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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. For å kunne nå målsetningene i prosjektet, så
fokuserer ISSA på tre konkrete resultater: læringspakke,
e-læringsplattform og et virtuelt læringsmiljø.
Partnerne har så langt arbeidet med IO1: ISSA
Kompetanserammeverk, Læringspakke & Scenarioer –
Sosiale entreprenører og oppstarter som går
internasjonalt. Målsetningen har vært å utvikle
selvlæringsmateriell som utdanner sosiale entreprenører
slik at disse blir forberedt på internasjonaliseringen av
sosiale foretak.
Selvlæringspakken inkluderer læringsmateriell for fire
kompetanser – oppdage muligheter, mobilisere ressurser,
evnte til å oppdage sosiale problemer og kulturell
bevissthet. ISSAs første kompetanse, oppdage muligheter,
ble valgt ettersom når sosiale entreprenører og oppstarter
beveger seg internasjonalt, så er det behov for å kunne
oppdage og agere på muligheter for å slik kunne nå sine
mål. I tillegg, for å kunne forstå ulikheter som en kan
oppleve og møte i internasjonaliseringsprosess, så er den
andre kompetansen kulturell bevissthet – evnen til å
analysere kulturen en møter. Det er altså behov for å dele
kulturen inn i ulike konsepter som man kan undersøke og
sammenligne med sin egen kultur, for å slik forstå
kulturen totalt sett og akseptere sosiale forskjeller.
Sosiale entreprenører må også kunne identifisere sosiale
problemer og mobilisere ressurser for å nå ulike
målsetninger. Sistnevnte kompetanse omhandler å skaffe
og håndtere ressurser som er nødvendige for å kunne
gjennomføre aktiviteter som planlagt.
Partnerskapet har også arbeidet med læringsmateriellet
som vil bli tilgjengelig gjennom ISSAs Moodle, samt
scenarioer som vil være tilgjengelig gjennom ISSAs
virtuelle verden.

Det andre partnermøtet ble gjennomført online I juni 2020
grunnet pandemisituasjonen. Møtet var veldig verdifullt,
med gode bidrag fra partnerne, inkludert idedugnad og
mange gode diskusjoner. Partnerskapet viste da at det
også har evnen til å skape gode resultater selv om det må
foregå online. Etter møtet var det et motivert partnerskap
som så fram til å fortsette på arbeidet og skape gode
resultater.
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