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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. For å kunne nå målsetningene i prosjektet, så
fokuserer ISSA på tre konkrete resultater: læringspakke, elæringsplattform og et virtuelt læringsmiljø.

Partnerne har fullført arbeidet med kompetanserammeverket og læringsmodulene og scenarioene. Målet
har vært å skape en selvlæringspakke som inkluderer
læringsmateriell for fire kompetanser – oppdage
muligheter, kulturell bevissthet, mobilisere resurser og
evne til å identifisere sociale problemer.
Partnerskapet har sluttført læringsmatieiellet som vil være
tilgjengelig gjennom Moodle-verktøyet, og dermed være
innovative selvlæringsmoduler og selvevalueringsverktøy.
Gjennom de neste månedene vil partnerne utføre
pilottester og vil forberede læringsmaterialet for
sluttbrukerne.

Det siste partnermøtet I ISSA ble holdt digitalt i februar

2021. 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.

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

Norwegian University of Science and Technology
https://www.ntnu.edu
FyG Consultores
http://www.fygconsultores.com
CTI Diophantus

Den virituelle læringsplattformen er også under utvikling
og vil hjelpe brukerne til å øve seg på å anvende
kunnskapen fra læringsverktøyet I en realistisk setting.
Partnerne vil utarbeide en flerspråklig versjon av
plattformen som vil være tilgjengelig sammen med
Moodle-verktøyet og gjennomføre pilottesting I starten av
mai 2021.

http://www.cti.gr/en
University of Cyprus
http://www.ucy.ac.cy
BFE
https://www.fbo.bg
https://www.linkedin.com/company/issaproject
https://www.facebook.com/issaproject/
https://www.instagram.com/issaproject.eu/

