ISSA-prosjektet, som forsøker å gi brukeren et økt kompetansenivå for
hver av de fire kompetanseområdene: evne til å identifisere sosiale problemer; mobilisere ressurser;
kulturell bevissthet; oppdage muligheter. I de ulike læringsmodulene presenteres kompetanseområdets
bestanddeler, ekstra læringsmateriell, et scenario hvor brukeren kan erfare denne kompetansen, og en
selvevalueringstest for å sjekke om brukeren har forstått noen av de fundamentale delene av
kompetanseområdet.
For å få mest mulig ut av modulene, burde brukeren gå gjennom dokumentene som beskriver
kompetanseområdene, i tillegg til de ulike temaene (eller bestanddelene) i kompetanseområdene. I disse
dokumentene presenteres de ulike progresjonsnivåene for hvert kompetanseområde, fra mer
grunnleggende til avanserte nivåer. Retningslinjene for hver modul vil introdusere nivået som brukeren er
forventet å starte på og til hvilket nivå han eller hun er forventet å nå ved hjelp av modulen.
De ulike nivåene i progresjonsmodellen er presentert I Tabell 1. Gjennom ISSA vil vi fokusere på nivåene
grunnleggende, middels og avansert. Startpunktet for læringsmodulene vil variere basert på kompetanse
og forventet forkunnskap; noen vil starte på grunnleggende nivå, mens andre vil starte på middels nivå.
Tabell 1 - EntreComp progressjonsmodell. Fra Bacigalupo m.fl. (2016).
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utfordringer.

Modulene I ISSA består av:
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Kompetanseområde
MODUL 1:
Evne til å identifisere
sosiale problemer

Om kompetansen
For denne kompetansen vil vi starte på det grunnleggende nivået. Når du utvider din
entreprenørskapsaktivitet internasjonalt, skal du være i stand til å identifisere sosiale problemer som
eksiterer i det nye miljøet eller omgivelsene du flytter til. Du vil ofte trenge å forstå hvilke tiltak
som vil skape sosial verdi og hva som vil bidra til økte kostnader, hvordan du kan utnytte din
kontekstuelle kunnskap, og om det systemet du befinner deg i vil dra nytte av innsatsen og tiltakene
dine. Dette kan være ny kunnskap for mange, men vi vil veiledere deg til det avanserte nivået i
denne modulen.

MODUL 2:
Mobilisere ressurser

Siden du muligens har noe erfaring som entreprenør har du kanskje jobbet med ulike ressurser.
Dette kan for eksempel være din egen tid, kolleger, produktmaterialer, nettverk eller informasjon.
På bakgrunn av dette vil vi starte på det middels nivået i tre av temaene for dette
kompetanseområdet og bevege oss mot det avanserte nivået. Vi vil imidlertid starte på det
grunnleggende nivået for temaet “Få støtte”. Vi tror at for entreprenører som går internasjonalt, vil
det være vanskelig å få samme grad av støtte som i kjente omgivelser. Vi vil imidlertid også veilede
deg til et avansert nivå for dette temaet.

MODUL 3:
Kulturell bevissthet

For denne kompetansen vil vi også starte på det grunnleggende nivået. Det å være i stand til å forstå
at kulturelle forskjeller eksisterer og påvirker arbeidet ditt og at du er avhengig av å tolerere og
håndtere disse ulikhetene er viktig for sosiale entreprenører som internasjonaliserer seg. Dermed vil
vi veilede deg hele veien fra det grunnleggende til det avanserte nivået.

MODUL 4:
Oppdage muligheter

Sosiale entreprenører burde være i stand til å tilpasse seg til de nye omgivelsene og oppdage
muligheter når de flytter internasjonalt. Dette kan ofte være utfordrende, ikke bare i en
internasjonaliseringsprosess, men også generelt. For dette kompetanseområdet vil vi derfor veilede
deg hele veien fra det grunnleggende til det avanserte nivået. Vi vil la deg få innsikt i utfordringer,
behov, kontekstuelle analyser og muligheter generelt.

De ulike modulene inneholder også ekstra læringsmateriale. Dette kan være verktøy, tips eller beskrivelser
av emner. Dette materialet er inkludert i hvert dokument som beskriver temaene i kompetanseområdet og
på modulens Moodle side, og kan også være til hjelp når du jobber med scenariene som er beskrevet
under. Brukeren burde derfor gå gjennom de ulike kompetanse-temaene sine læringsmateriell før man
begynner på scenariene. Dette vil være til hjelp når du går gjennom og løser de ulike oppgavene og
problemene i scenariene.
I hver av modulene er det inkludert et scenario som er konstruert spesifikt for læringsmaterialene. Disse
skal fungere som en sjekk på at brukeren har tilegnet seg kunnskap under treningen og de er dermed en
kombinasjon av oppgaver og tester for kompetanseområdet. Ettersom at scenariene er knyttet tett opp mot
modulene, er det nødvendig å lese hvert tema for modulen før man prøver seg på disse.
Gjennom scenariene vil det være mulig å erfare og å jobbe med noen av læringsmålene for hver modul.
Scenariene er designet for å veilede deg gjennom hvert emne innenfor modulene, og bare ved å svare
korrekt på spørsmålene som blir stilt deg vil det være mulig å avansere videre i scenariet. Det er
obligatorisk å spille scenariet og fullføre det, for å få tilgang til den endelige evalueringstesten, tilgjengelig
i hver av modulene. ISSA-scenariene er tilgjengelig gjennom ISSA Virtual World platform. Brukeren må
besøke ISSAs nettside (http://issaproject.eu) og under seksjonen Virtual World vil du finne all nødvendig
veiledning for å opprette en avatar og alt det andre du trenger for å komme i gang med ISSA Virtual
World platform.
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Når du har gått gjennom de ulike scenariene, vil du bli tildelt en kode som trengs for å kunne fullføre
læringsmodulen. Denne koden må skrives inn i et spesifisert felt i Moodle plattformen, hvor den vil gi
tilgang til selvevalueringsspørsmål, som vil teste din kunnskap og læring innenfor kompetanseområdet.
Denne testen vil inneholde 10-12 spørsmål som må besvares korrekt for å fullføre læringsmodulen.
Med disse læringsmodulene forsøker ISSA-prosjektet å gi brukerne verdifull innsikt og kunnskap som de
kan benytte seg av i internasjonaliseringsprosjektene sine som entreprenører. Gjennom refleksjon,
repetisjon og interaksjon med virkeligheten vil brukeren få muligheten til å utvikle sin kompetanse
innenfor entreprenørskap. Samtidig vil læringsmodulene, som tidligere antydet, kun gi brukeren et
startpunkt. Å utvikle og forbedre seg som entreprenør krever erfaring, men ISSAs læringsmoduler vil
alltid være tilgjengelig for brukeren, og kan brukes til å friske opp kunnskap og som en kilde til refleksjon.

