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Om prosjektet 
IBM MORE “International Business Mediator: Matching Opportunities with Resources for Entrepreneurs ” tar 
sikte på å støtte lærere og veiledere i voksenopplæringen med innovative verktøy og metoder, for å stimulere 

innovasjons-, digital-, krysskulturell og entreprenørskapskompetanse hos deltakere gjennom app-basert læring.  

IBM MORE legger vekt på integrering av flyktninger i et bredere perspektiv, og som et middel til å bygge en 
deltakende utvikling av samfunnet innen sosial sektor og solidaritetsøkonomi. Målet med solidaritetsøkonomi er 
å bedre livskvaliteten til en befolkning i et gitt område. Kapasitetsbygging i det mottakende samfunnet handler 
ikke bare om bygging av profesjonell kunnskap og ressurser, men og om myndiggjøring av flyktningene for å 

bidra til et sterkt samfunn som tar hensyn til behovene både hos dem og de lokale innbyggerne.  

Fire partnere fra Østerrike, Belgia, Norge og Spania med sterk kompetanse i entreprenørskapsutdanning, in-
tegrering av innvandrere og voksenopplæringssystemer samarbeider om utvikling av følgende prosjektre-

sultater: 

• Internettdatabase med gode praksiser og interkulturelle ressurser for entreprenører med innvandrerbakgrunn (basert på 

behov identifisert gjennom en komparativ analyse) 

• Konseptualisering og utvikling av en opplæringsplan basert på Europeiske nøkkelkompetanser for livslang læring (EKC) på 

en digital opplæringsplattform for læring gjennom apper. 

• IBM-MORE pedagogisk håndbok, som muliggjør overføringer i en europeisk kontekst. 

Kick-off møtet i Liège, Belgia  

ble holdt hos Le Monde des Possibles, i Liège, Belgia, september 
2019. I dette møtet utformet partnere en detaljert oversikt over 
prosjektets innhold, formål, faser og forespeilede resultater. 
Innspillene fra evalueringen av prosjektutkastet ble delt og 

diskutert.  

 

Partnerne ble enige om en arbeidsplan for aktivitetene til de 
intellektuelle delmålene, samt sprednings- og 

kommunikasjonsplanen.  

Videre etablerte konsortiet en plan for prosjektledelse, og –

verktøy, samt prosedyrer for kvalitetsvurdering  
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