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Речник	на	термини	
	

EntreComp	 Рамка	за	претприемничка	компетенција		

Претприемничко	

образование	

Прептриемничко	образование	се	стреми	да	им	овозможи	на	

сите	ученици	потребно	знаење,	вештини	и	мотивација	со	цел	да	

се	 поттикнат	 претприемнички	 успеси	 во	 најразлични	 околини.	

Варијации	на	претприемачкото	образование	се	понудени	на	сите	

нивоа	 на	 образование,	 од	 основно	 или	 гимназиско	 па	 се	 до	

додипломски	 студии	 како	 и	 неформално	 и	 информално	

образование.	

Претприемачки	едукатор	 Претставува	 некој	 кој	 обезбедува	 прептриемничко	

образование,	 независно	 дали	 тоа	 се	 одржува	 во	 рамките	 на	

формалното	информалното	или	неформалното	образование	и	е	

независно	од	нивото	на	образование.	

Прирачник	 Прирачници	се	колекција	на	разни	факти	на	специфична	тема	

или	 година.	 Тие	 главно	 генерално	 претпоставуваат	 дека	

корисникот	 располага	 со	 одредено	 знаење,	 поради	 тоа	 се	

користат	 за	 изнаоѓање	 на	 одговори	 на	 специфични/специјални	

проблеми.	

Ученик	 Некој	 кој	 учи	 различни	 вештини	 од	 учител,	 едукатор	 или	

тренер	 во	рамки	на	формалното,	 неформално	и	информалното	

образование.	

Отворен	онлајн	курс	за	

учење	

Серија	 на	 лекции	 за	 да	 се	 предадат	 вештините	 и	 знаењата	

потребни	 за	 одредена	 работа	 или	 активност	 кои	 се	

имплементирани	преку	електронски	учење.		

Врсничка	едукација	 Врсничка	 едукација	 е	 термин	 кој	 се	 користи	 да	 се	 опишат	

мноштво	 од	 иницијативи	 каде	 млади	 луѓе	 од	 слични	 старосни	

групи,	позадини,	култура	и/или	социјален	статус	се	образуваат	и	

информираат	меѓусебе	за	голем	број	на	проблеми.	
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Врснички	едукатори	 Врснички	 едукатори	 обезбедуваат	 консултациски	 услуги	 на	

голем	 број	 ученички	 групи	 од	 слична	 старосна	 група.	 Тие	

развиваат	 и	 обезбедуваат	 работилници/тренинг	 сесии	 кој	

покриваат	 различни	 теми,	 обезбедуваат	 тренинзи	 на	

индивидуални	ученици	итн.	

Целна	група	 Одредена	 група	 на	 луѓе	 која	 активноста	 е	 наменета	 да	 ги	

достигне.	 Таргет	 групата	 за	 овој	 тренинг	 курс	 е	 прептриемачки	

едукатори.	

Обука	на	обучувачите			

(ToT)	

Теоретски	или	практична	обука	за	професори	и	обучувачи.	

	

	 	



	
	

	
	
	

	

5	

1. Воведување	во	прирачникот	
	

Добродојдовте	во	прирачникот	за	обука	за	

Отворен	онлајн	курс	за	обука	на		Eco	System	App.	

	

Овој	прирачник	е	наменет	да	им	помогне	на	сите	вклучени	во	курсот	да	се	снајдат	

со	неговата,	понекогаш,	комплексна	структура	или	процедури.	

Овој	прирачник	пробува	да	даде	информации	поврзани	со	тренинг	модулите,	да	

понуди	дополнителни	информации	за	прептриемачката	едукација	и	да	обезбеди	дека	

сите	секции	се	утврдени	на	начин	кој	може	да	биде	разбран	од	сите.	

	
	

1.1 За	кој	е	дизајниран	прирачникот?	
	
Имање	 во	 предвид	 на	 јаките	 страни	 и	 ефективноста	 на	 врсничкото	 учење,	 овој	

прирачник	 е	 дизајниран	 да	 ја	 засили,	 подобри	 и	 на	 ефективен	 начин	 да	 обезбеди	

претприемничко	 учење	и	 здобивање	на	вештини	 за	луѓето	 кои	 се	 заинтересирани	во	

претрпеимничка	едукација	на	сите	образовни	нивоа.	

Овој	прирачник	може	да	се	користи	на	три	различни	нивоа:	

	
• Тренинг	на	едукатори/обучувачи	или	врснички	едукатори		
	

Овој	прирачник	користи	како	алатка	за	обука	која	Eco	System	App	партерството	ќе	ја	

користи	за	тренирање	на	едукатор	и	врснички	едукатор.	Секој	од	овие	тренински	онлајл	

семинари	кои	можат	да	бидат	 структурирани	и	 спроведени	соодветно	 со	 секвенцата,	

содржината	 и	 структурата	 на	 прирачникот	 која	 ќе	 им	 овозможи	 на	 трененраните	

тренери	и	трените	на	врсниците	да	се	здобијат	со	содветното	знаење,	информации	и	

вештини	кој	ќе	им	овозможат	да	спроведуваат	тренинзи.	

	
• Обезбедување	групно	учење	на	врсници		
	

Улогата	на	врсничките	едукатори	е	да	се	примени	знаењето	кое	го	стекнале	во	текот	

на	тренинзите	со	цел	да	се	оформат	групи	за	врсничко	учење.	Улогата	не	е	само	да	се	

обезбеди	пренос	на	стекнатите	вештини	туку	и	да	се	користат	во	образовна	средина	и	
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на	ефективен	начин	да	се	пренесат	вештини	и	знаења	преку	интерактивни	вежби.	Во	

овој	контекст	овој	прирачник	служи	како	ресурс	за	информации	и	водич	за	теми	и	вежби	

кои	би	се	реазлизирале	преку	врсничките	групи	за	учење.	

.	
	

• Обука	на	дополнителни	целни	групи	
	

Содржината	на	овој	прирачник	ќе	биде	адаптирана	за	да	се	задоволат	барањата	на	

дополнителни	целни	групи.	Спроведувачите	ќе	обезбедат	дека	соодветна	проценка	на	

потребите	ќе	биде	спроведена	пред	да	се	структурираат	тренинзите	со	цел	да	се	знае	

нивото	на	знаење	со	кое	располагаат	учесниците	и	нивните	специфични	потреби.	

	

1.2 Како	да	се	користи	овој	прирачник?	
	
Овој	прирачник	може	да	се	користи	на	разни	начини.	

	

За	 обезбедување	 на	 обуката	 на	 обучувачите	 препорачливо	 е	 обучувачите	 да	 го	

користат	 овој	 прирачник	 како	 рамки	 и	 група	 на	 алатки.	 Дизајниран	 е	 да	 овозможи	

кохерентна	 обука	 доколку	 секој	 модул	 е	 спроведен	 онака	 како	 што	 е	 опишано	 во	

прирачникот.	

	

Сепак	 структурата	 исто	 така	 овозможува	 алтернативни	 начини	 на	 користење	 на	

прирачникот:	следејќи	ја	анализата	базирана	на	потребите	од	претприемничко	учење,	

спроведувачите	може	да	одберат	соодветни	и	спроведат	адаптирана	обука	за	соодветни	

потреби.Исто	 така	 наспроти	 позадината	 на	 врснички	 групи	 за	 учење,	 модуларната	

структура	 овозможува	 да	 се	 распредели	 учењето	 во	 текот	 на	 неколку	 недели	 или	

месеци,	за	да	може	учесниците	да	научат	согласно	со	тоа	како	нив	им	одговара	и	на	тој	

начин	 вистински	 да	 се	 запознаат	 со	 содржината.	 Евентуално	 спроведувачот	 треба	 да	

одлучи	кој	пристап	е	најдобар	за	иноформациите	во	овој	прирачник.	
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2. Претприемничко	учење	во	Европа	
	

“Претприемничката	мистика	?”	

Тоа	не	е	магија,	не	е	мистериозна	и	нема	никаква	врска	со	гени	

Тоа	е	дисциплина	и	како	секоја	дисциплина	може	да	се	научи”	(Drucker	1985).	

	

Европската	Комисија	првпат	укажа	на	важноста	на	прептриемничкото	учење	во	

2003,	во	European	Green	Paper	on	Entrepreneurship	in	Europe.	До	2006,	Европската	

комисија	имаше	иденификувано	,,	чуство	на	иницијатива	и	прептриемништво”	

како	 едно	 од	 осумте	 главни	 компетенции	 неопходни	 за	 припадници	 на	

општество	базирано	на	знаење.	Актот	од	2008	за	мали	бизниси,	комуникацијата	

од	2012	за	повраќање	на	едукацијата,	Претприемачкиот	акционен	план	2020	од	

2013	 	 и	 многу	 други	 кои	 ја	 задржуваат	 потребата	 да	 се	 промовира	

прептриемничка	едукација	и	претрпиемничкото	учење.	

	

Претприемничката	 едукација	 ги	 подготвува	 луѓето	 да	 бидат	 одговорни	 и	

претприемнички	 индивидуи.	 Помага	 луѓето	 да	 разцијат	 вештини,	 знаење	 и	

ставови	кои	се	неопходни	да	се	постигнат	целите	кои	самите	си	ги	поставуваат.	

Луѓето	 имаат	 потреба	 од	 начин	 на	 размислување,	 вештини	 и	 знаење	 да	

генерираат	 креативни	 идеи	 како	 и	 претприемничка	 иницијатива	 за	 да	 го	

реазлизират	 овие	 идеи.	 Докази	 исто	 така	 покажуваат	 дека	 луѓе	 со	

претприемничка	едукација	се	исто	така	полесни	за	вработување.	

	

Според	 Европската	 Комисија	 претприемништво	 е	 вештина	 која	може	 да	 биде	

научена.	 Луѓе	 не	 треба	 да	 бидат	 родени	 претприемачи	 за	 да	 управуваат	 со	

успешен	 бизнис.	 Луѓето	 можат	 да	 станат	 претприемач	 преку	 развивање	

претприемачки	начин	на	мислење	и	соодветни	вештини.	Како	што	на	Европа	и	

требаат	 претприемчаи	 за	 креирање	 на	 работни	 места,	 неопходна	 е	 да	 се	

поддржи	овој	тип	на	едукација	во	сите	EU	земји.	

	

Главната	 цел	 на	 Европската	 Комисија	 е	 да	 го	 промовира	 прептриемничкото	

образование	и	да	ја	потенцира	неговата	важност	на	сите	нивоа	од	основно	до	

високо	образование	па	и	пошироко.	
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3. Претприемничко	учење	во	Eco	System	App		проектот	
	
Претприемничко	 учење	 не	 значи	 само	 подготовка	 на	 студенти	 за	 да	 станат	

претприемачи.	Како	клучна	компетенција	за	доживотно	учење,	претприемничко	учење	

треба	 да	 ги	 припреми	 студентите	 да	 се	 соочат	 со	 реални	 предизвици	 откако	 ќе	 го	

завршат	формалното	образование.	

Поседување	 на	 клучни	 компетенции	 обезбедува	 поголема	 флексибилност	 во	

пазарот	 на	 трудот,	 со	 што	 се	 овозможува	 таа	 да	 се	 адптира	 побрзо	 на	 константните	

промени	 во	 се	 повеќе	 неконзистентен	 свет.	 Поради	 тоа	 ,,	 Претприемништво”	 e	

препознаено	 како	 клучна	 траснверзална	 вештина	 која	 ја	 ЗГОЛЕМУВА	МОЖНОСТА	 ЗА	

ВРАБОТУВАЊЕ	и	придонесува	за	целите	на	EUROPE	2020	за	паметен	раст	(	постигнување	

стапка	на	вработеност	од	75%	за	луѓе	од	20-64	години	до	2020	година).	Поради	тоа,	во	

време	на	економска	криза,	повеќе	од	било	кога	е	витално	да	се	понуди	претпреимничко	

образование	на	сите	со	што	се	придонесува	до	целите	на	Прептреимничкиот	акциски	

план	2020	за	интеграција	на	претпремничко	учење	ВО	СИТЕ	ОБРАЗОВНИ	НИВОА	

	

Претприемничко	учење	во	рамките	на	региони	кои	се	насочени	кон	паметен	раст,	

бараат	 поголема	 КООПЕРАЦИЈА	 И	 КОФЕРЕНТНОСТ	 која	 бара	 едукаторите	 да	 бидат	

опремени	со	СООДВЕТНИТЕ	ВЕШТИНИ,	КОМПЕТЕНЦИИ	И	АЛАТКИ	ЗА	ДА	ЈА	ЗГОЛЕМАТ	

СИНЕРГИЈАТА	помеѓу	стејкхолдерите	на	прептиемничкиот	екосистем	и	довозлување	на	

МЕЃУСЕКТОРСКО	ПРЕЛЕВАЊЕ.	

	

Постои	ПОТРЕБА	ЗА	ОБУКА	НА	ПРЕТПРЕИМНИЧКИ	ЕДУКАТОРИ	кои	ќе	им	овозможи	

да	се	справуваат	со	новите	трендови	на	паметен	раст	и	ќе	им	овозможи	компетенции	и	

методологии	да	обезбедат	современо	претприемничко	учење.	

	

Eco	System	App,	како	МУЛТИСЕКТОРСКИ	проект,	ќе	одговори	на	оваа	потреба	преку	

користење	 на	 СИСТЕМСКИ	 ПРИСТАП	 кој	 ги	 зима	 во	 предвид	 сите	 стејкхолдерите	 на	

екосистемот	кои	се	инволвирани	во	пружење	на	поддршка	за	претприемачи	како	ТАРГЕТ	

ГРУПА	при	што	тие	се	препознаени	како	ПРЕТПРИЕМНИЧКИ	ЕДУКАТОРИ	имено:	учители,	

тренери	 или	 едукатори	 од	 сите	 образовни	 нивоа,	 бизниси,	 јавни	 авторитети	 и	
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организациите	 на	 граѓанското	 општество	 (здруженија,	 фондаци	 и	 младински	

организации).		

Проектот	 е	 насочен	 кон	 ОПШТАТА	 ЦЕЛ	 за	 поттикнување	 на	 претприемничка	

средина	која	ќе	го	зголеми	знаењето	во	екосистемот	кое	е	базирано	на	претпреимничко	

учење	и	искуство.	

	

СПЕЦИФИЧНИ	ЦЕЛИ	

• Зајакнување	 на	 вештини	 на	 претпремничките	 едукатори	 и	 придонесување	 за	

вкоренување	на	претприемничкото	учење	во	сите	образовни	нивоа.	

• Промовирање	 	 на	 траснферот	 и	 разбирање	 на	 практичните	 претприемачки	

искуства	 и	 да	 се	 дисимнираат	 ефективни	 методологии,	 вештини	 и	 ресурси	 за	 современо	

претпреимничко	учење.	

• Развој	на	алатки	за	евалуација	на	резултатите	од	учењето	

• Зголемување	 на	 стратешка	 кооперација	 помеѓу	 повеќе	 стејкхолдери	 која	 има	

синергија	со	врсничкото	учење	

	

Eco	 System	 App	 консортиумот	 е	 сочинат	 од	 7	 ентитети	 (едукациски	 институции,	

граѓански	 организации,	 јавни	 ентитети	 и	 бизниси)	 со	 огромно	 искуство	 во	

прептриемничко	образование	во	сите	едукациски	полиња.	Партнерите	на	консортиумот	

се	од	7	земји	кои	се	членки	на	ЕУ.	

	

Да	 се	 постигнат	 целите	 на	 проектот,	 консортиумот	 ќе	 ги	 изврши	 следниве	

активности	 :	 01-креирање	на	 	 упатство	 за	 врсничко	 учење	 кој	 ја	 нагласува	 улогата	 на	

моделите	 на	 претприемачкиот	 еко	 систем;	 Mултиплицирање	 на	 настаните	 Е1-Е7	 –	

oрганизирање	на	отинтерактивно	вмрежување	на	настаните	на	врсничко	учење	кои	ја	

промовираат	соработката	и	кохерентноста	на	регионално	и	интернационално	ниво;	О2	

-	 	 креирање	на	отворен	онлајн	курс	 за	учење	за	едукаторите	 за	претприемништво	во	

регионите	 чија	 цел	 е	 паметно	 да	 расте,	 О3	 –	 елаборирање	 на	 прирачникот	 кој	

обвезбедува	 комплентни	 информации	 за	 курсот	 и	 ja	 промовира	 желбата	 односно	

љубопитноста	врз	база	на	учењето,	О4	–	развиток	и	пилот	на	виртуалната	размена	на	

програмта	помеѓу	претрпиемачите	и	едукаторите	кои	го	промовираат	стекнувањето	на	
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практично	 претприемничко	 искуство	 за	 едукатори;	 О5-	 креирање	 на	 инструмент	 за	

проценка	 на	 валидноста	 и	 признавање	 на	 резултатите	 од	 учењето;	 O6–изгради	

складиште	 на	 отворените	 едукаторски	 ресурси	 за	 претприемничката	 едукација	 во	

рамката	на	паметно	учење;	О7	–	постави	го	“Центарот	за	Претпримничко	Учење”	како	

поддршка	 на	 структурата	 за	 врсничкото	 учење	 кој	 помага	 за	 дискусија	 и	 заеднички	

развиток	 	 на	 нови	 пристапи,	 методологии	 и	 инструменти	 за	 паметна	 претприемачка	

едукација,	О8	–	 Развиток	на	 средина	 за	Виртуелно	 учење	кои	 ги	интегрира	О1-7;C1	 –	

работење	на	заедничка	активност	за	обука	која	ќе	ги	тестира	излезите	О1-8	и	ќе	ги	учи	

можностите	за	растење	на	проектните	резултати.	

	

Проектот	 ќе	 ја	 користи	 партиципативната	 МЕТОДОЛОГИЈА	 која	 е	 базирана	 на	

колаборацијата	 и	 поттикнувачката	 синергија	 како	 и	 ширењето	 низ	 срединава	 која	 е	

инструментална	се	до	трансверот	и	растењето	на	проектните	резултати.	Eco	System	App	

ќе	инволвира	повеќе	од	100	 учесници	и	 тоа	директно	во	проектните	активности	и	 ќе	

достигне	над	600	стејкхолдери	низ	диссеминацијата	и	експлоатационите	активности.	

Oчекуваните	 резултати	 се	 квалификувани	 за	 претприемничките	 едукатори	 и	

енергичноста	на	претприемничките	екосистеми	кои	 се	базирани	на	 колаборацијата	и	

кохеренцијата.	 ПОСАКУВАНОТО	 ВЛИЈАНИЕ	 e	 поголем	 број	 на	 студенти	 од	 сите	

едукациони	 нивоа	 кои	 имаат	 корист	 од	 зголемување	 на	можностите	 за	 вработување	

преку	учество	во	оваа	паметна	претприемничка	едукација.	
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4. Претприемничко	учење	и	обука	
	

Цели	
	

Претприемничкото	учење	е	вид	на	учење	кој	цели	кон	зачувување	на	сеопфатните	

квалитативи	на	претрпиемаштвото,	вредноста	на	иноваторскиот	дух	и	способностите	на	

претпиемачките	 способности.	 Целите	 на	 претприемничкото	 учење	 се	 присутни	 во	

следните	четири	аспекти.	

	
v Зачувување	на	духот	на	претприемништвото	
	

Духот	 на	 претприемништвото	 е	 концепцијата	 и	 идеологијата	 за	 почеток	 на	

кариера,	духовната	состојба	на	само-	потпирањето,	силната	борба,	постигнувањата	во	

себе	ги	инволвираат	следниве	три	аспекти	:	

1. Духот	на	претприемништвото	е	дух	на	само-потпирањето	и	претставувањето,	и	е	

поддршка	на	тирумфот	во	претприемништвото.	Исто	така,	тоа	е	дух	од	тоа	да	бидеш	господар	

на	контролирањето	на	иднината,	прикажувајќи	ги	субјективните	иницијативи	и	стремењето	да	

се	разбере	и	сфати	сонот.	

2. Духот	 на	 претприемништвото	 е	 дух	 на	 силната	 борба	 и	 	 претставува	 добар	

квалитет	на	бестрашноста,	посветено	и	внимателно.	

3. Духот	на	претприемништвото	е	дух	на	иновацијата	и	свеста	за	развиток	на	нови	

идеа	и	нови	насоки.	Сите	нови	шеми	би	требало	да	бидат	предложени	верно	и	практично	за	да	

го	еманципираат	умот,	и	да	креираат	нови	поглавја	и	да	ги	задржат	новото	темпо	на	времињата.	

	
v Зајакнување	на	трите	вида	на	професионални	квалитети	

	
Претприемничкото	учење	има	потреба	од	студенти	за	да	ги	извршуваат	и	да	ги	

потврдат	професионалните	квалитети	и	способности	во	сите	аспекти	на	курсот	за	

учење	и	пракса,	посебно	за	зајакнување	на	следните	аспекти.	

1. Лидерство	
	

Лидерството	 претставува	 способност	 за	 превземање	 на	 целоснапредност	 на	

човечките	ресурси	и	објективните	ресурси	во	рамките	на	надлежностите	за	да	се	

постигнат	максимум	перформанси	и	достигнувања	со	оптимални	трошоци.	 	Во	
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согласност	со	способностите	на	влијанието,	планирањето		и	организацијата		како	

и	донесувањето	на	одлуки.	

2. Превземање		на	ризик	
	

Способноста	 на	 превземањето	 на	 ризик	 е	 фундаментален	 квалитет	 на	

претприемачите.	Тие	претежно,	целите	за	самите	нив	ги	поставуваат	на	високо	ниво,	и	

потоа	се	концентрираат	на	сите	нивни	способности	и	таленти	со	кои	и	се	реализираат	

овие	цели.	Како	и	да	е	високо	поставените	цели,	доведуваат	до	постоење	на	релативно	

повеќе	 ризици,	 оттука	 е	 и	 барањето	 за	 претприемачите	 да	 превземаат	 ризици.	

Претприемачите	кои	ја	потврдуваат	способноста	за	превземање	на	ризик,	е	всушност	за	

да	тие	бидат	подготвени	за	да	ја	вложат	целаата	своја	сила		и	за	да	овозможат	развиток	

на	 секој	фактор	во	антиципираните	насоки	 	и	оваа	способност	може	објективно	да	 ја	

евалуира	таа	ситуација	на	ризик	и	измената	на	неповолните	фактори.	

	
3. Тимска	работа	
	

Тимската	работа	е	духот	надоброволната	кооперација	и	кооперативните	напори		за	

да	се	достигнат	и	постигнат	посакуваните	цели.		Тоа	може	да	ги	мобилизира	сите	ресурси	

и	таленти	на	членовите	на	тимот	и	автоматски	да	ја	отстрани	постоечката	атмосфера	на	

нехармоничност	и	неправда.	Taa	тимска	работа	може	да	доведе	до	соодветна	награда	

за	искрените	и	несебичните	посветени	лица	кои	се	дел	од	тимот.Тимската	работа	е	како	

што	следува	:	

Активно	слушање		и	абсорбирање	на	ефективното	искуство	и	сугестии,	толеранција	
и	 почитување	 на	 единственоста	 на	 индивидуите,	 разбирање	 на	 пероналноста	 и	
ставовите	за	себе	и	другите,	координирање	на	групите	за	да	работат	ефективно	заедно	
и	за	да	креираат	

v Проширување	на	начините	на	вработување	
	

Во	 случај	 на	 окупација,	 претприемништвото	 е	 начин	 и	 насока	 за	 вработување.	

Соочувајќи	се	со	тешкиот	маркет	за	работа,	пројавена	е	потребата	за	проширување	на	

учењето	за	претприемништво	со	кои	луѓето	ќе	добијат	соодветни	знаења	за	пронаоѓање	

на	мали	бизниси	и	професионални	квалитети	кои	им	се	потребни	а	претприемачите.	Тоа	

е	 избор	 на	 целосната	 окупација	 за	 современите	 студенти	 ги	 пронајдат	 нивните	

сопствени	мали	бизниси	и	станат	лично	вработени	со	нивните	сопствени	способности	и	

владини	политики.	
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v Да	се	биде	дел	од	квалитативно	ориентирани	учења	
	

Развитокот	 на	 претприемничкото	 учење	 е	 дел	 од	 развитокот	 на	 квалитативно	 –	
ориентирните	учења.	Има	потреба	од	соптствени	квалитативи	и	способности,	посебно	
некои	 високо	 поставени	 квалитативни	 таленти.	 Поради	 тоа,претставува	 една	 нова	
талентирана	обука	која	е	поставена	во	основа	на	квалитативно-	ориентираните	учења.	
Во	исто	време,	како	вид	на	иновацијата,	бара	широк	хоризoнт,	широко	знаење	,	добра	
мудрост	а	воедно	и	ефективно	разбирање	на	"пазарот"	за	работа.	Исто	така,	бара	добри	
способности	 на	 организацијата	 и	 координацијата	 и	 вештините	 на	 интерперсоналните	
врски.	 Од	 погоре	 кажаното,	 јасно	 е	 дека	 општеството	 бара	 високи	 квалитети	 на	
претрпиемништвото	 вклучувајќи	 ги	 способностите	 да	 се	 биде	 дел	 од	 карактерите	 на	
иноваториторот,	менаџерот	и	социјалните	активисти.	На	тој	начин,	нема	сомнеж	дека	
претприемачкото	 учење	 е	 продлабочување	 и	 олицетворение	 од	 моменталното	
квалитативно-	ориентирано	учење	

	

	
	

	 	 	 	 	 	 Програма	за	обука	намена	и	цели	

	
	
	

Развијте	отворен	начин	на	
размислување	за	да	и	
пристапите	на	обуката.

Развијте	алатки	кои	
ќе	ги	користите	во	

вежбите.

Развијте	пристапи	
за	следење	на	
резултатите	и	
поддршка	на	
учесниците.
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Пристапи	
	

v Понудување	курсеви	
	

Според	видовите	на	специјалностите,	школите,	колеџите	и	универзитетите	може	да	

ги	 понуди	 потребните	 курсеви	 како	 и	 изборни	 курсеви	 кои	 се	 во	 врска	 со	

претприемачкото	учење.	Во	курсевите,	самите	студенти	можат	да	ги	дознаат	сит	видови	

на	 знаења	 	 и	 вештини	 поврзани	 со	 претприемништвото.	 	 Различно	 од	 некои	 други	

специјализирани	 курсеви	 за	 претприемничко	 учење	 бара	 да	 самите	 едукатори,	

професори	ги	сменат	традиционалните	методи	за	настава		и	да	користат	голем	број	на	

наставни	 форми	 како	 анализи	 на	 случаеви,	 играње	 на	 улоги,	 групна	 дискусија,	

интерактивни	игри	кои	ќе	ги	натера	студентите	да	учествуваат	во	добивањето	на	идеи	и	

познавање	на	суштината	на	претрпиемачкото	учење.	

	
v Предавања	
	

Како	пример	за	мини	–	курс	поврзан	со	претприемничкото	учење,	предавањето	има	

иднина	 на	 пократко	 време,	 подолга	 содржина,	 богати	 информации	 и	 флексибилни	

форми	 а	 исто	 така	 претставува	 и	 една	 ефективна	 насока	 за	 имплементација	 на	

претприемачкото	учење.	

	
v Развој	на	работилници	
	

Развојот	 на	 работилниците	 е	 еден	 од	 најважните	 аспекти	 на	 претрпиемачкото	

учење.	Работилниците	можат	да	постават	различни	теми	за	претприемништвото,	да	се	

одржуваат	и	да	развијат	практични	активности	според	потребите	на	самите	учесници	

како	и	на	карактеристиките	на	ресурсите.	Исто	така	може	да	им	се	обезбеди	практични	

платформи	и	шанси		да	ги	подобрат	и	да	ги	остваруваат	различни	видови	на	квалитети	и	

способности	на	претприемачите	во	работилниците.		
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5. Презентација	на	курсевите	за	обука	
	

Eco	 SystemApp	 контексните	 модули	 се	 имаат	 развиено	 според	 	 Рамката	 за	

претрпиемачка	надлежност(	Enterpreneurship	Competence	Framework	–	EntreComp)	,	која	

е	направена	од	3	надлежни	области	и	15	надлежности	кои	се	илустрирани	во	сликата	

подолу.	 EntreComp	 	може	да	 биде	 користен	 како	 референца	 за	 дизајн	 на	 наставните	

програми	во	формалната	настава	и	учење	како	и	во	секторот	за	обука.	Тој	исто	така	може	

да	се	користи	за	актиности	и	програми	во	контекст	на	неформално	учење(	за	примери,	

згрижувачко	 претприемаштво	 во	 постоечкатите	 организации).	 Воедно,	 се	 стреми	 да	

воспотави	мост	помеѓу	светот	на	учењето	и	работата	во	поглед	на	претприемаштвото	

како	надлежност.	

EntreComp	 Прогресивниот	 модел	 обезбедува	 референца	 за	 развивањето	 на	

експертиза	 и	 тоа	 почнувајќи	 од	 креирањето	 на	 променлива	 постигната	 преку	

надворешна	 поддршка,	 се	 до	 создавање	 на	 вредност	 која	 е	 трансформативна.	 Таа	 е	

составена	од	4	главни	нивоа:	Основно,	средно,	напредно	и	експертско.	

Секое	ниво	може	да	се	подели	на	две	под	нивоа.	

ü На	 основно	 ниво,	 претприемничката	 променлива	 е	 креирана	 со	 помош	 на	

надворешна	поддршка.	

ü На	 средно	 ниво,	 претрпиемничката	 променлива	 е	 креирана	 со	 помош	 на	

растечка	автономија.	

ü На	високо	ниво,	одговорноста	за	развивање	на	идеи	во	акции	е	веќе	развиена.	

ü На	 експертско	 ниво,	 променливата	 има	 значително	 влијание	 во	 доменот	 на	

референцата.	

	

Eco	SystemApp	партнерството	разделува	7	модули,	според	долунаведената	табела.	

Секој	 партнер	беше	 за	 тоа	да	 се	 ревидира	 структурата	 на	модулот,	 целите,	 учење	на	

резултатите	и	мапирањето	на	EntreComp	беше	секако	развиено	и	прифатено.	
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Мод

ул	

Наслов	 Опис	

A	 ЗАПОЧНУВАЊЕ	 Воведен	 дел,	 за	 како	 обучувачите	 можат	 да	 го	

интегрираат	 претприемничкото	 учење	 во	 пракса,	

користејќи	 го	 EntreComp	 како	 рамка,	 во	 било	 која	

активност	на	учењето.		

Б	 КРЕИРАЊЕ	ШАНСИ	ЗА	

СОГЛЕДУВАЊЕ	 НА	

ВИЗИЈАТА	

Гледање	на	светот	на	различни	начини,	откривање	на	

идеи	и	гледање	надвор	од	очигледното	

Ц	 ШТО	 Е	 ПРОМЕНЛИВА	

И	КАКО	ДА	ЈА	КРЕИРАМ?	

Разбирање	на	различните	видови	на	променливата,	

која	 самата	 идеја	 ја	 носи,	 и	 променливата	 со	 различен	

контекст	за	различни	луѓе.	

Д	 ВЕРУВАЈ	 ВО	 МЕНЕ	 И	

СЛЕДИ	ЈА	МОЈАТА	СТРАСТ	

Разбирање	на	сопствената	изградба	на	самосвеста	за	

вештините	и	мотивацијата	за	себе	како	и	за	студентите.	

Е	 ШТО	 ИМАМ	 И	 ШТО	

МОЖАМ	ДА	ДОБИЈАМ?	

Гледање	 на	 повеќе	 од	 давање	 поддршка	 и	 ресурси	

потребни	за	да	се	биде	претрпиемач.	

Ф	 ДА	 ПРОБАШ,	 ДА	 СИ	

ДАДЕШ	ШАНСА	

Практично	претприемачко	искуство-	поставување	на	

креативни	 идеи	 директно	 во	 претприемачките	

активности.	

Г	 АКО	 РАБОТИ-	 ДАЛИ	

РАБОТИ?	

Проценка	 и	 валидација	 на	 искуството	 поврзано	 со	

учењето	–	мониторинг	и	контрола	а	воедно	и	евалуација	

на	импактот.Креирање	не	следната	вежба.	

	

	

	

	

	

Модул	А	
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Наслов:	ЗАПОЧНУВАЊЕ		

Опис:	 	 Воведен	 дел,	 за	 како	 обучувачите	 можат	 да	 го	 интегрираат	

претприемничкото	учење	во	пракса,	користејќи	го	EntreComp	како	рамка,	во	било	која	

активност	на	учењето.	

	

Обучувач	 :	 Универзитетот	 во	 Велс	 -	 	 Trinity	 Saint	 David	 Royal	

Charter	(UWTSD):	

Најстариот		универзитет	во	Велс	и	Англија	веднаш	по	универзитетите	во	Оксфорд	и	

Кембриџ.	UWTSD	групата	која	во	себе	ги	вклучува	колеџот	Sir	Gar	колеџот	Ceredigion	како	

дел	од	двојниот	сектор	на	групната	структура	која	соджи	понатамошно	образование	во	

колеџите	 и	 универзитетите.	 UWTSD	 групата	 има	 повеќе	 од	 25,000	 ученици	 низ	 17	

кампуси	 во	 руралните	 и	 градските	 локации.	 Заедно	 доставуваме	 јасни,	 конкретни	

бенефиции	 за	 учениците,	 вработените,	 индустријата	 и	 комуникациите	 и	 тоа	 преку	

нудење	 на	 стручни	 пристапи	 од	 секое	 ниво	 па	 се	 до	 пост-докторското	 истражување.	

UWTSD	има	јасен	и	возбудлив	стратешки	план	кој	става	акцент	на	применетите	учења,	

силна	 академска	 дисциплина	 и	 јасна	 посветеност	 на	 иновациите,	 претставувањето	 и	

трансфер	на	знаењата.	

	

Цели	:		

Овој	модул	 им	 нуди	 на	 обучувачите	 увид	 директно	 во	 она	што	 значи	 да	 се	 биде	

обучувач	за	претприемништво,	зашто	е	важно,	и	што	EntreComp	нуди	и	на	обучувачите	

и	на	ученици.	

• Зошто	е	важен	?	

• За	кого	е	наменет	?		

• Користењето	на	EntreComp	како	рамка	за	учење	

• Како	да	станеш	обучувач	за	претприемништво		
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Светот	на	работата	веќе	станува	високо	комплексен;	се	менува	брзо	и	поради	тоа	

знаењето		денес	нема	да	биде	исто	со	потребното	знаење	утре.	Сето	ова	им	претставува	

предизвик	на	обучувачите	како	на	пример	‘што	јас	предавам’и	‘	како	да	знам	дека	сум	

бил	успешен	во	тоа?’Денешната	глобализација	исто	така	носи	со	себе	многу	предизвици,	

и	тоа	не	толку	важни	поради	тоа	што	потребата	за	знаењето	на	учениците	не	може	да	

биде	веднаш	достапна	и	може	да	бидат	потребни	нови	учења	во	делот	на	обучувачите.	

Што	повеќе,	знаењето	не	е	доволно	во	оваа	соптственост,	и	задачата	за	собирање	на	

повеќе	знаење	одговара	во	делот	за	собирање	нови	задачи	или	проблемите	стануваат	

уште	повеќе	важни	отколку	повтора	собирање	на	факти	и	бројки.	Сето	ова,	има	потреба	

од	нови	вештини	и	ново	размислување,	па	затоа	обучувачите	треба	да	бидат	достапни	

за	да	го	демонстрираат	тоа	дека	тие	исто	така	можат	да	постанат	претприемачи	–	низ	

сите	пристапи	на	учењето.	

Оттука,	 постанувањето	 на	 наставник	 за	 претприемништво	 претставува	 интегрален	

дел	од	развивањето	на	учениците	на	претприемништвото,	но	се	поставува	прашањето	

кои	фактори	се	вклучени		во	сето	тоа	?		

Гледано	 како	 почетна	 точка	 за	 развиток	 на	 претприемачките	 надлежности,	

EntreComp	 беше	 претставен	 како	 дел	 од	 ‘Нова	 агенда	 на	 вештините	 во	 Европа’.	

Дизајниран	 е	 за	 да	 понуди	 консензус	 за	 тоа	 што	 е	 потребно	 за	 да	 се	 разрешат	

предизвикувачките	вештини,	појасно,	што	може	да	биде	научено	и	евалуриано,	и	за	да	

ги	 инспирира	 обучувачите	 да	 го	 премости	 јазот	 помеѓу	 светот	 на	 образованието	 и	

работата.	

Рамката	 на	 EntreComp	 е	 направена	 од	 3	 области	 на	 надлежности	 кои	 што	 се	

испреплетени	меѓу	себе:	

• Идеи	и	можности	–	помагаат	за	да	се	развијат	потребните	вештини	за	во	иднина	

• Ресурси	 –	 помагаат	 за	 да	 се	 увидат	 вештините	 и	 знаењето	 потребно	 за	 да	 се	

издигнеш	надвор	од	патот,	нивото	на	кое	си.	

• Директно	во	акција	-		Помага	да	се	разберат	вештините	и	знаењето	потребно	за	

да	овозможи	да	се	случат.	

	

Како	 што	 може	 да	 се	 види	 во	 дијаграмот	 прикажан	 подоле,	 секој	 од	 овие	

надлежности	го	претставуваат	градењето	на	блокот	на	претприемништвото,	и	секој	од	
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нив	 има	 5	 јасни	 компоненти	 и	 надлежности	 се	 со	 цел	 да	 се	 обезбеди	 основа	 за	

размислување	под	сите	тие	надлежности.	Многу	е	важно	да	се	забележи	дека	како	што	

Светот	станува	се	покомплексен,	способноста	да	се	биде	флексибилен	и	прилагодлив		во	

однос	на	измените	исто	така	стана	важно,	па	затоа	да	се	биде	отпорен	на	промени	стана	

надлежност	 која	 тргнува	 од	 самиот	 себе.	 EntreComp	 го	 прифаќа	 ова	 не	 само	 како	

прогресивен	модел,	туку	и	како	низ	начинот	како	што	промената	ќе	се	случи	или	самата	

ситуација	ќе	се	измени,	обучувачите	и	учениците	можат	да	го	прескокнат	од	релевантни		

надлежности	и	компетенции	се	до	потрагата	по	инспирација.	

	

	
1ΕntreComp	

	
	
Целосната	 рамка	 ги	 развива	 овие	 15	 надлежности	 долж	 8	 –	 те	 нивоа	 на	

прогресивниот	модел	и	во	крајна	линија	обезбедува	сеопфатна	листа	на	442	резултати	

од	учењето,	кои	нудат	инспирација	и	увид	на	сите	овие	дизајнирани	интервенции	од	

различни	образовни	контексти	и	области	на	апликацијата.	

																																																													
1	(EntreComp:	Претрпиемничка	рамка	на	компетенции	
(https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingentrepreneurship/support/education_el)	
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Резултатите	од	учењето	им	помагаат	на	обучувачите	да	го	евалуираат	своето	почетно	

ниво,	и	да	ги	увидат	начините	за	развивањето;	поради	тоа	EntreComp	претставува	алатка	

за	 визиолизирање,	 која	 воедно	 помага	 да	 се	 направи	 план	 за	 тоа	 како	 да	 бидеш	

успешен.	

	

Модулот	ќе	настапи	на	сцена	и	ќе	ги	претстави	подетално	сите	останати	модули.	

	
	
	
	
	
	 	



	
	

	
	
	

	

21	

Модул	Б	
	
Наслов	:	КРЕИРАЊЕ	ШАНСИ	ЗА	СОГЛЕДУВАЊЕ	НА	ВИЗИЈАТА	

Опис	 :	 Гледање	 на	 светот	 на	 различни	 начини,	 откривање	 на	 идеи	 и	 гледање	

надвор	од	очигледното	

Обучувач	 -	 National	 Chamber	 Network	 Women	 Entrepreneurs	

(EEDEGE)	 (	 Национална	 Комора	 за	 Вмрежување	 и	 Поврзување	 на	

Жените	Претприемачи	)	

EEDEGE	е	непрофитна	организација	која	е	регулирана	од	јавното	право.	Членовите	

на	Network	се	59	Грчки	Комори,	кои	се	исто	така	регулирани	од	јавното	право.	Предлогот	

на	Network	е	да	се	развие	претприемаштвото	на	жените,	да	се	промовира	еднаквоста	на	

сите	секции	во	бизнисот,	да	се	креира	еднавка	можност	за	претприемништвото,	да	се	

развијат	вештините	и	способностите	на	женската	популација	со	цел	да	се	придонесе	за	

продуктивноста	 на	 економијата	 и	 идентификација	 на	 пречките,	 кои	 ги	 спречуваат	

жените	да	учествуваат	целосно	во	работните	тела	на	општеството,	од	кои	најважни	се:	

финансиските	аспекти,	грижа	за	децата	и	проблемите	во	домаќинството.	

	

Цели:	

Главната	 цел	 на	 овој	 модул	 е	 да	 ги	 претстави,	 да	 ги	 анализираат	 и	 спореди		

различните	методи	на	наставатата	за	креативно	размислување	за	вештини	во	процесот	

на	учење.	Учесниците	ќе	се	стекнат	со	темелно	познавање	и	практични	вештини	кои	се	

однесуваат	на	различни	методите,	средства	и	алатки	имплементирани	во	процесот	на	

учење	на	возрасните.	Модулот	исто	така	има	за	цел	овозможување	на	учесниците	да	се	

воведе	нови	идеи	и	решенија	во	нивниот	ден-за-ден	работа.	

	

Знаење:	

Основни	поими	и	идеи:	

• концептот	на	креативноста	во	процесот	на	учење	-	креативност	како	способност,	став	

или	процес	
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• карактеристики	на	креативното	лице	

• креативно	размислување	во	образованието	-	што	е	креативно	размислување;	

причини	за	да	се	биде	креативен,	како	да	се	биде	покреативен	и	како	да	се		помогне	на	

студентите	за	да	ја		развијат	креативноста?	

• значењето	на	креативноста	во	процесот	на	учење	-	предности	да	се	биде	креативен,	

креативно	размислување,	вештини	за	креативно	размислување,	итн..	

• поимот	емоционално	самоуправување	

• ‘тешко’размислување	наспроти	‘меко’размислување	

• креативно	размислување	наспроти	критичко	размислување;	комбинација	на	

креативност	и	критичко	размислување	(продуктивно	размислување)	

	

Креативност	во	образованието	-	импликации	за	наставниците	и	обучувачите:	

-	пристапи	за	креативно	размислување	

-	креативни	методи	

-	креативно	размислување:	стратегии,	методи	и	техники	

-	Поддршка	на	материјали	и	средства	за	обука	за	креативност	-	преглед	

-	 поле	 на	 специфични	 техники	 (отворено,	 ко-оперативно	 и	 колаборативно	 учење,	

дијалошка	настава)	

	

	

Методи	и	техники	за	обука:	

Мини	 обуки	 со	 елементи	 на	 предавања	 и	 презентации,	 работилници,	 работа	 во	

групи	-	размена	на	искуства	и	практики,	индивидуална	работа,	дискусии,	brainstorming	

со	 употреба	 на	 практични	 вежби,	 активности	 на	 отворено,	 презентации,	 печатени	 и	

онлајн	материјали.	

	

	

	

	

	

	

Практични	методи	:	
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25	целни	игри	
	
Целта	 е	 да	 се	 покаже	 дека	 креативноста	 е	 поверојатно	 да	 се	 развива	 во	

неструктуриран	отколку	во	во	структурирана	надзор.	(Но,	не	треба	да	се	каже	на	групата	

дека	 тоа	 е	 вовед	 во	 играта.)	 Пред	 воведувањето	 во	 играта,	 треба	 	 да	 се	 соберат	 25	

предмети	и	да	се	стават		во	8		"11»	пликоа,	воедно	еден	коверт	треба	да	е	предодреден	

за	секој	тим.	Секој	плик	треба	да	содржаи	идентиченни	25	објекти.	Предметите	треба	да	

покријат	широк	спектар	на	материјали	и	може	да	го	вклучуваат	следново:	

Комеморативна	 поштенска	 марка,	 пластична	 лажица,	 мапа,	 кечап	 (во	 мало	

пластично	кутивче),	шеќер,	монети,	камен,	шишарка,	аспирин,	свеќа,	парче	од	пластика,	

клуч,	дел	од	жица,	завртка	или	шајка,	шнола,	молив,	телефонски	мемориска	картичка,	

игли,	копче,	парче	ткаенина,	кибрит,	пиво,ноже	и	сл.	

	

За	да	ја	играш	играта:	
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• Поделете	ја	групата	на	тимови	од	5	до	9	лица.	

• Назначи	лидер	за	секоја	група.	Лидерите	треба	да	функционираат	

различно,	од	кои	некои	ќе	бидат	релаксирани,некои	охрабрувачки,	неструктурирани	

лидери	(супервизори	А);	другите	ќе	бидат	повеќе	структурирана	(Надзорниците	Б).	

Секој	лидер	добива	ги	добива	инструкциите	во	писмена	форма.	

	

					Инструкциите	 кои	 треба	 да	 бидат	 дадени	 на	 неструктурираниот	 лидер,	

Супервизорот	А,	ги	следи:	

	

Инструкции	за	Надгледувач	А	(	печатени	како	лист	за	инструкции	)		

	 Вашата	 група,	 има	 за	 задача	да	 групира	 (класифицира)	 голем	број	 на	 разни	

варијанти	на	објекти.	Креативност	на	вашата	група	ќе	се	мери	со	неговата	способност	да	

се	излезе	со	толку	многу	групации	како	што	може	во	десетте	минути	на	располагање.	

Вашата	работа	е	да	ја	ослободите	креативностакоја	престојува	во	групата.	Кога	задачата	

е	сосема	јасна,	само	започнете	со	охрабрувачка	реченица	или	две.	Потоа	дадете	им	ги	

инструкционите	листи,	оставете	ги	25	листи	на	маса,	и	почни	да	работиш	за	10	минути.	

	

	 Инструкциите	за	структурираниот	супервизор	ги	следат:	

	

Инструкции	за	Надгледувач	Б	(	Печатени	како	инстуркциски	лист	)	

	

	 Вашата	 група,	 има	 за	 задача	да	 групира	 (класифицира)	 голем	број	 на	 разни	

варијанти	на	објекти.	Креативност	на	вашата	група	ќе	се	мери	со	неговата	способност	да	

се	излезе	со	толку	многу	групации	како	што	може	во	десетте	минути	на	располагање.	

Приоритетното	искуство	во	оваа	игра	вклучува	дека	вашата	група	ќе	се	претстави	добро	

доколку	им	се	укаже	мала	помош	и	тоа	во	форма	на	зборување	кое	ќе	ги	натера	да	бидат	

храбри	и	настроени	со	голем	ентузијазам,кое	ќе	биде	прелиминарно	за	моменталната	

работа	која	се	извршува.	

Сето	тоа	е	од	големо	суштинско	значење,	дека	ќе	зборувате	со	нив		четири	или	пет	

минути,	 за	 важноста	 на	 поставување	 на	 работите	 во	 групи	 или	 категории.	 Користете	

примери	од	
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	 Секојдневното	 искуство	 –	 на	 пример,	 еден	 супермаркет	 не	 може	 да	

функционира	ако	не	ги	групира	своите	производи	правилно	(јаболка,	портокали,	колачи,	

житарици,	месо,	замрзната	храна,	итн);	автомобилската	индустрија	не	може	да	им	служи	

на	своите	клиенти	ако	внимателно	не	ги	групира	своите	резервни	делови	со	користење	

на	 различни	 листи	 и	 каталози;	 замисли	 библиотека	 без	 систем	 на	 класификација	 на	

книгите,	 или	 колекционери	 на	 поштенски	 марки	 	 кои	 не	 ги	 групираат	 по	 земја,	 или	

зоолози	и	ботаничари		кои	не	успеваат	да	класифицираат	флора	и	фауна.	

	 Искуството	 на	 компанијата	 -	 	 на	 пример,	 групирање	 на	 персоналните	

канцеларии	на	работните	места	во	одделенија	за	вработување	и	исплатата	на	плати	 ;	

секретарите	мора	да	одржуваат	групи	на	документи(писма)	за	полесна	снаодливост	и	

упатливост.	

	

	 По	воведот,	не	давај	пауза	за	прашања.	Само	остави	ги	инструкциските	листи,	

фрли	ги	25	-те	објекти	на	маса,	и	започни	да	работиш	за	10	минути.	

	

• Најдобар	 физички	 аранжман	 за	 играта	 е	 да	 се	 има	 за	 секоја	 работна	 група	

посебна	 просторија.	 Голем	 просторија,	 исто	 така	 може	 да	 им	 овозможи	 приватности	 не	

пристапност	 од	 страна	 на	 другите	 групи.	 Ако	 приватната	 соба	 не	 е	 достапна,тогаш	 оставете	

групите	да	работат	и	тоа	по	една	група	во	еден	момент,	со	лице	коешто	не	е	дел	од	играта	туку	

ќе	 ги	чува	надвор	од	 собата.	Потенцирајте	им	на	 групите	да	не	 зборуваат	меѓу	 себе,	 туку	да	

останат	само	заедно,	еден	до	друг,	бидејќи	на	тој	начин	можат	да	ја	расипат	играта.	

• 	Секој	 тим	 треба	 да	 располага	 со	 маса	 на	 која	 што	 ќе	 може	 да	 работи,	 бела	

хартија	за	да	ги	запишува	категориите	и		мастилно	тенко	пенкало.	

• Лидерите	на	тимот	да	ги	разделат	инструкциите	на	секој	член	од	тимот,	но	не	

пред:	

	

	 Инструкции	на	групата	(печатени	на	инструкциска	листа)	

	 Оваа	игра	е	наменета	за	да	се	утврди	креативната	моќ	на	вашата	група.	Ваша	

задача	е	да		

• Дојдете	со	различни	групации	(категории	или	класификации)	што	можете	да	им	

ги	дадете	на	25	објекти;	на	пример,	вашето	топчесто	пенкало	можете	 	да	го	ставите	во	такви	

групации	како	што	се	пластика,	метал,	итн	

• Листа	на	групации	на	хартии	од	весник	
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• извршување	на	задачата	за	десет	минути.	

	

• Ако	работната	задача	дозволува,	именувај	набљудувачи	и	тоа	по	еден	за	секој	

тим.	Упати	 ги	да	 ги	 согледуваат	факторите	кои	овозможуваат	и	имаат	влијание	–	помош	или	

препрека	за	креативноста.	Исто	така,	обрни	внимание	на	објектите	во	инструкциската	листа,	кои	

следат:	

	

	

	 Инструкции	за	набљудувачите(	испринтани	на	инструкциски	лист)	:	

	 Како	набљудувач,	набљудувај	 ја	акцијата	тивко.	Не	интервенирај,	освен	кога	

треба	да	кажеш	дека	поминале	10-	те	минути.	

	

	 Забелешка:	Tим	лидерот	започнува	со	доделените	задачи	од	како	тој/таа	ќе	го	

завршат	неговиот/нејзиниот	коментар		поврзан	со	воведниот	дел.	Тој/таа	не	дозволува	

никакви	 прашања	 пред	 да	 бидат	 поделени	 инстуркциските	 листи.	 Треба	 да	 се	 обрне	

внимание	на		

	

• Фактори	или	влијанија	кои	ја	охрабруваат	групната	креативност.	

• Фактори	или	влијанија	кои	ја	попречуваат	креативноста.	

• Правило	 за	 секој	 лидер:Дали	 тој/таа	 се	 храбри,	 пријателски	 настроени,	

доминантни,	поддржувачи,	доминантни,	не	охрабрувачи,	аргументативни,	неутрални	и	пасивни	

?	

• Клима	за	работа	:	Каква	е	атмосферата	за	работа	во	групата	и	дали	е	погодна	за	

кретивност?	

• Учество	:	Дали	е	широко	распросртранета	или	се	однесува	на	еден		или	двајца	

луѓе?	Дали	и	помага	или	ја	уназадува	креативноста?	

• Дали	имало	некакви	пробиви,	какви	беа,	и	што	ги	продуцира	нив?	

	

• Раздели	ги	групите	на	подгрупи	и	позиционирај	ги	на	различни	точки	во	собата.	
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Претстави	ја	играта,	како	што	следи	:	‘’	Сакаме	да	се	вклучиме	во	играта	со	што	

би	ја	тестирале	креативната	моќ	на	групата.		Сега	ќе	ви	ги	назначам	тим	лидерите	

и	ќе	им	ги	дадам	инструкциите	кои	ќе	треба	да	ги	следат.	Дали	тим	лидерите	би	

отстапиле	малку	и	би	ги	прочитале	инструкциите	приватно,	ќе	Ве	замолам?’’	Oд	

како	ќе	ги	прочитаат	инструкциите,	на	сите	раздели	им	ги	пликоата	со	предметите	

во	нив,	а	на	групите,	односно	учесниците		во	групите,	инструкциските	листи.	

	

Викни	ги	лидерите	на	 групите	 (	А	наспроти	Б)	да	седнат	спротивно	еден	на	

друг	и	да	ги	проверат	прашањата.	Објасни	им	дека	нивната	секвенца	на	работа	е	

како	што	следува:	

	

• ‘’	Сите	да	седнат	на	своите	места	околу	масата’’	

• ‘’Пренеси	ги	инструкциите	и	продолжи	понатаму.	Не	паузирај	за	прашања	пред	

да	им	ги	дадеш	инстуркциските	листи	на	учесниците.’’	

• ‘’Поделете	ги	инструкциските	листи	на	учесниците	и	оставете	ги	25те	предмети	

на	масата.’’	

• ‘’Спроведи	ја	задачата	за	10	минути.’’	

	

	 Од	како	сите	тимови	ќе	ја	завршат	својата	работа,	истовремено,	или	во	

секвенци	 	 како	 што	 налагаат	 приватните	 услови	 лидерите	 на	 тимот	 ги	

поставуваат	нивните	табли	на	самиот	ѕид	и	ги	пресметуваат	односно	ги	бројат	

бројот	на	категориите	кои	што	нивната	група	ги	продуцирала.	

		

	 Забелешка:	Секој	влез	е	категорија,	бидејќи	инструкциите	не	кажуваат	

ништо	за	општите	категории,	подкатегории	и	 слично.	Дадете	аргумент	 за	овој	

дел,	но	сепак	држете	се	цврсто	за	вашиот	став	во	врска	со	тоа.	

	

	Искуството	од	оваа	игра	укажува	дека	овие	резултати	обично	даваат:	

	

• Структурираниот	тим	(ови)	ќе	настапи	помалку	од	неструктурираните.	Зошто?	

Поради	структурата	се	инхибира	во	креативноста:	"Ако	му	дадете	на	Џони	четка	за	боење	и	

побарате	од	него	да	нацрта	коњ,	ќе	добиете	само	еден	коњ.	Но,	ако	му	кажете:	"Џони,	нацртај	

што	сакаш	",	можеби	ќе	ја	видите	Мона	Лиза	пред	вас	".	
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• 	Понекогаш	двата	вида	на	тимови	се	нерешливи	или	приближно.	Ако	е	така,	

прашањето	е:	"Ако	предавања	не	прават	разлика,	зошто	воопшто	да	им	се	даде?	Зошто	да	

ризикуваме	од	таа	задушувачката	креативност	со	многу	џагор?	Ако	сте	повеќе	комуникативни,	

групата	има	два	проблеми:	Доделената	задача	и	како	да	се	справиме	со	влезовите	на	

лидерите	во	врска	со	задачата	

• 	Ако,	како	помала	можна	веројатност,	структурираниот	тим	победи	со	голема	

разлика,	прашај	ги	набљудувачите	што	ја	продуцира	и	произведува	кративноста.	Исто	така,	

кажи	им	дека	овој	резултат	е	невообичаен,и	дека	обично		додадените	структури	имаат	

тенденција	да	ги	збунуваат	луѓето,	забави	ја	малку	групата,	и	инхибирај	ја		својата	креативност.	

Заклучи	ја	расправата	со	барање	до	учесниците	да	стекнат	самите	искуство	вклучувајќи	го	

импактот	од	висока/непотребна	структура	на	креативноста.	

	

	

	

.		 	
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Модул	Ц	
	
Наслов:	ШТО	Е	ВРЕДНОСТ	И	КАКО	ДА	ЈА	СТВОРАМ?	

Опис	:овозможува	одредена	идеја	како	и	вредностите	во	различни	контексти	и	за	

различни	луѓе	

	

Тренер	 -	 Национален	 центар	 за	 развој	 на	 иновации	 и	

претприемачко	учење(НЦРИПУ):	

Невладина,	 непрофитна	 организација	 која	 беше	 основана	 во	 2009.	 Центарот	 ги	

следи	 препораките	 од	 проектот	 ,,South-East	 European	 Co-operation	 of	 Innovation	 and	

Finance	Agencies	2009-2012”.SEE-IFA	мрежата	цели	кон	засилување	на	капацитетите	за	

обезбедување	 на	 иновација,	 технологија	 и	 финансиска	 поддршка	 на	 микро,	 мали	 и	

средни	 компании.	 НЦРИПУ	 е	 поддржан	 од	 Министерството	 за	 економија	 и	

Министерството	 за	 образование	 и	 наука	 на	 Република	 Македонија,	 трите	 најголеми	

комори,	 Машинскиот	 факултет-	 Скопје	 при	 Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“,	

Центарот	 за	 истражување,	 развој	 и	 континуирано	 образование,	 Бирото	 за	 развој	 на	

образование.	Тој	е	исто	поддржан	од	Ромски	младински	невладини	организации,	Ромски	

ресурсен	центар,	Регионалниот	југоисточен	центар	за	претприемачко	учење	и	студентските	

организации	ESTIEM,	BEST	и	AIESEC.	

	

Цели:	

Во	овој	модул,	претприемачките	обучувачи	треба	да	објаснат	на	нивните	студенти	

значењето	 на	 ВРЕДНОСТ	 во	 поширок	 контекст.	 Преку	 борјни	 праткични	 примери,	

обучувачите	 треба	 да	 ги	 водат	 студентите	 во	 еволутивен	 процес	 на	 разбирање	 на	

вредност.		

	

Знаење:	

• Базично	разбирање	на	вредност	

• Можност	 дека	 една	 идеја/тема/предмет	 може	 да	 има	 различни	 типови	 на	
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вредност	(лична	наспроти	вредност	што	ја	добива	заедницата,	наспорти	социјална	вредност)		

• Разбирање	на	неколку	методи	за	селекција	на	идеи	од	голем	број	на	идеи	 	 (+/-	

систематско	размислување,	повеќекритериумска	анализа	на	фактори,	АBC	анализа...)	

• Разбирање	на	ланецот	на	вредност	

• Студентите	ќе	бидат	запознаени	со	права	на	интелектуална	сопственост	

	

Вообичаено	вредноста	на	една	идеја	е	0	(нула).	Студентите	треба	да	научат	дека	на	

почетокот	 идејата	 вреди	 нула.	 Вистинската	 вредност	 на	 било	 која	 креација	 е	 во	

имплементацијата	на	идејата	не	во	самата	идеја.	

	

Да	 се	 смисли	 идеја	 е	 лесно.	 Постојано	 да	 се	 смислуваат	 бројни	 идеи	 кои	 ќе	 ти	

овозможат	да	се	поместуваш	како	што	се	менуваат	околностите	е	потешко,	меѓутоа	е	

способност	која	е	далеку	позначајна.	Имплементацијата	на	идеи	е	тешка	бидејќи	токму	

во	имплементацијата	работите	може	да	се	искомплицираат.	Ѓаволот	е	во	деталите.	Да	

се	претвори	нешто	што	сме	го	визуализирале	во	нешто	физичко	е	често	тешко.	Секкао	

има	исклучоци,	меѓутоа	дури	и	кога	луѓето	вреднуваат	идеи,	солидна	имплементација	е	

сепак	потребна	за	да	извади	вредноста.	

	

	

Тренинг	методи	и	алатки:	

Дел	од	имплементацијата	на	идеја	 е	 таа	да	 се	 конкретизира,	 преку	 креирање	на	

бизнис	план.	Комуницирање	на	идеја	исто	 така	претставува	потенцијален	предизвик,	

особено	 кога	 луѓето	 велат	 ,,	 зашто	 да	 се	 промени”	 и	 ,,	 што	 е	 толку	 различно”?	

Структуриран	 комуникациски	 документ	 е	 повеќе	 од	 идеја,	 тоа	 е	 дел	 од	 процесот	 за	

имплементација.	 Тоа	 е	 каде	 се	 започнува	 работата	 на	 практичните	 детали.	 Ако	 е	

направено	добро,	овој	вид	на	работа	навистина	може	да	предизвика	стрес.	Меѓутоа	тој	

исто	така	креира	многу	вредност	и	најважно,	препознавање	на	таа	вредност	од	страна	

на	другите.	

Во	 овој	 дел	 студентите	 ќе	 бидат	 запознаени	 со	 права	 на	 ИС	 (Интелектуална	

сопственост)	 и	 како	 идеи	може	 да	 бидат	 трансформирани	 во	 нешто	што	може	 да	 се	

продаде.	
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Овој	модул	прави	врски	со	модулот	Д	(наоѓање	на	ресурси)	и	F	(во	акција).	

	

Практична	вежба:	

Матрица	за	анализа	на	одлуката	е	многу	корисен	модел	кој	може	да	се	користи	за	

секоја	важна	одлука	каде	процесот	не	е	јасен	и	не	се	гледа	јасна	најдобрата	опција.	Овој	

модел/техника	може	да	биде	сретнат	и	под	различни	имиња	:	Фју	матрица,	мрежа	за	

одлучување,	 матрица	 или	 мрежа	 за	 избор,	 проблем	 матрица,	 матрица	 за	 избор	 на	

проблем,	 анализа	 на	 можностите,	 матрица	 на	 решенија,	 формулар	 за	 рангирање	 на	

критериуми,	критериумски	базирана	матрица.	

	

The	decision	maker	first	establishes	a	 list	of	weighted	criteria	and	then	evaluates	each	

option	against	those	criteria.	

Матрица	на	одлуки	евалуира	и	приоритизира	листа	на	опции.	Таа	е	особено	моќна	

кога	имаме	голем	број	добри	алтернативи	и	голем	број	на	фактори	кој	што	треба	да	се	

разгледаат.	Одлучувачот	најпрво	воспоставува	листа	на	тежински	критериуми	и	потоа	ја	

евалуира	секоја	опција	соодветно	со	воспоставените	критериуми.	

	

Кога	да	се	користи	матрица	на	одлучување	?	

• Кога	листата	на	компоненти	мора	да	бидат	сведени	на	еден	избор.	

• Кога	одлуката	мора	да	биде	направена	врз	база	на	некои	критериуми	

• Откога	листата	на	опции	е	намалена	до	бројка	на	опции	која	е	погодна		

	

Типични	ситуации	се:	

• Кога	едно	подобрување	или	можност	мора	да	биде	избрано.	

• Кога	само	едно	решение	или	пристап	за	решавање	на	проблемот	може	да	биде	

имплементирано.	

• Кога	само	еден	нов	производ	може	да	биде	развиен.	

• Кога	е	потребно	да	се	избере	една	бизнис	идеја	за	понатамошен	развој	во	бизнис	

концепт/модел	итн.	
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Пример	за	Матрица	за	одлучување	

	

Симон	е	млад	претприемач	има	три	идеи	за	започнување	на	бизнис.	За	да	ја	избере	

на	јдобрата	идеја	и	да	почне	да	го	развива	неговиот	бизнис	концепт	Симон	ја	применува	

матрицата	 за	 одлучување.	 Разговарајќи	 со	 искусни	 претприемачи	 и	 слушајќи	 ги	

предлозите	 од	 менторите	 од	 Бизнис	 стартап	 центар	 Скопје,	 Симон	 ги	 подредил	

најбитните	критериуми	за	изборот	на	идејата:	

• Профитабилност	

• Повраток	на	инвестициите	

• Физибилноста	на	имплементацијата		

• Време	за	развој	на	идејата	и	нејзиното	стигнување	до	пазарот	

• Иновативноста	на	идејата	

Тој	 ја	 развива	 следната	 табела	 (Табела	 1)	 каде	 во	 првата	 колона	 ги	 поставува	

клучните	критериуми	за	селекција	на	бизнис	идеја.	Во	горната	редица	тој	ги	поставува	

трите	опции	(бизнис	идеите)	за	заспочнување	на	бизнис	

	
Главни	 критериуми	

за	избор	на	идеја	
	 Идеја	1		 Идеја	2	 Идеја	3	

Профитабилност	 	 	 	 	

Повраток	на	
инвестициите	

	 	 	 	

Физибилноста	на	
имплементацијата	

	 	 	 	

Време	за	развој	на	
идејата	и	нејзиното	

стигнување	до	пазарот	

	 	 	 	

Иновативноста	на	
идејата	

	 	 	 	

Краен	резултат	за	секоја	идеја:	 	 	 	

	

Табела	1	
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Вториот	важен	чекор	 (	Табела	2	 )	е	да	се	види	кој	од	критериумите	е	најважен.	

Повторно	слушајки	ги	советите	на	искусни	претприемачи,	Симон	одлучи	дека	најбитен	

критериумот	 е	 профитабилноста	 (	 овој	 критериум	 се	 одликува	 со	 30%	 значајност	 ),	

додека	помалку	значаен	фактор	е	иновативност	(само	10%	значајност)	

	
	

Главни	
критериуми	за	
избор	на	идеја	

Тежина	
(важност	

на	
факторот)	

Идеја	1	 Идеја	2	 Ид
еја	3	

		 		 	 	 	 	 	

Профитабилно
ст	

30	 	 	 	 	 	

Повраток	на	
инвестициите	

25	 	 	 	 	 	

Физибилноста	
на	

имплементацијат
а	

20	 	 	 	 	 	

Време	за	
развој	на	идејата	

и	нејзиното	
стигнување	до	

пазарот	

15	 	 	 	 	 	

Иновативност
а	на	идејата	

10	 	 	 	 	 	

Краен	резултат	за	секоја	
идеја:	

	 	 	 	 	

	

Табела	12	

	
Во	наредниот	чекор	(Табела	3)	Симон	поставува	поени	за	секоја	идеа	во	однос	на	

критериумот.	 Поените	 се	 движат	 помеѓу	 0	 (лошо)	 до	 5	 (многу	 добро).	 Мора	 да	 се	

забележи	дека	Симон	не	мора	да	има	различни	поени	 за	 секоја	опција,	односно	ако	

																																																													
2	Втор	чекор.	Развиј	ја	релативната	важност	на	критериумите	во	твоите	одлуки.	Претставете	го	тоа	како	

процент	до	 100%,	 каде	што	малите	бројки	 значат	дека	 критериумот	 е	 релативно	неважен	 во	финалната	
дискусија,	а	големите	бројки	се	спротивни	односно	се	од	голема	важност	



	
	

	
	
	

	

34	

никоја	опција	не	е	особено	добра	(	според	Симон)	тогаш	сите	опции	добиваат	0	поени.	

Сосема	прифатливо	е	дека	сите	фактори	може	да	се	карактеризираат	со	иста	важност	

	

На	 крајот	 тој	 ги	 множи	 поените	 со	 процентите	 на	 значајност,	 за	 да	 се	 покаже	

целосниот	 придонес.	 Конечно	 се	 собираат	 сите	 вредности	 за	 секоја	 опција	 (бизнис	

идеја).	Опцијата	со	најголемата	вредност	е	најдобрата	опција.	

Во	овој	случај	кај	Симон,	матрицата	за	одлучување	покажа	дека	најдобрата	опција	

е	Идеја	3	(	со	340	поени	)	и	дека	Симон	треба	да	почне	да	ја	развива	таа	идеја	во	бизнис	

концепт.	

	
Главни	

критериуми	 за	
избор	на	идеја	

Тежина	
(важност	

на	
факторот)	

Идеја	1	 Идеја	2	 Ид
еја	3	

		 		 По
ени	

Те
жинаx	
поени	

По
ени	

Те
жинаx	
поени	

По
ени	

Профитабилно
ст	

30	 3	 90	 2	 60	 4	

Повраток	на	
инвестициите	

25	 3	 75	 1	 25	 3	

Физибилноста	
на	

имплементацијат
а	

20	 3	 80	 5	 100	 4	

Време	за	
развој	на	идејата	

и	нејзиното	
стигнување	до	

пазарот	

15	 2	 30	 4	 60	 3	

Иновативност
а	на	идејата	

10	 2	 20	 4	 40	 2	

Краен	резултат	за	секоја	
идеја:	

	 280	 340	

	

Табела	23	

																																																													
3	Трет	чекор.	Оцени	ја	(	од	0	до	5)		секоја	идеја	за	секој	критериум	и	пресметај	ги	вкупните	поени	за	

секоја	идеја.	
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Заклучок	

Матрица	за	нализа	на	одлуките	помага	да	се	одлучи	помеѓу	неколку	опции,	каде	

што	треба	да	се	земат	во	предвид	неколку	фактори	(критериуми).	Овој	метод	може	да	

биде	 употребен	 за	 да	 се	 добие	 концензус	 во	 рамките	 на	 работна	 група	 за	 тоа	 кое	

сценарио	е	најдобро.	

	

Може	да	биде	искористена	од	група	на	одлучувачи	за	да	дефинираат	кои	полиси	се	

најдобри	за	да	се	постигне	целта	која	е	дефинирана	од	неколку	критериуми.	Генерално	

експерт	припремува	критериуми	и	после	тоа	одлучувачите	ги	оценуваат	сите	опции	

или	активности	врз	база	на	овие	критериуми.	Кога	се	поставуваат	сетовите	на	

критериуми	или	се	оценуваат	опциите/активностите,	послено	е	да	се	работи	со	помала	

група	бидејќи	концензус	е	потребен.	
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Модул	Д	
	

МОДУЛ	Д	

	

НАСЛОВ:ВЕРУВАЊЕ	ВО	СЕБЕ	И	СЛЕДЕЊЕ	НА	МОЈАТА	СТРАСТ	

	

Опис:Разбирање	на	вештините	за	само-надоградба,	самосвест	и	

мотивација	кај	себеси	и	вашите	студенти.	

	

Тренер	-	Artevelde	University	College	Ghent,	Member	of	the	Ghent	

University	Association	(AU	GENT):		

AU	 GENT	 е	 еден	 од	 најголемите	 универзитети	 во	 регионот	 Фландерс.	 Тој	 нуди	

програми	 за	 тренинг	 на	 наставници,	 бизнис	 и	 графичко	 образование,	 здравствена	 и	

социјална	работа.	Исто	така	тој	е	и	центар	на	знаење	за	едукација,	истражувањ	и	услуги,	

каде	студенти,	соработници	и	стратешки	пратнери	соработуваат	и	ги	развиваат	нивните	

таленти	 во	 стимулирачка	 и	 интернационално	 ориентирана	 средина.	 Како	 институт	

базиран	 на	 култура	 на	 интернационализација,	 AU	 GENT	 е	 активен	 партнер	 во	

разновидни	 регионални,	 национални	 и	 интернационални	 мрежи,	 присуствува	 на	

разновидни	 интернационални	 конференции	 и	 соработува	 интензивно	 со	

интернационални	партенри	за	образовни	и	истражувачки	цели.	

	

	

Цели:	

Целта	 на	 овој	 модул	 е	 да	 се	 стимулираат	 претприемачките	 обучувачи	 за	 да	 ги	

користат	нивните	сопствени	јаки	страни	за	да	им	помогнат	на	студентите	да	откријат	кои	

се	нивните	мотивации,	таленти,	предности	и	страсти.	Овој	модул	става	акцент	на	зошто	

е	битно	да	се	најде	она	што	сакаме	да	го	правиме	и	да	можеме	да	ја	следиме	таа	страст.	
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Поради	 тоа	 овој	 модул	 овозможува	 алатки	 кои	 ќе	 им	 помогнат	 на	 студенти	 и	

претприемачки	обучувачи	да	откријат	кои	се	нивните	внатрешни	мотивации	и	таленти	и	

што	им	е	важно.	Поставување	на	цели	за	себе	не	е	доволно.	Студентите	мораат	да	го	

откријат	 нивното	 ,,зошто”,	 вистинската	 причина	 за	 правење	 на	 работите.	 За	 да	 се	

направи	ова	како	што	 треба,	овој	модул	 ги	води	претприемачките	обучувачи	како	да	

развијат	саморазбирање.	Овој	ги	воведува	и	концептите	за	само-ефикасност	и	предлага	

стратегии	 за	 градење	 на	 само-ефикасноста	 на	 различни	 начини.	 Во	модулот	 ќе	 биде	

разјаснет	 концептеот	 на	 ,,автентично	 учење”	 и	 ќе	 се	 стави	 акцент	 на	 важноста	 на	

континуираното	учење	и	неговата	релевантност	во	секојдневниот	живот	како	начин	да	

се	ангажира	интерсот	кај	учениците.	

Знаење:	

• Верување	 во	 сопствените	 способности	 да	 се	 генерира	 вредност	 за	 себе	 и	 за	

другите	

• Да	се	извлече	максимумот	од	недостатоците	и	предностите	

• Спремност	 да	 се	 вложи	 труд	 и	 ресурси	 во	 следење	 на	 страста	 и	 создавање	 на	

вредност	за	другите	

• Знаење	 за	 тоа	 кој	 се	 недостатоците	 преку	 соработка	 со	 други	 и	 понатамошен	

развој	на	јаките	страни	

• Покажување	издржливост	и	разбирање	зашто	е	значајна.	Да	се	остане	фокусиран	

на	страста	и	да	се	верува	во	тоа	што	се	прави,	без	разлика	на	препреките.	

	

Тренинг	методи	и	алатки:	

Ќе	 ги	 разгледаме	 подетално	 како	 да	 се	 позитивната	 и	 позитивната	 повратна	

инфромација	 може	 да	 влијае	 во	 тоа	 кои	 одлуки	 ќе	 ги	 превземе	 ученикот.	 Ќе	 бидат	

претставени	алатки	кои	можат	да	му	помогнат	на	претпреимачкиот	обучувач	да	дава	

повратни	информации	на	адекватен	начин.	Исто	така	ќе	биде	претставена	важноста	на	

неуспехот,	 што	може	 да	 се	 научи	 од	 него	 и	 зашто	 е	 битно	 да	 се	 учи	 од	 сопствените	

грешки	 и	 да	 се	 покаже	 еластичност.	Фокусот	 ќе	 биде	 ставен	 на	 зашто	 е	 важно	 да	 се	

комбинира	 страста	 и	 истрајноста	 и	 како	 да	 се	 стане	 издржлив	 во	 однос	 на	

претпријатието	кое	би	се	воспоставило.	
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Практична	вежба:Лична	SWOTанализа	

Обучувачите	 потребно	 е	 прво	 да	 знаат	 кои	 се	 нивните	 предности	 и	 недостатоци.	

Правејќи	 лична	 SWOTанализа	 е	 корисна	 техника	 која	 може	 да	 помогне	 да	 се	

идентифкуваат	 јакит	 и	 слабите	 страни	 и	 да	 се	 изврши	 анализа	 на	 можностите	 и	

предизвиците	кои	исто	така	може	да	бидат	присутни	

За	да	се	изведе	SWOTанализа,	на	ученикот	му	е	потребна	следната	табела.	

Предности	
Што	правиш	добро?	
Кои	 уникатни	 ресурси	 можеш	 да	 ги	

употребиш?	
Што	другите	гледаат	како	предност	во	тебе?	

Недостатоци	
Како	можеш	да	се	подобриш?	
Каде	имаш	помалце	ресурси	од	другите?	
Што	 другите	 може	 да	 перципираат	 како	

недостаток	кај	тебе?	
	
	
	
	

	

Можности	
Кон	кои	можности	можеш	да	пристапиш?	
Кои	трендови	можеш	да	ги	искористиш?	
Како	можеш	да	ги	претвориш	можностите	во	

предности?	

Предизвици	
Што	може	да	тинаштети?	
Што	прави	твојата	конкуренција?	
Кон	 кои	 предизвици	 те	 изложуваат	 твоите	

недостатоци?	
	
	
	
	

	

	
	
Запиши	ги	одговорите	на	следните	прашања	

• Предности	

• Со	кои	предности	располагам	јас,	а	другите	не?	

• Што	правам	јас	подобро	од	било	кој	друг?	

• Што	другите	луѓе	гледаат	како	предност?	

• На	кое	достигнување	си	најгорд?	

• Кои	ресурси	може	да	ги	употребам?	

Учениците	 треба	 да	 размислат	 за	 ова	 од	 нивната	 преспектива,	 но	 и	 да	 се	

консултираат	со	луѓето	во	нивната	околина.	Тие	треба	да	се	обидат	да	бидат	колку	што	

е	 можно	 пообјективно.	 Кога	 тие	 знаат	 кои	 се	 нивните	 предности	 тие	 може	 да	 ги	

употребат	 во	 нивната	 работа.	 Ако	 на	 учениците	 им	 е	 тешко	 да	 ги	 идентификуваат	
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нивните	 лични	 предности	 тие	 може	 прво	 да	 си	 ги	 запишат	 личните	 карактеристики.	

Некој	од	нив	може	да	се	предности.	

Совет:	 Учениците	 исто	 така	 може	 да	 размислуваат	 за	 нивните	 јаки	 страни	

споредбено	 со	 луѓето	 околу	 нив.	 Може	 учениците	 да	 ги	 прашаат	 луѓето	 со	 кои	

работата	за	што	би	биле	најдобри.	Може	да	се	прашат	што	прават	најдобро	и	кои	

таленти	ги	поседувааат?	

	

• Недостатоци	

• Кои	задачи	ги	одбегнуваш,	бидејќи	немаш	доволно	самодоверба	додека	ги	

извршуваш	

• Што	гледаат	луѓето	околу	вас	како	слабост?	

• Дали	си	целосно	сигурен	во	нивото	на	образование	или	здобиени	вештини?	

Ако	не,	кои	се	слабостите?	

• Кои	се	твоите	негативни	работни	навики	(честото	доцнење,	неможност	да	се	

справиш	со	стрес,	долго	време	пред	да	се	почне)?	

• Постојат	ли	одредени	елементи	на	твојот	карактер	што	те	оневозможува	да	

напредуваш?	

Учениците	 исто	 така	 треба	 да	 размислуваат	 за	 недостатоците	 од	 надворешна	

преспектива.	 Дали	 другите	 луѓе	 ги	 согледуваат	 недостатоците	 кои	 ти	 ги	 гледаш?	

Најдобро	е	ова	да	се	провери	на	реален	начин,	подобро	е	да	се	соочиме	со	негативни	

вести	најбрзо	што	може.	

• Можности	

• Кои	нови	технологии	може	да	ти	помогнат?	Како	други	луѓе	можат	да	ти	

помогнат?	

• Дали	расте	твојата	избрана	индустрија?	Ако	да,	како	може	да	се	искористи	

таа	можност?	

• Дали	имаш	мрежа	од	луѓе	кои	можат	да	ти	помогнат	и	да	ти	даваат	совети?	

• Кои	трендови	можат	да	бидат	поволни	за	тебе	

• Дали	твојата	компанија	задоволува	одредена	потреба	која	никој	не	ја	

задоволува	моментално?	

Совет:	Ученици	можат	да	најдат	добри	идеи	за	помош	за	време	на	настани	или	

образовни	конференции.	 Тие	не	би	ребало	да	 се	плашат	да	 ги	прошираат	нивните	
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хоризонти	 и	 да	 превземат	 нови	 функции	 за	 време	 на	 нивната	 сегашна	

работа.Учениците	треба	да	ги	разгледаат	нивните	предности	и	да	се	запрашаат	

дали	тие	 им	 создаваат	 нови	можности.	 Кога	 ги	 разгледуваат	 нивните	 слабости,	

можат	 да	 се	 запрашаат	 дали	 преку	 елиминирање	 на	 овие	 недостатоци	 ке	 се	

отворат	нови	можности.	

	

Предизвици	(Закани)	

• Со	кои	препреки	се	соочуваш	на	работа?	

• Дали	некој	од	твоите	колеги	се	натпреваруваат	со	тебе	за	твоите	проекти	

улоги?	

• Дали	се	менува	твојата	работа?	

• Дали	промените	во	технологијата	ја	загрозуваат	твојата	позиција?	

• Дали	може	некои	од	твоите	недостатоци	да	прераснат	во	предизвици?	

	Спроведување	на	анализава	често	ќе	ги	снабди	учениците	со	клучни	информации.	

Таа	може	да	покаже	на	кои	елементи	треба	да	се	фокусираме	и	ги	става	проблемите	во	

преспектива.	
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Модул	Е	
	
Наслов:ШТО	ИМАМ	ЈАС	И	ШТО	МОЖАМ	ДА	ДОБИЈАМ	

	

Опис:	Гледање	подалеку	од	само	поддршката	и	ресурсите	потребни	за	да	се	биде	

претприемач	

	

Тренер	–	Regional	Development	AgencySenec-Pezinok		(RDA):		

Асоцијација	на	легални	организации	со	заеднички	интерес	вклучени	во	регионален	

развој	од	2002.	Член	на	интегрирана	мрежа	од	52	агенции	за	регионален	развој	кои	се	

воспоставени	 од	 Министерството	 за	 транспорт,	 изградба	 и	 регионален	 развој	 на	

Словачка	 Република.	 Главната	 мисија	 на	 оваа	 Агенција	 е	 да	 овозможи	 техничка	

поддршка	 за	 развој	 на	 регионални	 планови,	 стретегии,	 проекти	 и	 програми.	 RDA	 е	

докажана	во	VET	и	LDV	проектен	дизајн	и	имплементација	со	повеќе	од	130	развиени	

проекти,	вклучувајки	и	главна	улога	во	големи	интеренационални	проекти	(проекти	со	

буџет	поголем	од	1	милион	Евра)	RDA	колаборира	со	73	општини,	повеќе	од	12	школи,	

социјални	партенри,	невалдини	организации	во	Словачка	и	странство.	

Цели:	 Модул	 Е	 се	 фокусира	 на	 важните	 субјекти	 за	 поттикнување	 на	

претприемачкиот	дух	помеѓу	студенти-	разбирање	и	менаџирање	на	ресурси,	развој	на	

финансиска	и	економска	писменост	и	собирање	на	потребната	поддршка	потребна	за	

започнување	 и	 работење	 со	 влог.	 Целта	 на	 модулот	 Е	 :	 ШТО	 ИМАМ	 ЈАС	 И	 ШТО	

МОЖАМ	ДА	ДОБИЈАМ?	Е	да	ги	научи	студентите	како	да	ги	разбираат	ресурсите	

во	 поширока	 смисла,	 да	 ги	 мотивираат	 да	 користат	 ресурси	 орговорно,	 да	 ја	

ценат	 важноста	 на	 делење	 ресурси,	 да	 ги	 разбираат	 базичните	 економски	 и	

финансиски	концепти	на	бизнисот	и	да	научат	како	ефективно	да	комуницираат	

и	 да	 ја	 обезбедат	 соодветната	 поддршка	 која	 е	 потреба	 за	 да	 се	 стане	

претприемач.	
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Знаење:		

Структурата	на	модулот	Е:	

• Мобилизирање	на	ресурси	

• Разбирање	на	ресурси	и	менаџмент	на	ресурси	

• Важноста	на	делењето	на	ресурсите	и	вмрежување	

	

• ФИНАНСИСКА	И	ЕКОНОМСКА	ПИСМЕНОСТ	

• 2.1	Законот	за	побарувачка	и	потрошувачка	

• 2.2	Проценка	на	трошоците-Предвидување	на	трошоците	

• 2.3	Буџетирање	

	

• МОБИЛИЗИРАЊЕ	НА	ДРУГИТЕ	

• 3.1	Социјални	компетенции	

• 3.2Комуникациски	вештини	

	

Тренинг	методи	и	алатки:	

Овој	модул	е	дизајниран	како	 сет	од	практични	активности	и	работни	задачи	кои	

можат	 да	 им	 помогнат	 на	 обучувачите	 да	 ги	 навикнат	 студентите	 со	 субјектите	 и	

предметите.	Чекор	по	чекор	водејќи	се	низ	предавањето	на	активности	користејќи	многу	

педагошки	 методи	 и	 техники	 како	 на	 пример	 интерактивна	 групна	 работа,	

индивидуална	работа,	brainstorming	во	кабинетите,	вежби	за	дискусија,	реални	животни	

примери	и	демонстрации	и	слично.	

	

Практична	вежба:	

Во	модулот	E,	ќе	најдете	неколку	практични	примери	на	активности,	како	и	чекор	по	

чекор-	водич	за	тоа	како	да	ги	спроведeте	заедно	со	учениците:	

		

Активност	-	Разбирање	на	ресурси	
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Активност	-	одговорен	за	управување	со	ресурси	

Активност	-	закон	на	понудата	и	побарувачката	

Активност	-	Економија	на	една	единица	

Активност	-	Разбирање	на	буџетот	

Активност	–Буџет	за	апарати	за	домаќинство	

Активност	-	Развивање	на	нашите	социјални	компетенции	

Активност	-	Обука	за	комуникациски	вештини	

	

Во	 овој	 прирачник,	 како	 пример	 за	 практична	 вежба	 ќе	 ја	 дадеме	 активноста	 -	

Економија	на	една	единица.	Тоа	е	лекција	од	работилница	која	може	да	им	помогне	на	

студентите	 да	 го	 разберат	 и	 објаснат	 концептот	 на	 економијата	 на	 една	 единица,	 да	

разберат	 и	 изградат	 финансиски	 индикатори	 потребни	 за	 активноста	 на	 создавање	

вредности,	 издвојување	на	 варијабли	и	фиксни	 трошоци	и	дефинирање	на	 истите	 во	

граници	на	придонеси.	

	

Активност-	Економија	на	една	единица	

	

Поделете	ги	вашите	ученици	во	помали	групи	(5-6	студенти)	и	поделете	ги	листовите	

за	Економија	на	една	единица	по	група.	Кажете	им	да	размислат	за	некоја	играчка	која	

што	би	ја	произвеле	и	би	ја	продавале	потоа.	Тие	исто	така	би	требало	да	размислат	и	за	

името	на	играчката,	материјал	од	кој	играчката	е	направена,	цената	на	тие	материјали	

по	 играчка,	 времето	 потребно	 да	 се	 монтира	 една	 играчка,	 цена	 на	 трудот	 по	 час	

потребен	да	се	направи	една	играчка,	како	и	сите	дополнителни	трошоци	поврзани	со	

играчка	(превозот,	пакувањето,	провизиите	и	др.).	Потоа	кажете	им	на	учениците	да	ги	

споделат	своите	резултати,	да	размислат	за	други	играчки	кои	можат	да	се	пресметаат	и	

да	 се	 разговара	 за	 можноста	 за	 намалување	 на	 цената	 на	 производот	 со	 цел	 да	 се	

подигне	 	 побарувачката	 и	 зголемување	 на	 понудата.	 Подолу	можете	 да	 видите	 еден	

пример	на	работниот	лист.	Можете	да	најдете	верзија	за	печатење	на	материјали	како	

што	се:	EOU	лист.	
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Работен	лист	за	Економија	на	една	единица	

	

Работејќи	во	група,	мисли	дека	си	некоја	компанија	која	произведува	играчки.	Излегуваш	со	
некоја	нова	играчка	која	ќе	ја	продадеш	на	своите	клиенти.	

	

Опис	на	играчката:	
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________	

	

Име	на	играчката:	
___________________________________________________________________________	

	

Целна	група	на	клиенти:	
___________________________________________________________________________	

	

Материјали	потребни	да	се	направи	ЕДНА	играчка:	
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________	

	

Време(во	часови)	да	се	направи	ЕДНА	играчка:	
___________________________________________________________________________	

	

Откако	твојата	нова	играчка	ќе	ја	дизајнираш	целосно,	размисли	економски!	

Одреди	ја	цената	на	материјалите	потрени	да	се	направи	една	играчка€	_____________	

Одреди	колку	ќе	платиш	по	час	за	да	ја	направиш	играчката€	____________	/	час	

Помножи		го	времето	потребно	да	се	изгради	една	играчка	со	времето	по	работна	сила	што	
веќе	ја	спомнавме	погоре		€____________	/	играчка	

Одреди	дали	има	некои	варијабилни	трошоци	по	единица	производ(како	на	пример	
трошоците	за	испорака)€___________	/	играчка	
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ПРЕСМЕТАЈ	ја	ЕКОНОМИЈАТА	ПО	ЕДИНИЦА	

	

Продажна	цена	по	единица	 (A)=€	
Трошоци	на	продадени	

добра(материјали	и	трошоци	за	работна	
сила)	по	една	играчка	

(B)=€	

Други	варијабилни	трошоци	по	
единица(испорака..)	

(C)=€	

Вкупни	трошоци	по	единица(B+C)	 (D)=€	
Маргина	на	придонес(A-D)	 	

	

Сподели	ја	твојата	играчка	и	пресмтките	со	класот!	
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Модул	Ф	
	
Наслов:	ДА	ПРОБАШ	,ДА	СИ	ДАДЕШ	ШАНСА	

Опис:Практично	 претприемачко	 искуство-	 поставување	 на	 креативни	 идеи	

директно	во	претприемачките	активности.	

Обучувач:Innogate	to	Europe	(	INNO	)	

SME,создадена	 во	 2011	 година	 од	 страна	 на	 две	 жени	 претприемачи.	 Таа	

обезбедува	 ОБРАЗОВАНИЕ	 НА	 ВОЗРАСНИ	 со	 фокус	 на	 образованието	 за	

претприемништво	 и	 активно	 граѓанство.	 Во	 оваа	 смисла,	 тоа	 е	 специјализирана	 за	

промовирање	 на	 претприемништвото,	 развој	 на	 проекти	 на	 ЕУ,	 обука,	 трансфер	 на	

технологија	на	ниво	на	ЕУ	и	унапредување	на	меѓународната	соработка	меѓу	различните	

актери	 вклучени	 во	 синџирот	 на	 вредност	 на	 процесот	 на	 иновации	 на	 паметни	

претприемачки	 екосистеми.	 Компанијата	 има	 широко	 познавање	 на	 управување	 со	

проекти,	како	и	доставување	на	информации,	комуникација	и	искористеност.	Таа,	исто	

така	обезбедува	поддршка	во	дизајнот	на	методолошкиот	пристап,	следење	на	развој	

на	 проекти,	 подготовка	 на	 планови	 за	 заедничка	 акција	 и	 патокази,	 SWOT	 анализи,	

проценки	и	бази	на	податоци.	

Цели:	

Модулот	 "Да	 пробаш	 да	 си	 дадеш	 шанса"	 има	 намера	 да	 им	 помогне	 на	

претприемачки	едукатори	да	ги	подготви	своите	студентиза	практично	претрпиемачко	

искуство,	покажувајќи	им	како	ефикасно	да	го	идентификуваат	проблемот	со	кој	сакаат	

да	се	справат,	разбирајќи	ја		неговата	комплексност	и	развијат	решение	на	проблемот	

со	стратегија	за	да	го	стават	предложеното	решение	во	акција.	

	

Знаење:	

• Идентификување	и	дефинирање	на	проблемот.	

• Генерирање	повеќе	одговори	и	алтернативи.	

• Евалуирање	 на	 алтернативите	 и	 поставување	 на	 ризиците	 по	 тежина	 за	

селекција	на	најдобрата	алтернатива.	
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• Имплементација	на	решението.	

	

Методи	и	алатки	за	обука:	

Модулот	 има	 за	 цел	 да	 ги	 презентира	 различниte	 алатки	 за	 дефинирање	 на	

проблемот	на	едукаторите	кои	тие	можат	да	ги	користат	за	да	им	помогнат	на	своите	

ученици	 да	 ги	 идентификуваат	 проблемите,	 како	што	 се	 "5	 зошто?"	 или	 "Анализа	 на	

коренот".	 Моделот	 ја	 прикажува	 важноста	 на	 разбирањето	 на	 комплексноста	 на	

проблемите	со	кои	тие	сакаат	да	се	справат	и	на	веќе	предложените	алатки	кои	ќе	им	

помогнат	за	да	направат	подобра	анализа	и	разбирање	на	и	предлага	алатки	кои	може	

да	ви	помогне	подобро	да	се	анализира	и	да	се	разбере	мрежата	на	меѓусебно	поврзани	

прашања,	како	на	пример	"Причинско-последичниот	дијаграм".	Модулот	исто	така,	ќе	ја		

идентификува	 вредноста	 на	 тоа	 да	 се	 има	 повеќе	 одговори	 правејќи	 ја	 алката	 на	

креативноста	за	генерирање	на	алтернативи	и	разбирање	на	користењето	на	опасните	

проблеми.	 Алатките	 ќе	 бидат	 претставени	 како	 нешто	 кое	 може	 да	 помогне	 на	

учениците	 да	 ги	 селектираат	 алтернативите	 на	 структуриран	 начин.	 (на	 пример,	 со	

идентификување	 на	 ризикот	 и	 негово	 евалуирање	 со	 можниот	 дијаграм	 на	

ризик).Модулот	ќе	биде	во	врска	со	модулот	Д	и	Ѓ	

	

Практична	вежба:Причинско-последичен	дијаграм	(Ishikawa	Diagram)	

Важен	 чекор	 за	 решавање	 на	 проблемот	 е	 идентификација	 на	 причините.	

Причинско-	последичниот	дијаграм	 	ви	помага	да	ги	разгледате	сите	можни	причини,	

наместо	 да	 се	 справите	 само	 со	 најочигледните.	 Дијаграмот	 помага	 за	 аналитичко	

пребарување	на	причините	на	проблемот	и	го	идентификуваат	коренот	на	проблемот.	

Во	оваа	смисла,	корисно	е	да	се	откријат	повеќе	одлучни,	силни	решенија.	Оваа	вежба	

ќе	 му	 помогне	 на	 обучувачот	 да	 практикува	 еде	 од	 најупотребените	 методи	 за	

согледување	на	процесот	на	решавање	на	проблемите	со	учениците.	Тоа	може	да	биде	

особено	корисно	за	групните	активности,	за	вежбање	во	исто	време	со	способност	за	

тимска	работа	(види	Модул	Г)	и	за	креативноста	(исто	така	види	Модул	Б).	
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Оваа	 вежба	 го	 претставува	 Ishikawa-Дијаграмот,	 кој	 обично	 се	 нарекува	 и	 “риба	

дијаграм”	и	тоа	откако	тој	почнал	да	наликува	на	скелет	на	риба.	Методот	беше	развиена	

од	професорот	Каору	Ишикава	во	1960	година.	

Вежбата	 симулира	 пристап	 на	 тимот	 за	 решавање	 на	 проблем.	 Тоа	 е	 особено	

корисно	 во	 ситуации	 каде	 многу	 малку	 	 квантитативни	 информации	 се	 достапни.	

Воспитувачот	треба	да	ги	следите	чекорите	наведени	подолу:	

	

Чекор	1:	Дефиниција	на	проблемот	

Пред	 обучувачот	 да	 ги	 подели	 учениците	 во	 групи,	 проблемот	 со	 кој	 треба	 да	 се	

справиме	треба	да	биде	наведен.	Сето	ова	е	од	суштинско	значење	во	смисла	на	тоа	

дека	 може	 проблемот	 да	 се	 опише	 точно.	 Поради	 тоа,	 обучувачите	 им	 кажуваат	 на	

своите	ученици	и	бараат	од	нив	да	го	опишат,	како	на	пример	:	

• Кого	го	засега	проблемот?	

• Кога	проблемот	се	појавил?	

• Каде	се	појавил	проблемот?	

Групата	го	пишува	проблемот	во	една	т.н	кутија	и	истовремено	цртаат	хоризонтална	

линија	 низ	 листот	 која	 се	 поврзува	 со	 таа	 кутија	 (	 правоаголниче	 каде	 е	 испишан	

проблемот)		

	
Совет:	 Во	 зависност	 од	 нивото	 на	 тежина	 што	 се	 бара	 во	 вежбата,	

воспитувачот	да	изберете	проблем	кои	учениците	го	разбираати	со	кои	ќе	влијае	на	

нив,	или	проблем	со	кој	тие	поретко	се	соочуваат		

Пример4:	
	

																																																													
4	Извор:	Reiprich,	A.;	Steinel,	M.:	Qualitätsmanagement	in	Gastronomie	und	Gemeinschaftsverpflegung,	In:	

AID	Spezial,	страна	14.	
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Чекор	2:	Идентификувај	ги	важните	фактори	

Обучувачот	бара	од	учениците	да	ги	групираат	главните	причини	во	групи.	Тоа	може	

да	го	вклучува	следново	:	

• Вклучените	луѓе	

• Машини	и	опрема	

• Материјали	за	да	се	направи	крајниот	продукт,	и	сл.	

Главните	причини	можат	да	припаѓаат	на	некои	од	горенаведените	категории	или	

пак	 да	 бидат	 различни(	 види	 го	 примерот	 подолу	 ).	 За	 секој	 фактор,	 треба	 да	 биде	

исцртана	и	означена	дијагонална	линија.	
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Пример:Во	овој	пример(подолу),	главните	фактори	беа	идентификувани:	

	
	

	
	
Чекор	3:	Идентификување	на	последиците	

	

Воспитувачот	бара	од		неговите	/	нејзините	студенти	да	ги	идентификуваат	можните	

причини	и	да	ги	поврзат	со	утврдените	фактори.	Тоа	е	важно	да	ги	поттикне	учениците	

да	излезат	со	повеќе	одговори	и	да	размислуваат	послободно.	Воспитувачот	треба	да	ги	

поттикне	учениците	да		ја	употребт		нивната	креативност	колективно	размислување	за	

да	се	најдат	помалку	очигледните	причини.	Доколку	е	потребно,	комплексните	причини	

можат	да	се	поделат	на	под-причини	кои	ќе	се	додадат	на	хоризонталната	линија	(	на	

причина	)	во	форма	на	дијагонална	линија.	Притоа,	обучувачот	можеби	ќе	треба	да	им	

помогне	 на	 неговите	 /	 нејзините	 студенти	 да	 ги	 изанализираат	 сите	 причини	 преку	

прашањето	‘’зошто?’’,	но	во	исто	време	да	им	помогне	да	не	се	изгубат	и	заплеткаат	во	

сето	тоа.	Во	финалниот	дијаграм,	корисно	е	да	се	прикажат	само	најверојатните	причини	

за	да	не	се	загрози	јаснотијата	на	дијаграмот.	
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Пример:Крајниот	дијаграм	треба	да	изгледа	вака.	

	

	
	
Чекор	4:Анализа	и	евалуација	

	

Конечно,	 обучувачите	 треба	 да	 ги	 анализираат	 и	 евалуираат	 идентификуваните	

причини	 со	 цел	 да	 ги	 споредат	 според	 влијанието	 и	 значењето	 што	 го	 имаат	 врз	

проблемот.	
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Совет	:За	да	им	помогнеш	на	своите	ученици	за	да	можат	да	ги	споредат	причините,	

покажи	им	го	дијаграмот	и	остави	ги	да	идентификуваат	што	мислат	за	 	причините	со	

најголемата	тежина		според		нивното	влијание	и	тежина.	

Во	 завиност	 од	 степенот	 на	 тежина	 и	 експертиза	 на	 групата,	 ова	 можеш	 да	 го	

направиш	и	при	дискусија	во	групата,	или	можеш	да	им	дадеш	на	сите	учесници		по	3	

црвени	стикери.Секој	учесник	треба	да	го	постави	стикерот	веднаш	до	3те	причини	што	

тој/таа	мисли	дека	се	значајни.		

Причината	 со	 највисок	 број	 на	 црвени	 стикери,	 треба	 да	 претставува	 причина	 со	

највисоката	 тежина.	 Во	 оваа	 смисла,	 оваа	 вежба	 може	 да	 помогне	 во	 врска	 со	

идентификувањето	на	коренот	односно	изворот	на	причината.	

	

Добиените	резултати	можат	да	се	искористат	 за	да	се	развијат	можните	опции	за	

акција	за	справување	со	изворот	на	проблемот.	

	
	

	
	

	 	



	
	

	
	
	

	

53	

Модул	Г	
	
Наслов	:Ако	работи	–	дали	работи	?		

	

Опис	 :Суштината	 на	 Модул	 Г	 е	 да	 се	 анализира	 –	 Работењето	 со	 другите,	

Планирање	 и	 менаџмент,	 Учење	 низ	 стекнувањето	 на	 искуство,	 кои	 служат	 за	 да	 се	

прикажат	 сите	 надлежности	 кои	 се	 добиени	 и	 најдени	 во	 модулите	 А-Ф	 како	 и	 да	

обезбеди	 проценка	 на	 релевантните	 оценки	 и	 	 релевантен	 мониторинг,	 стратегии	 и	

алатки.	

Содржината	на	Модул	Г	ќе	биде	структурирана	како	што	следува:	

• Вовед	

• Работење	со	други	

• Планирање	и	менаџмент	

• Учење	низ	стекнувањето	искуство	

• Проценка	и	алатки	за	мониторинг	за	сите	модули	

	

Еден	од	предизвиците	на	ефективната	проценка	е	да	се	осигура	дека	постои	тесна	

усогласеност	меѓу	целите	на	учењето,	наставата	и	активностите	на	учењето	во	насока	на	

состаноците	кои	се	спроведуваат	за	учењето	цели	и	проценката	на	задачите	кои	служат	

за	евалуација	во	случај	да	целите	на	учењето	се	веќе	сретнати.	Затоа,	првиот	чекор	кој	

треба	да	се	превземе		со	цел	да	се	развие	ефикасна	проценка	и	евалуација	на	системот	

е	да	се	одговори	на	следниве	прашања:	

	

Обучувач	–MATERAHUB	

MATERAHUB	претставува	агрегатор	на	луѓето	и	бизнис	поттикнување	на	создавање	

на	 нови	 можности	 за	 работни	 места	 и	 унапредување	 на	 одржливиот	 развој.	 Преку	

MATERAHUB	 различните	 теми	 им	 обезбедуваат	 нивната	 стручност	 и	 идеи	 да	 се	

валоризираат	на	локална	и	регионална	заедница,	која	станува	појдовна	точка	и	место	за	

средба	 на	 националните	 и	 меѓународните	 креативни	 реалности	 во	 врска	 со	 HUB-oт.	

Поради	оваа	причина,	MATERAHUB	обезбедува	простор	и	ресурси,	линкови	и	знаење,	
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талент,	можности	и	инвестиции	за	да	им	помогне	на	луѓето	да	ги	претвори	идеите	во	

реалност.	Примарната	цел	на	MATERAHUB	е	подобар	квалитетен	живот,	изработени	од	

разоткривањето	 на	 традиционалните	 вредности	 и	 иновативни	 решенија	 за	 новите	

потреби,	со	социјална	иновација	и	креативност	во	центарот	на	секој	проект.	MATERAHUB	

промовира	размена	на	знаење	и	ко-работни	активности	со	цел	да		создаде	и	да		планира	

креативни	мерни	должинисо	кои	ќе	им	се	даде	потекло	на	новите	проекти.	

Цели:	

Модулот	"Ако	работи	–	дали	работи	?"	има	намера	да	им	помогне	на	претприемачки	

едукатори	да	 го	проценат	и	провератискуството	при	учењето,	 	 како	и	да	 го	 следат	 	и	

евалуираат	 	 влијанието	 на	 патот	 на	 учењето.	 Исто	 така,	 	 фокусот	 на	модулот	 е	 да	 се	

креира	 следната	 пракса,	 работа	 со	 стејкхолдерите	 и	 	 вредноста	 на	 крос-секторска	

работа,	на		пример,	ангажирање	на	засегнатите	страни	образование	/	бизнис	/	заедница.	

	Знаење:		

Областите	 кои	 ќе	 бидат	 следени	 и	 проценети	 се:	 Претприемачки	 начин	 на	

размислување:	Поврзаност	со	образованието	и	пазарот	на	труд	-	Претприемачко	знаење	

-	Претприемачки	вештини	-	Претприемачки	ставови.	

	

Методи	и	алатки	за	обука	:	

Меѓу	поединечните	активности	/	само-проценките,	играње	на	улоги,	случај	на	учење,	

дискусии,	 дебати,	 сесии	 на	 brainstorming,	 проекти,	 вежби	 за	 работење	 во	 тимови,	 ги	

имаме	идентификувано	следните	методологии	и	релевантни	алатки:	

• КОНТИНУИРАНА	ПРОЦЕНКА	(	на	крајот	на	секој	модул	)	:	Проверка	на	поени	

/		квизови	кои	вклучуваат	разновиден	избор	на	прашања,	точно/неточно	и/или	повлечи	и	пушти	

вежби	 за	 тестирање	 на	 теми	 кои	 треба	 да	 бидат	 разберени	 –	Примери	 и	 идеи	 за	 прашални	

квизови	/	brainstorming	активности,	со	чија	помош	едукаторите	заедно	со	студентите	ќе	можат	

да	ги	евалуираат	резултатите	од	учењето..	

• ТЕСТ	ЗА	САМО-ПРОЦЕНКА	за	специфични	модули.	

ФИНАЛНА	 ПРОЦЕНКА	 (	 на	 крајот	 обуката):	 Финална	 само-евалуација	 за	

едукаторитена	 крајот	 од	 целата	 обука	 –	 Повеќе	 развиени	 изборни	 прашања,	
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точно/неточно	и/или	повлечи	и	пушти	вежби	земјаќи	ги	во	предвид	главните	теми	од	

секој	модул	 кои	 едукаторите	 го	 доставуваат	 до	 студентите	 –	 Случаи	 на	 учење	 кои	 се	

аналогни	 со	 содржината	 на	 сите	 модули	 со	 3-4	 отворени	 прашања	 и/или	 водечки	

напишани	 композиции	 кои	 ќе	 служат	 за	 да	 ги	 инспирираат	 учениците	 со	 реални	

приказни	 кои	можат	 лесно	 да	 ги	 поврзат	 со	 приватниот	живот	 /	 бизнис	 контекстот	 –	

Вежби	 за	 работни	 тимови	 за	 развиток	 и/или	 демонстрирање	 на	

изводливоста/успешноста	на	бизнис	проектот.		

Фрекфенција	на	проценката:	Проценката	и	евалуацијата	на	резултатите	од	учењето	

ќе	бидат	извршени	кон	текот	(	на	крајот	од	секој	модул	)	и	на	крајот	на	целиот	курс	низ	

следниве	методологии:	директни	методи	за	предавање	и	учење;	интерактивни	методи	

на	предавање	и	учење;	практични	оперативни	методи	на	предавање	и	учење.	

Фреквенција	на	оценување:	Проценката	и	евалуација	на	резултатите	од	учењето	ќе	

се	врши	пред	(со	прелиминарниот	прашалник	за	проценка),	за	време	(на	крајот	на	секој	

модул)	 и	 на	 крајот	 на	 целиот	 курс	 преку	 следните	 методологии:	 директна	 наставно	

методи	на	учење;	интерактивни	методи	на	предавање	и	учење;	практични	оперативни	

методи	на	предавање	и	учење.	

Практична	вежба:	

Покрај	самопроценката,	поголем	дел	на	избори	и		точно	/	неточно	тестовите,	како	и	

квизовите	за	проценка	на	сите	модули,	две	главни	практични	вежби	создадени	за	овој	

модул	се:	

-	Работа	со	други	активности		

Овој	интерактивен	водич	од	страна	на	д-р	Венди	Broadwill	обезбеди	едукатори	со	

одлични	идеи	и	ресурси	за	да	им	помогнат	на	студентите	да	превземат	акции,	сметајќи		

што	е	важно	за	нив,	за	потоа	да	им	се	помогне	да	ја	продуцираат	сопствената		стратегија	

за	личен	успех	во	кариерата.	

	

Балони	во	воздухот	

Потребни	предмети:	

Еден	балон	за	секој	учесник,	траен	маркер,	штоперица	
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Правци:	

1.	Подгответе	ги	балоните	однапред		пишувајќи		со	трајниот	маркер	различни	бизнис	

области	или	оддели	или	клучна	одговорност	што	се	однесува	на	работната	средина	на	

тоа	секој	балон.	На	пример,	еден	балон	ќе	биде	продажбата,	уште	еден	е	маркетинг,	

трет	може	да	биде	со	човечкиресурси	или	користете	ги	типовите	на	работа	на	пример	

продавач,	CSR,	сметководител,	итн.	

2.	Поделете	по	еден	балон	за	секој	учесник	и	замолете	го	да	го	кренат	нагоре	

3.	Поделете	ја	групата	на	тимови	од	5	до	10	учесници	во	зависност	од	големината	на	

вашата	група	и	побарај	секој	тим	да	формираат	круг.	

	

Објаснете	ги	основните	правила	на	дејноста	на	тимови	како	што	следува:	

•	На	секој	член	во	тимот	во	нивниот	круг		е	побарано	да	ги	задржат	своите	балони	

пред	нив	лебдејќи	во	воздухот	и	да	ги	чуваат	нагоре	без	да	паднат	на	подот.	

•	Откако	ќе	почне	активноста,	ќе	бидат	повикувани	поединечните	учесници	од	секоја	

екипа	 да	 го	 напуштат	 кругот	 и	 со	 тоа	 останатите	 членови	 на	 тимот	 би	 го	 превземале	

балонот	и	би	го	чувале	од	допир	со	подот	и	по	заминувањето	на	нивните	членови	од	

тимот	се	со	цел	да	останат	во	игра.	

• Започни	ја	играта	и	осигурај	се	дека	сите	тимови	ги	

држат	нивните	балони	во	воздухот	пред	нив.	

	

•	Започнете	да	ги	повикувате	членовите	на	тимот	да	го	напуштат	кругот	на	нивниот	

тим,	со	што	останатите	членови	ќе	треба	да	го	задржат	балонот	во	воздух.	

•	Продолжете	да	ги	повикувате	членовите	на	тимот	да	излегуваат	надвор	од	кругот	

се	додека	увидите	дека	половина	од	тимот		не	е	излезен.	Останатите	членови	од	тимот	

треба	да	 го	задржат	балонот	 	 горе	во	воздух	вклучувајќи	ги	и	балоните	на	тие	што	го	

напуштиле	кругот.	
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		Точки	на	дискусија	за	секој	обучувач:	

•	Какви	промени	направил	тимот	за	да	компензираат	кога	членовите	биле	повикани	

надвор	од	кругот?	

•	Како	тимска	работа	била	важна	за		да	се	задржат	сите	балони	во	воздухот?	

•	Колку	е	важно	да	е	тимска	работа,	во	одржување	на	сите	функции	на	работење	

работи	(сите	балони	во	воздухот)	

•	 Можеш	 да	 ја	 направиш	 активноста	 уште	 по-предизвикувачка	 со	 подготовка	 на	

додатни	 2	 или	 3	 екстра	 балони	 и	 пуштање	 на	 секој	 од	 нив	 во	 секој	 круг,	 додека	

учесниците	веќе	ја	изведуваат	активноста	и	разговарај	со	нив	како	тие	се	чуствувале	по	

додавањето	на	балоните.	

Ова	е	исто	така	добра	активност	која	може	да	се	искористи	со	било	која	група,	да	им	

се	покаже	и	демонстрира	дека	секоја	улога	е	важна,	но	најважната	улога	на	секој	од	нив	

е	 да	 се	 обезбеди	 успех	 на	 тимот,	 дури	 и	 ако	 тоа	 значи	 да	 се	 превземе	 работата	 на	

другите.	

	

5	минутен	кариерен	акционен	план	

Ова	е	одлична	тимбилдинг	активност	за	студентите	да	ја	користат	со	речиси	секоја	

група	нагласувајќи	и	покажувајќи	дека	улогата	на	секого	е	важна	за	да		обезбеди	успех	

на	тимот,	дури	и	ако	тоа	значи	подигање	на	работата	на	другите.	

	

Водич	за	кариерен	фокус	
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Користи	го	овој	водич	за	обликување	на	вашите	мисли	и	идеи,	а	потоа		дефинирај		ја	

намерата	 која	 ја	 имаш.	 Ако	 имате	 долга	 листа	 на	 цели,	 подреди	 ги	 според	 своите	

приоритети.	

	
	

Мојата	кариера	 Да	 Не	

Дали	си	инспириран	од	својата	работа?	 	 	

Дали	на	работа	ги	користиш	својот	талент	и	јаки	страни	?	 	 	

Дали	се	чувствуваш	удобно	во	присуство	на	твоите	колеги?	 	 	

Дали	работата	ти	дозволува	да	го	достигнешсвојот	потенцијал?	 	 	

Дали	 сте	 ценети	 и	 препознатливи	 на	 работа	 и	 тоа	 на	 начин	 кој	 е	
значаен		за	вас?	

	 	

Дали	го	имате	правилното	ниво	на	оптовареност	на	работа?		 	 	

	
	
	

Мојот	живот	 Да	 Не	

Дали	го	контролираш	својот	живот?	 	 	

Дали	имаш	јасна	цел?	 	 	

Дали	имаш	доволно	време	за	семејството	и	пријателите?	 	 	

Дали	имаш	доволно	време	за	релаксација	и	здрав	живот?	 	 	

Дали	 имаш	 доволно	 време	 за	 одмор	 и	 следење	 на	 сопствените	
интереси?	
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Мои	потреби	

Што	ти	треба	за	да	се	чувствуваш	целосно	исполнето	во	твојот	живот?	

	

Што	те	мотивира	и	инспирира?	

	

Што	ти	дава	енергија?	

	

Кои	се	твоите	приоритети?	

	

Каков	тип	на	работа	сакаш	да	работиш?	

	

	
	
	

Мојата	иднина	

Што	би	направиле	ако	знаевте	дека	не	можетеда	не	успеете?	

	

Дали	нешто	ве	враќа	назад,	и	ако	е	така,	како	можете	да	го	смените	тоа?	

	

Што	реално	сакате	да	постигнете	до	крајот	на	животот	?	

	

Кои	се	вашите	можности	и	приоритети	за	во	иднина?	

	

Креирај	реална	визија	за	иднината,	која	ќе	ги	земе	во	предвид	вашата	работа	и	живот	
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Што	ми	е	потребно	да	дознаам?	

	

	

	
	
	

Што	би	направил?Кои	се	моите	општи	цели?	

	

	

	
	

План	за	тоа	како	да	дојдам	до	таму?	

Ова	 е	 место	 кај	 што	 можеш	 да	 донесеш	 стратегија	 за	 постигнување	 на	 своите	

кариерни	цели.Ако	сакате	да	останете	фокусирани	и	посветени	на	вашите	цели,	корисно	

е	да	 се	идентификуваат	 специфичните	 задачи	 со	 кои	би	 ги	 постигнале.	 Твоите	општи	

цели	ќе	ја	постават	сцената	и	ќе	обезбедат	еден	преглед	на	сите	твои	намери.	Следната	

фаза	е	да	се	пробие	сето	ова	долу	во	повеќе	практични	чекор	по	чекор	цели.	

Поставување	на	SMARTцелите	можат	да	ви	помогне	да	се	упатите	на	вистинскиот	пат.	

Ова	 се	 јасни	 цели,	 напишани	 едноставно	 и	 концизно	 и	 се	 Специфични,	 Мерливи,	

Остварливи,	Релевантни	и	Временски	SMARTТие	го	потенцираат	она	што	ќе	го	направиш,	

наведувајќи	јасен,	конкретен	резултат	во	временска	рамка.	Секоја	задача	треба	да	биде	

нешто	на	што	си	подготвен	и	способен	да	го	направиш,	воедно	и	релевантен	за	тоа.	

	
Како	да	ги	поставиш	SMART	целите?	
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Специфичн
и	

Идентификувај	ја	јасно	целта	што	
сакаш	да	ја	постигнеш	

Мерливи	 Како	да	знаеш	дека	си	завршил	со	тоа?	

Остварливи	 Дали	е	возможно	во	твојата	
времненска	рамка?	

Дали	си	мотивиран	да	го	завршиш	до	
крај?	

Релевантни	 Дали	е	релевантна	со	твоите	кариерни	
цели?	

Временски	 Кога	ќе	ја	завршиш?	

	
	

Пример:	

Општа	цел	:	Да	биде	унапреден	во	Тим	Лидер	во	наредните	2-3	години.	

SMART	цел:	Ќе	разговарам	за	мојата	кариерна	цел	со	мојот	менаџер	се	со	цел	да	се	

утврди	можноста	на	моите	планови	и	да	се	идентификуваат	и	да	се	договорат	збир	на	

лични	и	професионални	цели	за	развој	до	31	мај	за	да	се	овозможи	напредок	во	мојата	

кариерата.	

Превземи	акција:	

Ова	е	место	каде	го	имплементираш	својот	план.	Сепак,	дури	и	добро	обмислените	

цели	понекогаш	може	да	бидат	предизвик.	Некои	идеи	се	означени	за	да	ви	помогнат	

да	останете	во	курсот.	

• Оцени	ја	својата	посветеност	во	завршувањето	на	своите	цели	

	 Се	 додека	 не	 сте	 целосно	 посветени	 на	 вашите	 цели,	 нема	 	 да	 ги	 завршите.	

Рефлектирајќи	 се	 на	 вашите	 цели	 и	 давајќи	 оцена	 од	 0-10	 за	 секоја,	 со	 0	 за	 не	

посветеност	и	со	10	за	целосна	посветеност.	Ако	вашата	оценка	или	вашите	поени	се	

помалце	од	10	што	ќе	треба	да	направиш	и	постигнеш	за	да	 ги	добиеш	тие	10?	Биди	

сигурен	дека	ќе	треба	да	ги	приспособиш	своите	планови	ако	е	потребно.	

• Дали	вашите	цели	се	јасни	и	остварливи?	
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	 Целите	и	задачите	треба	да	бидат	јасно	дефинирани	и	реални,	ако	тие	треба	да	се	

постигнат.	Тоа	помага	и	ако	тие	се	малку	предизвикувачки,	но	сепак	се	во	рамките	на	

вашата	удобна	зона.	

• Направи	списоци	или	користи	потсетници!	

	 Изработка	 на	 листи	 на	 задачи,	 исто	 така	 може	 да	 бидат	 многу	 корисни,	

овозможувајќи	 ви	 да	 имате	 вистинска	 смисла	 на	 напредокот	 	 секој	 пат	 кога	 ќе	

заокружите	еден	знак.	Алтернативно,	обидете	се	да	си	испратите	себе	си	потсетник	во	

вид	на	текстуална	порака	за	отпочнување	на	вашиот	интензитет	на	работа.	

• Придобиј	некаков	вид	на	поддршка	

	 Вклучувањето	 на	 другите	 во	 планирањето	 на	 активностите	може	да	 ги	 зголеми	

шансите	за	успешно	завршување;	идентификувај	пријатели,	семејството	или	ментор	кој	

може	да	ви	помогне	за	да	останете	фокусирани.	

• Најди	го	начинот	по	пат	на	brainstorming	

Одложувањето	може	да	биде	подобро	од	сите	нас,	па	ако	ова	се	однесува	на	вас,	

обидете	се	со	brainstorming	за	што	следно	треба	да	направиш.	Само	запишувај	се	што	ти	

доаѓа	 на	 памет	 во	 врска	 со	 целта,	 без	 да	 си	 неправеден	 за	 тоа.	 Потоа	 нареди	 на	

соодветните	ставки	во	согласност	со	она	што	е	важно.	Ова	може	да	го	скрши	блокот	и	да	

те	натера	да	запопчнеш,	дури	и	ако	работите	се	променат	подоцна.	

• Наградете	се	сабе	си	

Со	цел	да	се	задржите	мотивирани	се	додека	не	ја	завршите		серијата	на	задачи,	тоа	

може	да	се	направи	разлика	ако		се	наградувате	по	секој	завршен	настан.	

	

	

Преглед	на	напредокот	

Ситуациите	 и	 приоритетите	 може	 да	 се	 променат,	 со	 што	 редовниот	 преглед	 на	

напредокот	би	бил	достапен	за	да	осигура	дека	вашите	цели	се	сеуште	соодветни	и	ќе	

овозможи	да	се	додадат	нови.	Одлучите	колку	често	е	најдобро	за	вас.	Ако	работите	

одат	наопаку,	користи	го		искуството	како	можност	за	учење	и	да	види	го	твојот	план	за	

тоа.	
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10	топ	совети	за	планирање	на	
кариерен	план

• Препознај	што	е	важно	во	
твојот	живот	и	кариера

• Знај	кои	јаки	страни	и	таленти	
можеш	да	ги	понудиш	и	како	
можеш	да	додадеш	вредност	
во	организацијата

• Биди	во	тек	со	промените	на	
работното	место	и	во	секторот

• Идентификувај	ги	своите	
персонални	пречки	или	
животни	обврски	и	како	да	
преминеш	преку	нив

• Имај	јасна	визија	за	твојата	
иднина

• Идентификувај	ги	општите	
цели	и	SMART	целите

• Пронајди	луѓе	кои	ќе	те	
поддржат	во	исполнувањето	
на	твоите	цели

• Наградете	се	себе	си	за	
постигнатиот	упех

• Грешки	може	да	се	случат:	
користи	го	искуството	за	да	
научиш	и	да	продолжиш

• Биди	флексибилен,	прегледај	
го	твојот	прогрес	регуларно	ни	
биди	спремен	да	се	
адаптираш	и	да	се	смениш

Забелека



	
	

	
	
	

	

64	

Пример	на	SMART	кариерен	план	

Општа	цел:	Да	 се	идентификува	 	нова	кариера	каде	што	 се	чувствува	вистинската	

разлика	
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Ц
ели	

Што	ќе	направиш?	

Направи	 ја	 твојата	 цел	
SMART	

(Специфични,Мерливи,	
Остварливи,	Релевантни)	

Дата	
на	

завршува
ње	

(Врем
енски)	

Резултати	 Дата	
кога	
завршиле	

1	 Презвемионлајн	
истражувања	 за	 да		
идентификувашлокален	
Консултант	 за	 кариера;	
организираји	закажисредба	за	
да	 се	 разгледаатопциите	 за	
кариера;	сретнување.	

10	
Јануари	

Идентификуван	
Консултант	 за	
кариера,состанок	 на	
10ти	јануари	

10	
Јануари	

2	 Истражи	 и	 избери	
кариерна	 компетентна	 алатка	
за	 да	 ги	 идентификуваш	
потенцијалните	 можности	 за	
кариера;идентификувај	 3	
работни	профили	

25	
јануари	

3	 работи	 за	
интерес:	

Наставник	

Терапевт	 за	
уметност	

Холистички	
терапевт	

25	
Јануари	

3	 Користејќи	 го	 интернетот,	
Идентификувај	 3	 локални	
организации	 кои	 ми	 ја	 нудат	
работата	 која	 ме	 интересира;	
договори	 состанок	 во	 секоја	
од	 организациите	 за	 да	
дознаеш	 повеќе	 во	 врска	 со	
работните	улоги	

10	
Феб	

Состаноци	
договорени	во:	

Smalltown	
основното	училиште;	
Smalltown	 група	 за	
терапевт	 за	
уметност,	
Холистичка	 клиника	
за	терапија	

10	
Феб	

4	 Средба	 со	 вработените	 со	
различна	 работна	 улога;	
размисли	 и	 стави	 ги	 на	 листа		
добрите	 и	 лошите	 страни	 на	
секоја	 работа	 зада	 ми	
овозможишда	
јаразгледамреалноста	 на	
секоја	 опција.	 Приоритизирај	
јалистата	на	опции.	

10	
Mарт	

Заинтересиранот	
во	 областа	 на	
истражување	 на	
наставата	 и	 терапија	
на	 уметноста;	
исклученаХолистичк
ата	 терапија	 како	
можност	 за	
вработување	

10	
Март	



	
	

	
	
	

	

66	

5	 Разговарај	 со	 Кариерниот	
консултабт	 за	 да	 ги	
дискутирате	 моите	 кариерни	
опции	и	тоа	во	повеќе	детали	и	
одлучи	што	е	следно.	

20	
Март	

Разговор	 со	
Кариерниот	
консултант	 на	 20ти	
Март	 ;	 Одлучил	 да	
работи	 како	
наставник	на	лица	со	
посебни	 потреби	 и	
терапевт	за	уметност	

20	
Март	

6	 Организирање	 и	
завршување	 наработата	
наставник	на	лица	со	посебни	
потреби	 со	 наставничката	 од	
основното	 училиштеи	
терапевтот	 за	 уметностза	 да	
ми	 овозможи	 да	 направам	
избор	за	кариерата	

30	
Април	

Одлучил	 да	
продолжи	 со	
терапија	со	уметност	
како	кариера	

30	
Април	

	
	

Мојот	SMART	кариерен	акционен	план	

	
Ц

ели	
Што	ќе	направиш?	

Направи	 ја	 твојата	 цел	
SMART	

(Специфични,Мерливи,	
Остварливи,	Релевантни)	

Дата	
на	

завршува
ње	

(Врем
енски)	

		Резултати	 Дата	
кога	
завршиле	

1	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	
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4	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	
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6. Дизајнирање	и	имплементирање		на	програмата	за	
претприемничко	учење	

	
Програмата	за	Претприемачко	учење	е	составена	од	распоред	на	активности	со	цели	

за	обука,	цели	за	учење,	области,	методи,	методи	за	проценка	и	локации.	Една	добра	

програма	за	Претприемачко	улење	е	дизајнирана	за	да	ги	надмине	проблемите,	како	на	

пример	колку	време	ќе	одземе	една	секција,	методите	за	инструкциите	за	секоја	тема,	

мерките	кои	ќе	ги	користиш	за	да	провериш	дали	луѓето	го	научиле	тоа	што	требале	да	

го	научат	и	сл.	

	

	
Процес	на	обука	за	подобрување	на	перформансите5	

	
	

Клучните	елементи	на	програмата	за	претприемничко	учење	вклучуваат	проценка	

на	 потребите,	 работен	 курс,	 задачи	 за	 учење,	 и	 практична	 апликација.	 Едукаторите	

воведоа	нови	информации	за	учениците	низ	работниот	курс	и	предавањата.	Учењето	на	

задачи	или	активности,	како	што	се	студии	на	случај	или	играње	на	различни	улоги,	им	

обезбеди	на	поединците	да	имаат	можност	да	работат	со	новите	информации	во	мала	

																																																													
5	 The	 figure	 shows	 how	 an	 Entrepreneurship	 Education	 program	 is	 developed,	 proceeding	 from	problem	

identification,	through	needs	assessment,	training,	and	evaluation,	to	a	change	in	behavior	that	results	in	better	
performance.	
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група.	Практичните	искуства	и	апликации	дадоа	можност	да	се	применува	знаењето	и	

вештините	научени	во	реалниот	живот	или	во	некои	симулирани	ситуации.		Сегашното	

ниво	на	вештините	на	учесниците	ќе	ги	води	одлуките	за	развој	на	програмата	за	обука	

специјално	 за	 групата.	 На	 пример,	 целите	 на	 програма	 за	 обука	 на	 студентите	 ќе	 се	

разликуваат	 драстично	 од	 оние	 за	 програма	 насочена	 кон	 искусни	 учења	 на	 нови	

вештини	за	претприемачи.	

	

	
Пристап	

Честопати	 во	 текот	 на	 обуките	 ,	 се	 очекува	 од	 обучувачот	 да	 ги	 знае	 сите	 точни	

одговори.	Многу	е	важно	да	се	пристапи	на	оваа	обука	со	отворен	ум	и	да	се	дозволи	на	

учесниците	да	научат/вежбаат	да	се	потпираат	на	самите	себе	во	откривање	на	решенија	

и	избирање	на	најдобриот	пат	за	напредок.	Ова	се	некои	совети	,	повеке	за	насочување	

одколку	за	предавање/	учење	:	

	

ü Дајте	им	можност	на	учесниците	да	се	научат	и	да	дојдат	до	одговор	

самите	од	себе	

ü Расчистете	уште	на	почетокот	дека	вие	како	обучувач	немате	одговор	на	

сите	можни	прашања.		Гласот	на	сите	учесници	и	нивната	

активност/учество	е	важна		

ü Повеке	прашувајте	одколку	да	давате	одговори	

ü Активирајте	ги	учесниците	во	процесот	и	пробајте	да	стимулирате	

дискусија	наместо	предавање	

ü Охрабрете	ги	да	земат	учество	наместо	пасивно	да	седат	

Дозволете	им	на	учесниците	да	го	поседуваат	и	да	го	чуствуваат	сопствен	овој	

процес.	Дозволете	и	понапредна	дискусија	ако	тоа	е	потребно.	

	
	

Дизајн	
Во	 текот	 на	 планирањето	 на	 оваа	 обука	 ,	 предавачот	 /	 учителот	 би	 требало	 да	

селектира	одредени	тренинг	активности	и	да	структуира	односно	да	адаптира	тренинг	

со	соодветен	контекст,	да	припреми	тренинг	техники	и	да	го	визуелизира	успехот	со	цел	

да	го	постигне	тој	тренинг	мајнд-сет	
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1 Активности	во	обуката	

	
Многу	е	важно	да	 се	анализира	бизнис	 секторот	и	неговите	 тренинг	 теми	а	да	 се	

предвиди	унапред	кои	активности	не	се	релевантни	за	групата	со	која	работите.	Доколу	

имате	 мешан	 состав	 на	 група	 тогаш	 правете	 ги	 активностите	 кои	 одговараат	 на	 сите	

членови.	Иако	активностите	за	мотивирање	и	лидерство	се	дизајнира	така	да	одговараат	

на	разновиден	состав	на	таргет	групи,	важно	е	да	се	анализираат	овие	делови	исто	така.	

Некои	 активности,	 претежно	 во	 делот	 за	 лидерство	можат	 да	 бидат	многу	 напредни	

и/или	 можеби	 ке	 треба	 да	 се	 тргнат	 некои	 од	 активностите	 поради	 временската	

ограниченост	.	

.	
	

2 Временска	оска	на	обуката		
	

Наведените	опции	нудат	пример	за	структуирање	на	временската	оска	на	сесиите	на	

обуката	

ü Соодветност	на	составот/контекстот	

ü Подготовка	на		техниките	на	обуката	

ü Браинсторминг	можности	

	

Важно	 е	 да	 ес	 разбере	 кој	 распоред	 најмногу	 ке	 одговара	 на	 вашите	 учесници.	

Можно	е	да	биде	различно	од	понудените	опции.	Запомнете	да	бидете	флексибилни	и	

да	бидете	свесни	за	женските	потреби	,	и	другите	обврски	кои	им	одзимаат	и	побаруваат	

време	од	нив.	

	
3 Фидбек	

	
Во	 текот	 на	 тренингот	 ке	 добиете	 и	 вербални	 и	 невербални	 знаци	 кои	 ги	

рефлектираат	чувствата	и	реакциите	на	учесниците	према	тренингот.	На	пример	овие	

знаци	можат	да	содржат	колку	е	''жива''	групата	колку	длабоко	се	вклучени	во	неа,	дали	

делуваат	 уморно	и	 така	натаму.	Бидете	отворен	кон	целиот	фидбек	што	 го	добивате,	

позитивен	 или	 негативен.	 Вашиот	 одговор	 на	 фидбекот	 может	 да	 биде	 пример	 на	

учесниците	за	тоа	како	тие	можат	да	реагираат	кога	ке	им	биде	презентиран	негативен	
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фидбек	на	нив	или	кога	ке	се	најдат	во	некоја	тешка	ситуација.	Подесувајте	го	тренингот	

соодветно	на	фидбекот	кој	што	го	добивате.	

	
	

	
Имплементација	
	

Во	 текот	 на	 спроведување	 на	 обуката,	 обучувачот	 треба	 да	 разговараа	 за	

потенцијални	предизвици	со	цел	да	ги	адресира	доколку	се	појават.	

	
1. Процеси	

	
ü Создади	преглед	на	важни	концепти	кои	можат	да	се	поделат	на	учесниците.	

ü Поттикни	ги	учесниците	да	ги	споделат	лични	искуства.	

ü Споделувај	ги	најдобрите	практики	од	успешни	примери.	

ü Користи	ги	личните	искуства	да	ја	покажеш	својата	слабост	и	подготвеност.	

ü Користете	физички	движења	и	музика	за	зголемување	на	енергијата	и	

возбудата	меѓу	учесниците.	

Eco	 System	 App	 проектот	 подготви	 и	 кренале	 "Водич	 за	 врсничко	 учење	 на	

претприемништвото	 з",	 која	 може	 да	 се	 користи	 во	 текот	 на	 фазата	 на	

имплементација.	

	
• Brainstorming:	Потенцијални	предизвици	и	решенија	

Со	 овие	 предизвици	 може	 да	 се	 соочувиме	 при	 спроведување	 на	 оваа	 обука	 и	

потенцијални	решенија	за	нивно	надминување.	Важно	е	да	се	подготвиш	за	нив	и	да	

реагираш	ефикасно.	
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Мониторинг	
Последно,	 ќе	 	 создадете	 пристап	 за	 следење	 и	 развој	 на	 план	 за	 пост-обука	 за	

поддршка	на	вашите	слушатели/ученици.	

	
1. Истражувања	за	обука	

	
Постојат	бесплатни	достапни	повратни	информации	истражувања	на	интернет	

кои	им	овозможуваат	на	учесниците	да	се	обезбеди	повратна	информација.	Вие	

исто	така	може	да	направите	свое	истражување,	ако	сакате	да	биде	посоодветна.	

Важно	е	да	се	соберат	повратни	информации,	да	се	информираат	и	подобруваат	

идните	обуки.	

	
2. Оценете	се	себе	

	
Самоевалуацијата	ви	помага	да	ги	видите	очекувањатам	кои	сте	ги	имале	за	време	

на	процесот	на	планирање	и	да	ги	споредите	со	она	што	се	случило	во	обуката.	Ова	може	

да	помогне	да	се	подготвите	за	идните	обуки,	како	што	би	се	одразиле	на	научените	

лекции,	предизвици	и	најдобрите	практики.	
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9.	Дополнителни	информации	
*Треба	да	се	додаде	повеќе	

	
	

1. Претприемачка	рамка	за	компетенции	
,https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp	

2. Erasmus	+/	KA2-	Кооперација	за	иновација	и	размената	на	практични	

добра,https://www.ecosystemapp.net/	

3. EcoSystem	App	е-учење	на	курсевите	,http://ecosystemapp.net/e-learning/	

4. Водич	за	врсничко	учење	во	едукацијата	за	Претприемништво	

http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/	

5. Центар	за	Претрпиемачка	едукација	-	EcoSystem	App	

https://www.linkedin.com/groups/8493015	

	
	
	


