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РЕЗИМЕ  

Овој TESEUS интелектуален резултат, заснован на збир од повратни информации од студенти, 

специфични за земјата совети и методолошки препораки од СОО наставници, обучувачи и ментори 

има две главни цели: 

- да ни овозможи директен увид од корисниците и целните групи на TESEUS, за да можат 

партнерите понатаму да ги подобрат креираните алатки и ресурси за да се максимизира 

нивната корисност и релевантност за целните групи  

- да служат како поддршка за организации надвор од партнерството ТЕСЕУС за успешно 

прилагодување и користење на ресурсите во нивните земји. 

Бидејќи пилот-тестирањето е извршено за време на предизвикувачки период на коронавирус 

пандемија, беа користени главно интернет средства за комуникација. Сепак, ова им овозможи на 

партнерите да стигнат до значително поголем број на засегнати страни отколку што првично беше 

планирано/предложено. Ако пилот-тестирањето беше спроведено лице-в-лице, резултатите ќе 

останеа релевантни само на локално ниво - но преку онлајн средствата, секој партнер на ТЕСЕУС 

беше во можност да обезбеди покриеност на национално ниво и да собере повратни информации 

од учесници и организации со најразлични професионални искуства. 

Првичната цел во однос на бројот на студенти, до времето на подготвување на извештајот 

(октомври 2020 година), беше 10 пати надмината, а бројот на наставници за стручно образование и 

обука, обучувачи, ментори - 3 пати (повеќе од 2200 ученици и 125 наставници ги користеа и 

тестираа ТЕСЕУС ресурсите). 

Повратните информации од студентите беа собрани преку формулар за онлајн анкета вграден во 

платформата, додека од наставниците, преку покомплексен прашалник со повеќе прашања со 

отворен одговор кои овозможуваат собирање на поквалитативни податоци. 

Меѓу најценетите карактеристики на ресурсите на TESEUS беа: кохерентна структура, кратки и 

лесни за разбирање единици, материјали со видео поддршка, поврзани алатки за секој модул, 

лесен пристап (не е потребно најавување или лични податоци), и целокупниот аспект на целата 

платформа. 

Вредни методолошки совети се добиени од професионалци за стручно образование и обука, преку 

прашалници а исто така и преку други средства, како што се спонтани повратни информации 

преку е-пошта или телефонски разговори. 
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МЕТОДОЛОГИЈА 

Пилот-тестирањето и валидацијата беше спроведено помеѓу Октомври 2019 година и Октомври 

2020 година. Вклучени беа сите проектни партнери, организирајќи активности за пилот-тестирање 

во рамките на својата земја. 

Воспоставена е заедничка рамка преку план за Т&В со јасни задачи и рокови, изработени од 

координаторот на интелектуалниот резултат, Liceul Tehnologic Petricani, со придонес од сите 

партнери. 

Поточно, следниве инструменти беа развиени и користени за собирање и централизирање на 

податоците: 

- Пилот тестирање и план за валидација - содржи информации во врска со главните 

задачи и цели, дистрибуција на задачи, планирани целни групи, рокови за секоја фаза. 

Вкупно 200 студенти и 40 наставници првично беа предвидени за тестирање лице-в-лице - 

меѓутоа, по избувнувањето на пандемијата на коронавирус, партнерите, по консултација со 

НА, одлучија процесот да се спроведе главно онлајн /со користење на онлајн алатки/преку 

Интернет, и планот е ажуриран соодветно. 

 

- Прашалник за повратни информации за студенти од СОО (преведен на сите јазици - 

EN, ES, IT, MK, GR, SK, RO) и вграден од IWS во платформата за лесна употреба. Преку 

прашалниците за студентите собравме податоци во врска со целната група (возраст, 

одделение, земја, специјализација / квалификација, претходно искуство во област бизнис) 

и нивното ниво на задоволство од аспектите како што се содржини, алатки, количина на 

информации, времетраење, структура, обем на содржините, јасност, корисничко искуство, 

мотивација за започнување бизнис, самодоверба. Прашања со отворен одговор беа 

користени и за собирање податоци за предлози од студентите за подобрување, делови што 

ги најдоа најинтересни / корисни, теми кои не беа опфатени. 

 

- Прашалник за повратни информации од наставниците за стручно образование и обука 

(во зависност од профилите и потребите на СОО наставниците кои беа консултирани, 

партнерите можеа да одлучат да го користат на англиски јазик или да го преведат на 

националниот јазик, како и за тоа како да го дистрибуираат - или преку е-пошта или како 

google форма). Собрани податоци: тестирани модули, возраст, земја, организација, години 

на искуство во наставата, професионална позадина, претходно бизнис искуство / 

позадина, важност и употребливост на содржините, атрактивност и лесна употреба, 

комплементарност со други веќе постоечки ресурси на национално ниво, интерес за 

користење на Алатките ТЕСЕУС и нивна употреба во рамки на тековна наставна активност / 

воннаставна активност, употребливост на материјалите ТЕСЕУС како поддршка за веќе 

постоечките дисциплини поврзани со претприемништво за создавање нова дисциплина, 

предлози за подобрување и методолошки препораки. 

 

- Статистика од платформата за употребата (број на корисници, посветено време, 

корисници според јазик, најинтересен модул, најинтересен модул според јазик). 

 

- Образец за извештај за пилот-тестирање и валидација со наставници / обучувачи 
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Секој партнер беше одговорен за собирање и централизирање на податоците од 

корисниците наставници за обука / обучувачи во нивната земја и составување извештај со 

специфични резултати за земјата, повратни информации и препораки, структурирани во 7 

делови и соодветни под-оддели, како што следува: 

• Опис на групата 

• Информации за тоа како е организирано тестирањето 

• Тестирани модули и користени методи 

• Како беа собрани повратните информации 

• Резиме на повратни информации (релевантност и употребливост / пријатност за 

корисниците, комплементарност со други постоечки алатки / иницијативи, интерес 

/ намера за понатамошно интегрирање на ресурсите на ТЕСЕУС во редовни 

наставни активности / воннаставни активности / препорака на ресурсите на 

колегите / создавање изборна дисциплина, методолошки препораки , 

сведоштва/споделување искуства.) 

• Забелешки на организаторот 

• Главни наоди - обезбедување вредни согледувања за тоа како се позиционирани 

алатките во однос на други веќе постоечки материјали во секоја земја, како 

наставниците / обучувачите ги гледаат интегрирани во наставните програми, 

идеалниот профил на наставникот / обучувачот на ТЕСЕУС, совети за наставници / 

обучувачи кои ќе ги користат TESESUS материјалите, други предлози за 

подобрување. 

 

 

- Образец за извештај за Пилот тестирање и Валидација со Студенти  

Целта на овие извештаи беше да се централизираат и интерпретираат повратните информации 

специфични за земјите добиени од студенти кои ги тестираа модулите ТЕСЕУС. Како и во случајот 

на Извештајот за наставници, тој беше структуриран во 7 делови и последователни под-секции, 

соодветно: 

• Опис на целната група 

• Како беше организирано тестирањето 

 • Тестирани модули и користени методи 

• Како беа собрани повратните информации 

• Резиме на повратни информации 

• Забелешки на организаторите 

• Главни наоди (вклучително и совети за студентите кои имаат намера да го 

поминат курсот самостојно). 

Пилот-тестирањата беа извршени со употреба на материјали на секој национален јазик. 

Партнерите беа слободни да одлучуваат за организацијата / начинот на дистрибуција на 

Партнерите можеа да одлучат за начинот на добивање на повратни информации. Некои се 

одлучија за организирање на сесии во живо преку Интернет со употреба на Зум или Гугл 

инструменти (училница, состанок). Исто така беа користени е-пошта и Google формулари, заедно 

со дополнителни телефонски интервјуа за да се добијат повратни информации од 

студентите./наставниците и обучувачите. 

Секој партнер тестираше еден или повеќе модули со студенти (со иста група студенти или со 

различни групи). 
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Во случајот на наставниците, сесиите главно беа независни, испитаниците добиваа упатства и 

објаснувања од организаторите и потоа ги доставуваа нивните пополнети обрасци. 

Индиректни пилот сесии за тестирање со студенти исто така беа организирани од наставниците 

кои одговараа на прашалниците со своите ученици. 

 

 

 

Сесии лице-в-лице организирани од италијанскиот партнер IAL FVG во април 2020 година. 

Целни групи: 

Првично, предложената целна група беше формирана од 40 наставници / ментори / обучувачи за 

СОО и 200 студенти. Меѓутоа, поради фактот што активноста пилот-тестирање беше одлучено да 

се спроведува преку Интернет, поради ограничувања поврзани со коронавирусот, групата што ја 

достигнаа партнерите беше значително поголема, вкупно, во моментот на централизирање на 

извештаите (октомври 2020 година), бројка од 2103 студенти и 125 наставници. 

 

Земја Број на студенти 

 

Број на наставници 

 

Белгија 

 

  

402 

 

5 

  6 
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Италија 266 

 

 

Грција 

 

- 

 

30 

 

Република Македонија 

 

189 

 

6 

 

 

Словачка 

 

191 

 

4 

 

 

Шпанија 

 

 

100 

 

4 

 

Романија 

 

1055 

 

70 

 

Вкупно                                    2103                                                 125 

 

 

Сепак, овие бројки го претставуваат само бројот на студенти директно вклучени во пилот-

тестирањето пред партнерите да ги достават извештаите од пилот тестирањето до координаторот 

на интелектуалниот резултат, во моментов бројот на корисници на платформата продолжува да 

расте, уште неколку стотици корисници ги користат курсевите самостојно. 
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Статистика од платформата за корисници кои користеле барем еден модул до 15-ти 

октомври 2020 година. 

Наставници и ученици со најразлична возраст и позадина учествуваа во пилот-

тестирањето. 

Студенти: 

Студентите беа на возраст од 14 до 39 години, со најмногуиспитаници помеѓу 15-18 години 

и се запишани во квалификувани програми за образование на средно и терцијарно ниво 

како што се: 

• Техничар за продажба 

• Дигитален производител 

• Козметика 

• Рецепционер 

•Туризам (разни специјализации - угостителство, организатор на настани, туристички 

агент) 

• Текстил и кроење / мода 

• Механика 

• Маркетинг 

• Сметководство 

•Односи со јавност 

Повеќето од нив немаа искуство од областа бизнис и само мал процент од нив имале корист од 

претходна обука поврзана со бизнис (освен за значителен дел од пилот-групата во Словачка, кои 

учествувале во програмата за обука за Практично претпријатие). 

Наставници / обучувачи / ментори: 

Целната група од вклучени 125 наставници / обучувачи, кои одговорија на прашалниците за 

повратни информации, има хетерогена структура, со најразновиден возрасен опсег, 

професионално искуство и образовна позадина - од наставници почетници до многу искусни 

професионалци, од професори во стручни училишта до универзитетско ниво. Повеќето од нив се 

вклучени во областа на СОО, или како наставници на технички дисциплини, наставници од други 

дисциплини кои работат со студенти на СОО, или тренери од центри за обука на СОО. Сепак, 

наставниците кои работат со помлади ученици (13/14 год.), особено оние кои предаваат социјално 

образование, исто така, покажаа интерес и сакаа да учествуваат во пилот тестирањата. 

Сите испитаници од Шпанија и Словачка имаат искуство поврзано со претприемништво (или 

подучување на претприемништво во училишта или менторство на ученици во други програми како 

што се програми за пракса Enterprise или JA програми, или самите се претприемачи). За другите 

земји, приближно половина од нив имаат искуство од областа претприемништво, додека другите 

се понови во оваа област, но сепак се многу заинтересирани да станат едукатори за 

претприемништво. Во глобала, приближно 10% од испитаниците биле или самите се 

претприемачи. 
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ГЛАВНИ НАОДИ 

Повратни информации од наставници: ТЕСЕУС е оценет високо во сите категории, над 4 (оценки 

од 1 до 5, каде што пет се максимални можни). Со анализа на рејтингот и квалитативните 

податоци собрани преку прашањата со отворен одговор, можеме да заклучиме дека генералниот 

став беше позитивен. Материјалите беа високо ценети во сите земји, особено следниве аспекти: 

- едноставност и структура 

- лесен пристап (не е потребно најавување) 

- добра модуларност (т.е. наставникот може да избере кој дел од содржината го смета за 

важен / релевантен). 

- материјали со видео поддршка, тестови на крајот од секој модул 

- богатство на слики и бои 

- содржината е флексибилна, може да се прилагоди на различните возрасни групи и нивоа 

на обука 

- тие можат да се користат исклучиво преку Интернет, многу соодветни за далечинско / 

комбинирано учење, особено во сегашниот контекст каде што интеракциите лице-в-лице 

се ограничени 

- содржините можат да се користат на друг јазик освен на националниот, за да се развие 

професионална комуникациска компетентност на странски јазик за нивните студенти 

Наставниците во сите земји покажаа интерес да ги интегрираат модулите во сопствената тековна 

настава и да ги препорачаат на други колеги. Тие ги сметаат материјалите како компатибилни и 

комплементарни со другите ресурси, тие можат успешно да се интегрираат во постоечките 

наставни програми (целосно или делумно). 

 

Повратни информации од студенти: 

Со анализа на повратните информации од студентите (собрани или директно преку формулари за 

повратни информации вметнати во платформата, или со вербално собирање квалитативни 

информации за време на сесиите за онлајн тестирање / преку наставниците кои организираа 

сесии со своите ученици), исто така можеме со сигурност да заклучиме дека постоеше висок 

степен или интерес и позитивен став кај студентите. 

Најценетите аспекти, оценети или опишани од студентите, ги потврдуваат наодите од повратните 

информации на наставниците, соодветно: 

- лесни за користење и без потреба од најавување 

-добра структура, брзи/навремени и практични содржини, пристап „не премногу теорија“ 

-материјали со видео поддршка, алатки за поддршка и тестови на крајот од модулите 

-мотивациски тон, пријателски начин 

- рамката EntreComp (нова за повеќето студенти) 

 

Студентите исто така дадоа препораки - некои беа применети во пракса преку нашите активности 
за подобрување, додека други се во моќта на наставниците кои го водат учењето, бидејќи тие 



                                                                                

11 
 

повеќе се однесуваат на начинот на испорака на содржината и прилагодување на националниот / 
локалниот контекст . 

Едно од та кое се повторуваше, беше да има повеќе видео материјали (затоа тимот разви повеќе 
видеа на сите јазици и ги постави на платформата како акција за подобрување). Друго барање 
беше да се раскажат успешни приказни од реалниот живот од локални претприемачи, по можност 
од поранешни ученици од нивните училишта / региони. Спроведувањето на ова барање зависи од 
наставниците и училиштата - кои можат да стигнат до тие луѓе и да ги интервјуираат, па дури и да 
ги поканат на часови. Ова многу ќе им користи на студентите, особено во однос на мотивацијата 
да започнат бизнис (што беше категорија со најниска оценка во нивните повратни информации). 

 

Исто така, податоци за најинтересните модули беа обезбедени и од статистиката за употреба на 
платформата. 

Подолу е претставена хиерархијата на модулите / алатките со најмногу посетители на секој јазик. 

 

Order by most interesting (EN): 556  

COU_6_EN - Becoming an entrepreneurial educator : 117 Visits 

COU_9_EN - EU Tools and Services for Entrepreneurship : 115 Visits 

COU_3_EN - What is a business : 57 Visits 

COU_1_EN - How to write a Business Plan : 46 Visits 

COU_5_EN - Becoming an entrepreneurial student : 44 Visits 

COU_10_EN - Presenting Business Concept to Investors : 28 Visits 

COU_4_EN - What is an entreprise : 21 Visits 

CS_1_EN - Andalucia Emprende Proyecto Lunar - Spain : 20 Visits 

COU_8_EN - Evaluate Entrepreneurial Opportunities : 20 Visits 

CS_5_EN - Mini Enterprise by JA Romania - Romania : 19 Visits 

COU_2_EN - How will my business work? The power of business models : 18 Visits 

COU_7_EN - What is a business idea? : 14 Visits 

COU_6_MK - Станување едукатор за претприемништво: 117 посети 

COU_9_MK - Алатки и услуги на ЕУ за претприемништво: 115 посети 

COU_3_MK - Што е бизнис: 57 посети 

COU_1_MK - Како да напишете деловен план: 46 посети 

COU_5_MK - Станување претприемачки студент: 44 посети 

COU_10_MK - Презентирање на деловен концепт на инвеститорите: 28 посети 

COU_4_MK - Што е тоа претпријатие: 21 посета 

CS_1_MK - Andalucia Emprende Proyecto Lunar - Шпанија: 20 посети 

COU_8_MK - Проценете ги можностите за претприемништво: 20 посети 

CS_5_MK - Мини претпријатие од ЈА Романија - Романија: 19 посети 

COU_2_MK - Како ќе работи мојот бизнис? Моќта на деловните модели: 18 посети 

COU_7_MK - Што е деловна идеја? : 14 посети 
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Order by most interesting (IT): 240 

COU_3_IT - Che cos’è il Business? : 44 Visits 

COU_10_IT - Presentare la propria idea imprenditoriale agli investitori : 43 Visits 

COU_6_IT - DIVENTARE UN DOCENTE IMPRENDITIVO : 34 Visits 

COU_5_IT - DIVENTARE UNO STUDENTE IMPRENDITIVO : 29 Visits 

COU_1_IT - Come scrivere Business Plan : 24 Visits 

COU_7_IT - Che cos’è un’idea imprenditoriale : 24 Visits 

COU_2_IT - Come funzioneranno i miei affari? Il potere dei modelli di business : 19 Visits 

COU_8_IT - La valutazione delle Opportunità Imprenditoriali : 15 Visits 

COU_9_IT - Strumenti e servizi UE per l’imprenditoria : 10 Visits 

COU_4_IT - Che cos’è un’impresa? : 7 Visits 

 
 
Order by most interesting (ES): 132 

COU_8_ES - Evaluar Oportunidades Empresariales : 50 Visits 

COU_1_ES - Cómo escribir un plan de negocios : 27 Visits 

COU_9_ES - Herramientas y servicios de la UE para el emprendimiento : 10 Visits 

CS_5_ES - Mini Empresa por JA Romania - Rumanía : 7 Visits 

CS_2_ES - Empresa Virtual - Grecia : 6 Visits 

CS_1_ES - Proyecto Lunar, de Andalucía Emprende - España : 4 Visits 

COU_3_ES - Qué es un negocio : 4 Visits 

COU_6_ES - Convertirse en un educador emprendedor : 4 Visits 
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Order by most interesting (sK): 207 

COU_4_SK - ČO JE INOVATÍVNE PODNIKANIE : 47 Visits 

COU_3_SK - ČO JE PODNIK : 40 Visits 

COU_7_SK - Čo je podnikateľský nápad? : 21 Visits 

COU_9_SK - Nástroje a služby EÚ pre podnikanie : 20 Visits 

COU_10_SK - Prezentácia podnikateľského konceptu investorom : 16 Visits 

COU_2_SK - Ako bude moje podnikanie fungovať? Sila biznis modelov : 14 Visits 

COU_5_SK - AKO SA STAŤ PODNIKAVÝM ŠTUDENTOM : 14 Visits 

COU_1_SK - Ako napísať podnikateľský plán : 13 Visits 

COU_8_SK - Hodnotenie podnikateľských príležitostí : 12 Visits 

COU_6_SK - AKO SA STAŤ PODNIKAVÝM PEDAGÓGOM : 10 Visits 
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Order by most interesting (RO): 1056 

COU_10_RO - Prezentarea conceptului de afacere investitorilor : 396 Visits 

COU_3_RO - CE ESTE O AFACERE : 207 Visits 

COU_5_RO - DEVENIND UN ELEV ANTREPRENORIAL : 178 Visits 

COU_1_RO - Cum se scrie un plan de afaceri : 68 Visits 

COU_7_RO - Ce este o “idee de afaceri”? : 50 Visits 

COU_9_RO - Instrumente și servicii UE pentru antreprenoriat : 42 Visits 

COU_6_RO - DEVENIND UN EDUCATOR ANTREPRENORIAL : 39 Visits 

COU_8_RO - Evaluarea oportunităților antreprenoriale : 28 Visits 

COU_2_RO - Cum va funcţiona afacerea mea? Puterea modelelor de afaceri : 26 Visits 

COU_11_RO - COVID-19 Update: Impactul COVID-19 asupra Start-Ups : 22 Visits 
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Order by most interesting (MK): 195 

COU_3_MK - ШТО Е БИЗНИС : 83 Visits 

COU_4_MK - Што е претпријатие? : 48 Visits 

COU_9_MK - ЕУ Алатки и услуги за претприемништво : 20 Visits 

COU_2_MK - Како ќе функционира мојот бизнис? Моќ на бизнис моделите : 10 Visits 

COU_10_MK - Презентирање Бизнис концепт на инвеститорите : 10 Visits 

COU_7_MK - Што е бизнис идеја? : 10 Visits 

COU_1_MK - Како да напишете бизнис план : 7 Visits 

 

Order by most interesting (GR): 83 

COU_2_GR - Πώς θα λειτουργήσει η επιχείρησή μου; Η «δύναμη» τω&# : 22 Visits 

COU_8_GR - Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών : 8 Visits 

COU_1_GR - Πώς να γράψεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο : 7 Visits 

COU_9_GR - Εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ για την επιχειρηματι : 7 Visits 

COU_10_GR - Παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας στους επενδ&# : 7 Visits 

COU_6_GR - ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ : 6 Visits 

CS_2_GR - Εικονική Επιχείρηση Ελλάδα : 5 Visits 

COU_3_GR - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 5 Visits 

COU_7_GR - Τι είναι ηη επιχειρηματική ιδέα; : 5 Visits 
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ПРЕПОРАКИ 

Препораките и предлозите за употреба и подобрување специфични за секоја земја можат да се 

најдат во извештаите изработени од секој партнер, приложени на овој документ. Сепак, ние 

подолу наведуваме резиме на општи / методолошки препораки кои беа формулирани од 

партнерите по сесиите за Т & В, централизацијата и анализата на податоците, и кои можат да 

бидат корисни, без оглед на локацијата. 

• Материјалите ТЕСЕУС се претежно погодни за наставници од средно стручно образование 

кои предаваат курс поврзан со претприемништво, идеално (но не исклучиво) курс кој е 

целосно фокусиран на претприемништво (за разлика од курс што го интегрира 

претприемништвото со други теми, како што се граѓански теми) а тоа опфаќа практични 

аспекти. Самите наставници треба да имаат претприемнички начин на размислување и 

одредено искуство во поврзување на наставата за претприемништво со бизнис практиката 

(бидејќи и самите материјали - презентации и алатки се практични). (Универзитет 

Комениус) 

 

• Според нашата проценка заснована на искуството од пилот-тестирањето, материјалите 

ТЕСЕУС се погодни за средношколци кои покажуваат барем латентен интерес за 

претприемништво. Особено, ова би можеле да бидат студенти кои се поблиску до крајот на 

нивните средни СОО студии, разгледуваат разни опции за кариера иго препознаваат 

самовработувањето или претприемништвото како потенцијален пат во кариерата. Покрај 

тоа, материјалите на ТЕСЕУС се погодни за сите средношколци за стручно образование и 

обука, бидејќи тие придонесуваат за општата „претприемачка писменост“ - студентите се 

информирани за претприемништвото, способни да се позиционираат во контекст на патот 

на кариера во претприемништво и се опремени со основни вештини и пакет алатки да 

започнат бизнис во иднина. Образованието за претприемништво во средно стручно 

образование и обука често е дел од студиски програми поврзани со бизнис, но понекогаш 

недостасува во други области кои се надвор/не се бизнис. Сепак, токму студентите од 

овие области ќе поседуваат вештини или знаење во одреден домен, што може да послужи 

како основа за нивно самовработување или создавање бизнис. Така, ТЕСЕУС има 

потенцијал да помогне да се пополни и оваа празнина/овој недостаток. (Универзитет 

Комениус) 

 

 

• Материјалот е наменет за млади студенти на IVET (ПСОО) кои сè уште студираат и треба да 

имаат понатамошни насоки за можностите за нивниот иден личен развој. Развиен е да ги 

покани да вклучат бизнис развој како иден можен пат за самовработување. (Internet Web 

Solutions) 

 

• Ние би ги советувале наставниците кои сакаат да работат со материјалите на ТЕСЕУС да 

бидат сигурни дека се запознаени со главните основни концепти или инструменти што се 

користат во ТЕСЕУС (на пр. бизнис планирање, бизнис модел и сл.). Исто така, им 

предлагаме да подготват реални примери од земјата или регионалниот контекст за да ја 

илустрираат практичната примена на модулите ТЕСЕУС. Сметаме дека ова исто така ја 

Мислиме дека ова исто така ја зголемува мотивацијата и интересот на студентите. 

(Internet Web Solutions) 
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• Некои наставници посочија дека дистрибуцијата на содржини на ТЕСЕУС до родителите на 

учениците е можна и пожелна, така што тие имааат знаење за претприемништво и не ги 

спречуваат нивните деца доколку одлучат да отворат сопствен бизнис. (IAL FVG) 

 

 

СПОДЕЛЕНИ ИСКУСТВА ОД КОРИСНИЦИТЕ 

‘Моите студенти навистина уживаа во модулите ТЕСЕУС бидејќи се 
лесни за читање и разбирливи (како што рекоа,„ нема премногу 

теорија “) и се употребливи во реалниот живот. Се согласувам со 
нивното мислење и јас лично се радувам на часовите Practice 

Enterprise, каде што целосно ќе ги имплементирам материјалите 
TESEUS. ’ 

Ана Киапесова, хотелска академија во Липтовски Микулас, Словачка 

‘ТЕСЕУС помогна информациите да бидат пренесени на моите 
студенти со јасност и со употреба на сеопфатни примери’. 

Софија, 35, тренер, Грција  

„Курсот е добро структуриран и на учесниците им е лесно да ги 
усвојат, здобијат, стекнат концептите на претприемништво“. 

Моника, наставник за стручно образование и обука, Романија  

„Мислам дека сите делови од курсот беа интересни, но најинтересен 
и најкорисен беше оној преку кој учиме за самодоверба при 

презентирање на нашиот бизнис.“ 

Студент, Романија 
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ЛИСТА НА АНЕКСИ: 

Country-specific pilot testing results and recommendations from TEACHERS 

Annex 1 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Italy (IAL) 

Annex 2 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Spain (IWS) 

Annex 3 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Slovakia (Comenius 

University) 

Annex 4 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Republic of Macedonia (CDI) 

Annex 5 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Belgium (IHF) 

Annex 6 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Greece (EEO) 

Annex 7 TEACHERS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Romania (LTP) 

 

Country-specific pilot testing results and recommendations from STUDENTS 

Annex 8 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Italy (IAL) 

Annex 9 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Spain (IWS) 

Annex 10 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Slovakia (Comenius 

University) 

Annex 11 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Republic of Macedonia (CDI) 

Annex 12 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Belgium (IHF) 

Annex 13 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Greece (EEO) 

Annex 14 STUDENTS Pilot Testing and Validation Country Take Away Report Romania (LTP) 

 

Tools used for data gathering 

Annex 15 Questionnaire for teachers 

Annex 16 Questionnaire for students 

СПИСОК НА АНЕКСИ: 

Резултати од тестовите за пилоти специфични за секоја земја и препораки од НАСТАВНИЦИ 

Анекс 1 Наставници Пилот-тестирање и валидација на Земете Извештај за Италија (IAL) 

Анекс 2 Наставници Пилот-тестирање и валидација на Земете Извештај за Шпанија (IWS) 
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Анекс 3 Наставници Пилот-тестирање и валидација на Земете Извештај за Словачка (Универзитет 

Комениус) 

Анекс 4 Наставници Тест за пилот и валидација на земјата Извештај за Република Македонија 

(ЦДИ) 

Анекс 5 Наставници Пилот-тестирање и валидација на Земете Извештај за Белгија (IHF) 

Анекс 6 ПИЛОТ-тестирање и валидација на наставниците Извештај за Грција (ЕЕО) 

Анекс 7 Наставници Пилот-тестирање и валидација на Земете Извештај за Романија (ЛТП) 

 

Резултати од тестирање на пилотите специфични за секоја земја и препораки од СТУДЕНТИ 

Анекс 8 Студенти за пилот-тестирање и валидација на земјата Извештај за Италија (IAL) 

Анекс 9 Студенти за пилот-тестирање и валидација на земјата Извештај за Шпанија (IWS) 

Анекс 10 Студенти за пилот-тестирање и валидација на земјата Извештај за Словачка (Универзитет 

Комениус) 

Анекс 11 Студентите учествуваат во пилот-тестирање и валидација на земјата Извештај за 

Република Македонија (ЦДИ) 

Анекс 12 Студенти за пилот-тестирање и валидација на Земете Извештај за Белгија (IHF) 

Анекс 13 Студенти за пилот-тестирање и валидација на земјата Извештај за Грција (ЕЕО) 

Анекс 14 Студенти за пилот-тестирање и валидација на земјата Извештај за Романија (ЛТП) 

 

Алатки што се користат за собирање податоци 

Анекс 15 Прашалник за наставници 

Анекс 16 Прашалник за студенти 

 

 

 

 


