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Kick-off møte
ISSA prosjektet- Internasjonalisering
for innovative sosiale oppstarter og
entreprenører, er utarbeidet med
formål om å kartlegge essensielle
læringsmetoder

som

fremmer

suksess i internasjonale aktiviteter
blant

sosiale

entreprenører

og

oppstarter.
ISSA prosjektet- Internasjonalisering for innovative sosiale
oppstarter og entreprenører, er utarbeidet med formål om å
kartlegge essensielle læringsmetoder som fremmer suksess
i internasjonale aktiviteter blant sosiale entreprenører og
oppstarter. Prosjektet er basert på tidligere prosjekter (SUC,
start-up communities; SUI, Start-up Internationalization),
men går et steg lenger i å fremme internasjonalisering og
utvikling av sosiale oppstarter og entreprenører.
Prosjektresultater
For å kunne nå målsetningene i prosjektet, så fokuserer ISSA på tre
konkrete resultater:
IO1: ISSA Kompetanserammeverk, Læringspakke & Scenarioer –
Sosiale entreprenører og oppstarter som går internasjonalt –
Målsetningen her er å utvikle selvlæringsmateriell som utdanner sosiale
entreprenører slik at disse blir forberedt på internasjonaliseringen av
sosiale foretak. Selvlæringsmodulen vil være basert på kompetanser
utvalgt
fra
ENTRE-COMP-rammeverket
(“The
Entrepreneurship
Competence Framework”, som er et rammeverk som brukes for å skape
en felles forståelse for kompetanser blant entreprenører) og
internasjonaliseringsprosesser slik at modulen skal passe for sosiale
entreprenører som er på vei internasjonalt med sine aktiviteter.
Selvlæringsmodulen vil også inneholde selv-testing for å slik kunne skape
en god læringssituasjon for brukerne.
IO2: ISSA E-læringsplattform – Målsetningen er å implementere og
skape e-læringsplattformen. Det vil bli laget som en Moodle LMS og den
vil bli brukt til å dele læringsinnholdet (læringsmateriellet,
læringsscenarioer og selv-evalueringstester). E-læringsplattformen vil
også være en plass hvor oppstarter og entreprenører kan møtes, for å slik
kunne kommunisere og dele erfaringer og egen ekspertise på
internasjonaliseringsutfordringer, utvidelsesplaner, bærekraftig og sosialt
entreprenørskap, og på det viset bidra til å skape et samfunn.
IO3. ISSA Virtuelt Læringsmiljø – Målsetningen er å skape et
grunnkonsept for design og systemarkitekturen for en virtuell verden, hvor
læringsinnholdet fra IO2 (læringsmateriell, scenarioer og selvevalueringstester) vil bli “overført” gjennom Sloodle (et gratis og åpent
prosjekt som integrerer multibruker virtuelle verdener som er utviklet I
OpenSim med Moodle-plattformen).
IO4. ISSA Piloter – Målsetningen er å gjennomføre pilottester som vil
forsikre
om
at
kompetanseverktøyet,
selvlæringspakken,
læringsscenarioene, e-læringsplattformen og den virtuelle verden er av
høy kvalitet, produkter som møter målsetningen, er relevant for brukerne
og som bidrar til å hjelpe entreprenører I internasjonaliseringsprosesser.

Partnerne i prosjektet arbeider nå med utviklingen av den
første arbeidspakken (IO1), som vil være ferdig i løpet av
Juni 2020.

Det første ISSA-møtet ble avholdt I Trondheim (Norge) i
November 2019 hvor vertskapet var Norges TekniskNaturvitenskapelige

Universitet,

som

også

koordinerer

prosjektet. Møtet var vellykket, med bidrag fra alle
partnerne, inkludert idedugnad og flere gode diskusjoner.
Etter møtet var det et motivert partnerskap som så fram til å
starte på arbeidet og skape gode resultater.

ISSA partnerskapet
ISSA partnerskapet er strategisk sammensatt av ulike
organisasjoner fra fem ulike europeiske nasjoner (Norge,
Kypros, Spania, Hellas og Bulgaria) og ulike bransjer.
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