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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ И ГЛАВНИ НАОДИ 

 

Ова е извршно резиме на наоди добиени од сеопфатно мапирање на промоција на почетници 

и практики за поддршка на креирање фирми насочени кон учениците од ПСОО. Мапирањето 

вепе  преземено од партнери на ТЕСЕУС во нивните земји. Тој служеше како основа за да се 

идентификуваат факторите на успех и неуспех и возачите и инхибиторите во тоа како да се 

основа фирми и да се воспостават почетни активности во контекстот на ПСОО и да се развијат 

поврзани препораки.   

Целта  на овој исход е да обезбеди сеопфатна слика, наместо детална анализа, на 

промовирање на почетни активности и практики за поддршка на фирмите за креирање, 

насочени кон учениците од ПСОО. Истрагата се засноваше на интервјуа и истражувања преку 

биро, спроведени од партнери на проекти во нивните земји. Овој извештај е стручно 

субјективно толкување на тековниот статус засновано врз достапните информации и наоди.   

 

 

ТЕСЕУС извршно резиме за слики од земјата   

Претприемништво во рамките на ПСОО системите и стратегиите 

 Во сите ТЕСЕУС земји претприемништвото е препознаено како главен двигател на 

економскиот раст и креирање работа  и затоа често е на листаата помеѓу најжешките 

теми на агендата на креирачите на политиката . Сепак начинот на кој ова важност е 

преведена во ПСОО контекст варира низ државите.  

 Во некои од анализираните ТЕСЕУС земји, водечките едукативни стратегии за 

креирање политика,или (како специфична стратегија поврзана со претпримеништво  

или со вметнување претприемништво во пошироки општи стратегии), акциони 

планови, мерки и инсТрументи (на пр: концепти, рамки, курикули, програми, алатки 

итн), за екипирање на ПСОО провајдери со значење за образование кон 

претприментиштво. Од друга страна, претприемништвото е вклучено но не 

приоритизирано или експлицитно подржано во рамките на едукативните програми и 

акцентот е даден на други димензии од практично ПСОО (на пр: двојни СОО системи, 

учење преку работа, стажантство, итн) со само работодавци кои продуцираат од колку 

претприемачи кои се произведувачки карактер на ПСОО системите. 

 Некои ТЕСЕУС земји, меѓутоа пријавуваат недоследност или недостаток на заедничко 

разбирање на значењето на претприемачкото образование и подршка. Ова може да 

доведе до проблеми поврзани со едукативните програми, развојот на курикула и 

имлементација или обука на наставници.  

 Во повеќето земји од ТЕСЕУС, едукативниот аспект на системите за ПСОО е                                       

централно организиран и дефиниран од националното законодавство и соодветните 

министерства со нивните посветени тела, додека некои надлежности се 

децентрализирани и се делегираат на регионалните / локалните власти, ИВЕТ 

училиштата и другите провајдери на образованието . 



 

      •     Покрај тоа, обично се применуваат децентрализирани модели на наставни     програми, 

што се состојат од заеднички образовни стандарди, додека им се овозможува на училиштата и 

другите даватели на услуги за обука и обука да ги прилагодат своите наставни програми 

според регионалните и индустриски потреби и специфики. 

•       Ваквата децентрализација обезбедува одредена слобода и простор за прилагодување на 

регионалните специфики и потреби. Од друга страна, исто така, честопати резултира со 

различен квалитет на (не само) образование и поддршка на претприемништво. Дури и во 

земји каде што се достапни централизирани мерки и инструменти, нивната примена низ 

регионите и училиштата е многу индивидуална и може да се појават разлики во квалитетот. 

 

 

Старт –ап промоција и подршка за креирање фирма во ПСОО контекст  

 Во однос на претприемништвото, креаторите на политики и програмери за 

образование на ИВЕТ најмногу ги потенцираат образовните аспекти. Како и да е, 

постојат различни нивоа на интеграција на образованието за претприемништво во 

наставните планови за IVET. Тоа се однесува на вметнување прашања поврзани со 

претприемништво во посеопфатен пакет на резултати од учење или модули, до развој 

на заеднички специјализирани наставни единици, па дури и надвор од одржување 

платформи за размена на практики помеѓу наставниците или градење специјализирана 

инфраструктура (на пр. Училници). 

 За жал, начинот на образование е честопати повеќе теоретски отколку практичен (во 

случај на традиционални образовни методи во околните училници). Од друга страна, 

пристапи засновани врз практики, како што се симулации или експерименти, често се 

користат во иницијативи како што се претпријатија, фирми за обука или студентски 

мини фирми. 

 Во некои земји од ТЕСЕУС или во некои региони, ваквите иницијативи насочени кон 

обезбедување практични аспекти на образованието за претприемништво, заедно со 

помош, поддршка и признавање на оние кои се заинтересирани за претприемништво, 

ги даваат јавните тела. Во повеќето случаи, сепак, тие не се дел од официјалниот 

наставен план и учесниците (училиштата или индивидуалните студенти) можат да ги 

усвојат или да учествуваат доброволно. 

 Исто така, иницијативите од приватниот или третиот сектор често играат важна улога во 

пополнувањето на празнините кога заедничката програма не е достапна и / или кога 

недостасуваат практични елементи или врски со деловната практика. Сепак, учеството 

во нив е доброволно за училиштата и честопати зависи од индивидуална иницијатива. 

Овие иницијативи можат да бидат интегрирани во наставната програма или да работат 

како воннаставни активности. 

  Старт –ап промоција и поддршка за цврсто создавање во контекст ПСОО е често 

ограничена на обезбедување на информации за самовработување на студентите како 

една од опциите за пристап до пазарот на трудот во рамките на услугите за водење 

кариера. 

 Нема институционализирани механизми за поддршка и иницијативи насочени кон 

креирање на фирми и обично нема информативни канали за програми за поддршка 



 

или процедури за стартување, специјално насочени и прилагодени на учениците од 

ПСОО. Покрај тоа, деловните инкубатори не се присутни во училиштата за ПСОО. 

 

 Во некои индивидуални случаи, може да се појават проекти, активности, настани и 

иницијативи од одделни училишта или дури и наставници поврзани со старт – апи и 

поддршка за креирање фирма за цврсто создавање во околината на ПСОО. Сепак, овие 

се често мали или привремени. 

 Учениците од ИВЕТ често имаат нееднаков пристап до образование и 

претприемништво за претприемништво заради регионални разлики, исто така затоа 

што училиштата честопати се вклучени во волонтерски проекти или иницијативи. Затоа, 

формата на образование и поддршка на претприемништво зависи многу од одредени 

училишта, па дури и од одделни наставници. Покрај тоа, некои земји од TESEUS 

укажуваат на нееднаков пристап до можности за некои дисциплини на стручно 

образование и обука. 

 Како и да е, студентите на ИВЕТ и новите дипломирани студенти (како и секој друг) 

имаат пристап до генерички мерки (програми за поддршка на претприемништво, 

инструменти и иницијативи), канали и инкубатори во нивните земји или региони, под 

услов да ги исполнат критериумите за подобност. 

   

Повеќе детали за националниот контекст на партнерите во TESEUS може да се најдат на 

снимките од Земјата на TESEUS. Покрај тоа, партнерите во TESEUS истражувале примери за 

промовирање на старт - апи и иницијативи за создавање фирми за поддршка на 

претприемништвото на учениците од IVET во нивните национални опкружувања. Како 

резултат, беа изработени сет на студии на случаи на TESEUS кои ги истакнуваат и накратко ги 

анализираат овие примери. Овие студии на случаи се претставени како анекси на овој 

извештај. 

 

 

 



 

Извршно резиме на преглед на политика, трет сектор и индустрија на ниво на ЕУ 

Од 2008 година, Европа страда од ефектите од најтешката економска криза што ја 

видел во последните 50 години, а во поголемиот дел од земјите-членки малите и средни 

претпријатија (МСП) сè уште не биле во можност да отскокнат пред својата криза нивоа. 

Стапките на невработеност достигнаа највисоки нивоа досега и политиките на ЕУ се 

ориентирани кон создавање работни места и раст во тек на годините. Предизвици за паметен, 

одржлив и инклузивен раст се структурни и Европската комисија ја објави Стратегијата Европа 

2020 во 2010 година за да одговори и ги постави темелите на растот и конкурентноста. 

Европската комисија цврсто верува дека претприемништвото е двигател на економскиот раст и 

создавање работни места и дека за да се обезбеди повисоко ниво на вработеност на Европа 

им требаат повеќе претприемачи. 

За да го сторат тоа, системите за стручно образование и обука и стручно образование и 

обука се клучни и нивната ефикасност може да помогне во приближувањето на начинот на 

размислување на луѓето кон претприемништво и самовработување. И покрај тоа што 

Европската комисија работи на модернизација на почетното стручно образование и обука, 

останува уште многу да се направи за да се подобри квалитетот и одговорноста на потребите 

на пазарот на трудот на целиот систем. Додека креирањето на фирмите и промовирањето на 

старт-ап е развиен механизам во високото образование, ваквите системи не постојат во IVET 

што вклучува само (во повеќето случаи) теоретско образование за претприемништво 

(генерички курсеви за претприемништво). Сепак, во Европа нема вистински инкубација на 

деловни активности и механизми за создавање фирми во ИВЕТ: во најдобар случај, постојат 

натпревари за бизнис планови, симулации или компании за обука на студенти, но нема 

вистинско создавање на фирми. 

Зголемувањето на учеството во почетното стручно образование и обука (ПСОО) е еден 

од начините за подобрување на конкурентноста, затоа е во фокусот на повеќе европски 

политики. Модернизацијата на ПСОО е една од главните теми на тековните дискусии на ниво 

на ЕУ и земјите-членки: за да се зголеми атрактивноста и престижот на ПСОО, земјите-членки 

треба да го подобрат својот квалитет и одговорност кон потребите на пазарот на трудот. 

Претходните истражувања за образование за претприемништво покажаа значителни 

варијации во практиката и меѓу европските земји и во рамките на нив, што резултираше од 

различно разбирање и толкување на образованието за претприемништво, дадено од Тематска 

работна група на Европската комисија за образование за претприемништво. Опфатот во 

наставната програма за различните типови исходи на учење поврзани со образованието за 

претприемништво е нерамномерна низ цела Европа. Севкупно, само околу 15 земји / региони 

вклучуваат широк спектар на исходи на учење од претприемништво во однос на задолжителни 

предмети и / или области меѓу-наставни програми барем за едно ниво на образование. 

Иако политиката на ниво на ЕУ нема да се меша во содржината и структурата на 

стручно образование и обука, нејзината улога во однос на транспарентноста, преносливоста и 

портабилност на вештини и квалификации ќе се зголеми. Сè уште е важна област за Европа: 

најчестите активности на стратегијата може да се видат во областите на практични 

претприемачки искуства, едукација на наставници и наставни методи. Сите земји со 



 

специфична стратегија за претприемништво вклучија акција поврзана со практични искуства од 

претприемништво преку различни средства или практични предизвици за претприемништво 

засновани на наставни планови. Висок приоритет е на ниво на ЕУ за сите земји-членки да 

вклучат барем едно практично претприемничко искуство за време на задолжителното 

образование. 

Меѓутоа, неодамнешното истражување истакна дека европските граѓани се помалку 

заинтересирани за темите што се однесуваат на претприемништвото, почетниците и 

деловните неуспеси и дека се помалку склони да започнат бизнис или да ризикуваат. Исто 

така, нешто помалку од една четвртина од испитаниците во ЕУ изјавија дека учествувале на 

курс или едукативна активност за претприемништво. Од друга страна, половина од 

испитаниците во ЕУ (50%) се согласуваат дека нивното училишно образование им помогнало 

да развијат чувство за иницијатива и еден вид претприемнички став. Во исто време, 

варијациите на земјата се значајни за ова прашање 

Училишното образование и СОО играат клучна улога во градењето на претприемачки 

ум и ги придружуваат граѓаните кон самовработување. Така, потребни се повеќе напори од 

засегнатите страни на ЕУ и креаторите на политики за обезбедување на алатки за едукација и 

обука и поддршка за промовирање на почетната активност и создавање фирми низ ЕУ. И 

покрај тоа што европските институции немаат директна надлежност на системите за стручно 

образование и обука и обука, нивните стратегии се применуваат во земјите-членки. Исто така, 

Европската комисија го промовира и поддржува образованието за претприемништво преку 

следново: 

• Финансирање на европски проекти кои ќе создадат референтни модели за     

понатамош за  експлоатација, преку повици за предлози 

• Промовирање на размена на добри практики и искуства на ниво на ЕУ 

• Организирање на работилници за креатори на политики и практичари 

• Помагање на креаторите на политики и другите мрежни засегнати страни 

• Објавување на упатства засновани врз постојните добри практики во Европа 

• Ослободување на студија 

Основи, индикатори и собирање на податоци 

Покрај тоа, финансиска поддршка од Европската комисија е обезбедена преку програмата 

Еразмус + и Европскиот социјален фонд. Нефинансиската поддршка и информациите се 

обезбедуваат главно преку Бизнис порталот „Your Europe Europe“, Enterprise Europe Network, 

страницата за поддршка за интернационализација на МСП или единствениот портал за 

пристап до финансии.  



 

Извршно резиме на преглед на академска литература 

Постојат голем број на академски публикации кои се фокусираат на младинското 

претприемништво воопшто. Сепак, значително помало количество на истражувања се 

фокусира на студентски претприемачи. Покрај тоа, само мал дел од нив се фокусира на 

учениците од IVET или други групи ученици од средно училиште, или млади во адолесценција 

и рана правна зрелост. Доминантните текови на истражување вклучуваат истражување за 

формативни фактори, двигатели и развојни патеки до претприемништво; истражување за 

влијанието на образованието за претприемништво и обука за резултатите од 

претприемништвото; и истражување за специфични карактеристики, бариери и пречки на 

младите во однос на претприемништво и нивни решенија и потенцијални предизвикувачи на 

дејствување во претприемништво. Накратко, разгледаната литература сугерира дека 

претприемачката личност и авторитативното родителство се поврзани со компетенции за 

претприемништво, додека претприемничките компетенции и интереси соодветни на рана 

возраст, социјалните вештини, благо однесување на кршење на правилата и имаат 

претприемничка групна група на училиште се чини дека се претходници на младинско 

претприемништво. Покрај тоа, истражувањето открило некои разлики меѓу возачите кај 

девојчињата и момчињата. Конечно, литературата исто така сугерира дека повеќето млади 

претприемачи учат за создавање бизнис или дома преку нивните родители, од нивните 

пријатели и врсници или преку рано искуство „само направете го тоа сами“, но не и преку 

традиционалното образование. Што се однесува до влијанието на образованието за 

претприемништво, литературата сугерира дека иако искуственото учење е важно за развој на 

ефикасност и практични компетенции (како скенирање и пребарување, или евалуација и 

судење), вербалното убедување сè уште игра важна улога во обликувањето на 

претприемничкиот начин на размислување на студенти. Така, „здрава мешавина“од двете е 

потребна за успешно образование на претприемништво. Конечно, што се однесува до 

спецификите на младите во однос на претприемништвото, тие се чини дека се различни во 

акумулацијата на ресурси и вештини, психолошки, когнитивни и мотивациони атрибути и 

реакција на влијанија од околината, културата и нормите. Општо, бариерите и пречките на 

младинското претприемништво се поврзани со човечки, финансиски и социјален капитал, 

недостаток на свест и прифаќање, административни пречки или губење на социјални 

придобивки. 

Рамките за образование и претприемништво за претприемништво потенцираат дека треба да 

се земат предвид спецификите на различните целни групи, бидејќи пристапот „за сите страни“ 

се чини дека не е ефикасен. Диверзификацијата главно се заснова на модели на прогресија 

кои користат различни критериуми (на пр. Нивоа на знаење и претприемачка намера на 

специјализанти, фази на прогресија во процесот на претприемништво или гасоводот или фази 

на образование). Исто така, прегледаната литература посочува дека и покрај значителните 

напори, сè уште има празнини во образованието и поддршката на претприемништвото (не 

само) во ПСОО контекст . Од друга страна, наодите од истражувањето сугерираат дека 

интензивното распоредување на образованието за претприемништво на секундарно ниво, 

како во однос на квантитетот (голема пенетрација, висока индивидуална вклученост, долго 

траење) така и квалитетот (практично, искуствено учење), има позитивно влијание врз 

вештините на студентите, знаење, предност за самовработување и општо работење во 

училиштата, но исто така и значително позитивно влијание врз организацијата на училиштата и 

ставовите на наставниците. Покрај тоа, ваквиот пристап генерално го ценат и поддржуваат 

партнерите од приватниот сектор и родителите на учениците. Во исто време, друго 



 

истражување сугерираше дека и покрај тоа што генерално ја поддржуваат идејата за 

започнување бизнис, само неколку обучувачи на ИВЕТ планираа да започнат бизнис веднаш по 

дипломирањето. Наместо тоа, тие прво сакаа да стекнат работно искуство како вработени. Од 

друга страна, на оние кои учествуваат во ИВЕТ кои имаат намера за претприемништво им е 

потребна непосредна поддршка (уште веднаш штом започнуваат скрининг за можности), во 

спротивно, шансата таа да се преведе во акција постепено се намалува. 

Што се однесува до методите на предавање, најчесто користените методи во рамките на 

образованието за претприемништво во системот за стручно образование и обука се 

предавања, компјутерски симулации и деловни игри, студентски компании, проектна работа и 

групна работа, посети на компании и работни места. Практичните методи вклучуваат главно 

поставување и управување со правни фирми и студентски компании (или виртуелен или 

реален живот). Се чини дека тие се доволно распространети не само во трговските, туку и во 

техничките училишта за стручно образование и обука. Сепак, сè уште постои јаз меѓу 

најефикасните и најчесто користените наставни методи и недостаток на интердисциплинарен 

начин на работа на конкретни проекти. Најефективниот начин за постигнување на целите на ЕЕ 

е да се вклучат студентите во практични проекти и активности (по можност во мали групи), 

каде што студентите се стекнуваат со искуство со претприемништво и учење-од-правејќи и 

учење-по-создавање-вредност. 

И покрај фактот дека деловната инкубација е бесплатна, сурово нагласена како ефикасна 

алатка за поддршка на претприемачки активности во рана фаза, обично не е поврзана со ПСОО 

контекст и инкубаторите за физички деловни активности ретко може да се најдат во 

училиштата за ПСОО. Ако е така, ова се прилично големи и стабилни институции за ПСОО (со 

илјадници ученици) од малите регионални училишта за ПСОО. Некои аспекти на деловна 

инкубација може да бидат обезбедени од приватни или непрофитни проекти или иницијативи 

кои содржат (обично привремени, поврзани со проекти или виртуелни) понуди за инкубација 

и забрзување на деловните активности. Исто така, студентите од ПСОО може да имаат корист 

од достапноста на генерички понуди за бизнис за инкубација во нивните региони, под услов да 

ги исполнуваат општите критериуми за подобност. 

Врз основа на прегледаната литература, идентификувавме неколку клучни импликации за 

едукација и поддршка на претприемништво во контекстот ПСОО (или општо, но применливо за 

контекстот ПСОО).  И покрај различниот карактер на разгледаните документи (од истражувачки 

студии со различни истражувачки дизајни, опсези и перспективи, преку експертски панели до 

документи и извештаи од апликативни проекти), ние откривме само комплементарност, но 

скоро и да нема контрадикторности помеѓу нивните импликации и препораки. Така, може да 

заклучиме дека генерално постои добар консензус за тоа што треба да се стори и што треба да 

се избегне при обезбедување на образование за претприемништво и поддршка за почетна 

поддршка на (не само) студенти на ПСОО и / или свежи дипломирани студенти. Збирните 

импликации се прикажани во целосниот документ (Анекс 4). 

Белешка: Ова извршно резиме беше елаборирано од оригиналниот целосен документ (Анекс 

4). Од практични причини, тој не содржи референци. Сепак, сите референци за ресурсите што 

се разгледани и користени во текстот се дадени во оригиналниот документ. 

 

 



 

УСПЕХ И ФАКТОРИ ЗА НЕУСПЕХ И ПРЕПОРАКИ 

Во следните делови, ние нудиме преглед на факторите на успех и неуспех што беа 

извлечени од страна на партнерите од TESEUS во сеопфатното мапирање на почетната 

промоција и поддршка за цврсто создавање за претприемништво на студенти од ПСОО. 

Понатаму, тие се проследени со препораки за воспоставување на фирми за создавање и 

промовирање на почетни системи во околината на ПСОО. 

Листа на фактори за успех и неуспех 

TESEUS партнерите ги идентификуваа следниве фактори на успех, важни за успешно 

спроведување на образованието за претприемништво и стартување и поддршка за цврсто 

креирање во контекстот ПСОО: 

Контекст (поширок социо-економски контекст, области на пресек) 

• Постоење и достапност на програми за поддршка на претприемништво, инкубатори и 

забрзувачи на национално / регионално ниво - генерички, но достапни за учениците од 

ПСОО 

• Постоење и достапност на шеми за финансирање на поддршка на претприемништво - 

генерички, но достапни за учениците од ПСОО 

• Настани, иницијативи, проекти и натпревари во регионален / национален екосистем 

организиран од јавни и приватни актери 

• Позитивен и активен став на младите кон претприемништво, подигната свесност за 

придобивките од претприемач, интерес за станување претприемач 

• Подигната свесност за придобивките од учењето ПСОО, подобрена привлечност на 

системот за ПСОО 

• Поддршка од стратегијата „Европа 2020“ која претежно се врти околу 

претприемништвото и креирањето работни места за да се одржи растот и да се 

промовира вклученост 

 

Политичко / стратешко ниво 

• Признавање и важноста на претприемништвото на сите нивоа на образовниот систем 

• Стратегии за претприемништво, интегрирани иницијативи и „кутии со алатки“ креирани 

и        имплементирани во образовниот систем 

• Развој на компетенции за претприемништво вградени во образовниот систем 

• Двојни ВЕТ системи, задолжителна обука за наизменична работа во училиштата 

• Постепено влијание - вклучување на голем број институции / студенти, достапност на 

доволно финансиски ресурси 

• Преваленцијата на училишно - базирани мрежни услуги го прави целиот систем 

достапен 

 

Оперативно ниво 

• Иницијативи и курсеви се прилагодени на потребите и интересите на учениците од ПСОО 

• Практични димензии на наставата и поврзаноста со деловниот сектор и граѓанското 

општество 



 

• Развивање на нови претприемачки вештини и компетенции кај учениците со цел да   се 

поврзе образовното поле со претприемачкото поле 

• Курсеви кои се поврзани со претпријатија и почетни активности, деонтологија и 

управување 

Партнерите на TESEUS ги идентификуваа следниве фактори на неуспех и инхибитори 

кои можат да дејствуваат како бариери во спроведувањето на образованието за 

претприемништво и стартување и поддршка за создавање фирми во контекстот ПСОО: 

Контекст (поширок социо-економски контекст, области на пресек) 

• Недостаток на интерес за претприемништво како посакуван избор за кариера (на пр. 

Заради одбивање на ризик, претпочитање на стабилноста и сл.) 

• Недостаток на интерес за ПСОО образование кај младите луѓе 

• Недостасува рамка за законодавство за воспоставување бизнис заедно со училиштата 

за ПСОО 

Политичко / стратешко ниво 

• Недостаток на владини политики околу претприемништвото и системот за ПСОО 

• Нестабилност и неизвесност во политиките 

• Неизвесност околу значењето на образованието за претприемништво 

• Недостаток на специфични иницијативи и централизирани упатства за промовирање 

и дифузно образование на претприемништво 

• Образовен систем кој не дава претприемнички атрибути, како што се креативност и 

др. 

• Административни одложувања и бирократија во шемите за грантови 

• Традиционален систем на академско оценување 

• Недоволно покривање на некои полиња на студии во образованието за 

претприемништво 

Оперативно ниво 

 Празнини во спроведувањето стратегии на локално или училишно ниво и нивно 

преведување во оперативни промени 

 Разлики во квалитетот како резултат на децентрализацијата и регионалните разлики 

 Нема стимулации и охрабрување за учениците од ПСОО да создаваат стартапи од 

училиштата 

 Не постојат вистински инкубација на деловни активности и механизми за создавање 

фирми во ПСОО 

 Теоретски карактер на одредено деловно образование, традиционални наставни методи 

кои не стимулираат претприемачки вештини 

 Тешкотии при вклучување на професионални претприемачи во обуки и едукативни 

курсеви 

 Усвојување на програми или курсеви од странство без прилагодување на истите во 

локалниот контекст 

 Успешното спроведување зависи многу од индивидуалните наставници и нивните напори 

 Комплексноста во обуката на наставниците на оваа тема 

 



 

Список на препораки 

Врз основа на сеопфатното мапирање и анализа, партнерите на TESEUS имаат формулирано 

неколку препораки за образование за претприемништво и стартување и поддршка за 

креирање на фирми во контекст ПСОО. Решивме да не се насочиме кон поширок социо-

економски контекст и области на пресек, бидејќи контекстот ПСОО има само многу ограничена 

можност да влијае врз нив. 

 

Политичко / стратешко ниво 

• Развивање стратегија на национално / регионално ниво, акционен план и пакет алатки на 

ниво на политика 

• Развивање на обични курсеви за примероци што треба да се спроведат како задолжителни 

курсеви во училиштата на ПСОО, со разумна стандардизација и рефлексија на регионални / 

локални специфики 

• Опфаќање на сите дисциплини за стручно образование и обука, не само оние што 

традиционално се поврзани со бизнисот 

• Инклузивен пристап со кој се обезбедува соодветно решавање на сите групи и дисциплини 

• Промовирање на интердисциплинарната природа на претприемништвото 

• Развивање на повеќе можности за финансирање за креирање на почетни активности 

специјално за студенти од ПСОО 

• Спроведување на интегрирана кампања околу претприемништвото и образованието за ПСОО 

 

Оперативно ниво 

• Промовирање на вклучување на претприемачки вештини, менаџерски вештини, креативност 

и можност за размислување надвор од рамката, како основни вештини што треба да се 

предаваат во текот на училишните години 

• Нагласување на практичната димензија на IVET (на пр. Практиканти, WBL), со користење на 

искуствено учење, обезбедување на добра рамнотежа помеѓу теоријата и практиката 

• Градење на најнапредната и прилагодена теоретска содржина за микро и мали претпријатија 

• Поврзување со претпријатија, искусни и млади претприемачи, локалната заедница на 

различни начини - на пр. менторски програми со локални претприемачи, сметководители и 

продажба на луѓе, промовирање на модели на улоги и успешни приказни, поттикнување 

учество на студенти на собири на претприемачи и почетни компании 

• Подобрување на обуката за деловно планирање и проектни вештини, меки вештини 

• Воведување на специјални награди за претприемнички проекти на студенти 

• Воспоставување мали центри за прототипирање во училиштата ИВЕТ 

• Користење на алатки за проценка за претприемачко склоност и интерес на студентите 



 

• Обезбедување квалитетна обука за претприемништво за наставниците и обезбедување на 

нивна соодветна квалификација за претприемништво (преку искуство во деловно работење и / 

или учество во обука) 

• Обезбедување дека програмите или активностите имаат добро дефинирани цели и 

соодветни мерки, правење редовни проценки и обезбедување на јамки за повратни 

информации од студентите 

• Активно вклучување на учениците во процесот на учење и нагласување на нивната 

одговорност за сопственото образование 

 



 

 

 

АНЕКСИ 

 

Следниве анекси се важни интегрални делови на целокупниот извештај на TESEUS за 

факторите на успех и неуспех, како и двигатели и инхибитори во промовирање на 

почетници и поддршка за цврсто создавање за претприемништво на студенти од ПСОО. 

 

Листа на анекси 

 

1. Снимки од земја 

1.1. ТЕСЕУС Снимка од земја Шпанија 

1.2. ТЕСЕУС Снимка од земја Грција  

1.3. ТЕСЕУС Снимка од земја Италија 
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