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WECAN!
Европа бара и се повеќе и се потребни
претприемачи, повеќе иновации, повеќе
развој, зголемена дигитализација и повеќе
жени лидери и основачи на претпријатија. Во
рамки на разните иницијативи кои работат на
овие цели е и проектот WECAN (Обука на
тренери за жени претприемачи) на
ЕРАЗМУС+ програмата финансирана од ЕУ.
WECAN е проект кој се имплементира преку
транснационална соработка на партнери од 6
земји на Европската Унија ( FR, MK, GR, ES, IT,
CY) во времетраење од 24 месеци
(04/11/2019 до 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


"СО ОВОЈ БИЛТЕН, СЕ НАДЕВАМЕ ДЕКА ЌЕ РАЗВИЕМЕ
ПОДОБАР ОДНОС СО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ."

Специфичните цели на проектот се: 
 • да се развијат основни и трансверзални
претприемачки вештини користејќи
прилагодена програма за обука;
 • да се зголеми чувството за иницијатива
и претприемачкиот начин на
размислување кај млади жени и млади
претприемачи;
 • да се промовира неконвенционалното и
неформалното учење за да се изгради
самодоверба, да се надминат бариерите
и да се зајакнат невработените жени;
 • да се развие програма за обучување
која ќе ги зајакне тренерите и жените кои
се обучуваат, преку понуда на нови и
креативни алатки кои ќе го подобрат
искуството за учење на лицето и
вештините за давање на обука на
искусните жени претприемачи.
 • да се создаде отворена европска
област за образование и обука
благодарение на употребата на
иновативни ИКТ, отворени образовни
ресурси (Open Educational Resources) во
рамки на е-платформа која ќе биде
достапна за сите.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА
НАШИОТ ПРОЕКТ

WECAN го адресира претприемништвото
како главна компетентност за да се
започне бизнис и да се создаде вредност
како што е пропишано од работната
рамка на EntreComp. Проектот цели да ги
зајакне позитивните перцепции кај
жените за нивните можности и вештини
да започнат бизнис преку пат на
индивидуална обука во која тренери со
релевантно претприемачко искуство ќе
пренесат што всушност значи да си
претприемач.

WECAN цели да го зголеми
претприемачкиот капацитет на жените, и
да ги зајакне оние кои одлучиле да бидат
претприемачи или оние со
новосоздадени претпријатија, преку
употреба на прилагодена програма за
обука.



Поради рестрикциите поставени заради Ковид-19, вториот
состанок на WECAN се оддржа онлајн на 22 и 23 јуни 2020.
Иако ни недостигаше сончевиот Кипар, копнежот за
пијалак покрај плажа не не спречи проактивно да ги
планираме нашите следни чекори. За време на состанокот,
конзорциумот ефикасно го дискутираше прогресот на
проектот, ги постави крајните рокови и го започна развојот
на IO2: програата за обука на WECAN.
И покрај рестрикциите за Ковид-19, нашиот проект
продолжува според планираното, секогаш работејќи на
понуда на квалитетни резултати за нашите WECoaches и
идните жени претприемачи. Останете со нас за да го
проследите материјалот за обука со теоретски
информации и практични вежби за претприемништво,
платформата за е-учење и e-Hub за споделување на
мислењето на жените претприемачи.

СТАРТУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

ВТОР ПРОЕКТЕН СОСТАНОК

Состанокот за стартување проектот WECAN се одржа во сончевата Валенсија на
19ти и 20ти ноември 2019 година. Тоа беше можност за партнерите да се претстават
во живо со нивната експертиза, улога и одговорности во проектот WECAN.
На состанокот беа презентирани двегодишните проектни активности и се започна со
првата активност, а тоа е развојот на методолошкиот водич и пакетот алатки за
WECoaches, или Тренерите на жени претприемачи.



МЕТОДОЛОШКИ ВОДИЧ
За време на првите шест месеци од проектот, WECΑΝ партнерите развија интересна
алатка за оние жени претприемачи кои се желни да тргнат на ново патување. Зборуваме
за Методолошкиот Водич (http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-
outputs/methodological-guide3) кој ги собира главните алатки и аспекти кои треба да ги
земе предвид тренерот кога обучува нов претприемач. Методологијата е резултат на
екстензивното знаење на партнерите кои водат обуки и работилници за претприемачи и
жени. Исто така, некои од партнерите имаат големо искуство во деловна поддршка. Оваа
комбинирана експертиза ја создаде Методологијата на WECAN.
Методолошкиот водич ги подготвува тренерите со практични и теоретски знаења за тоа
како да ги спроведат сесиите за обука. Всушност, може да се најде темелна дефиниција
за методот за обучување на WECan како начин за споделување на знаење и учење од
нечие искуство, но исто така и длабоко разбирање на односот помеѓу две лица кои
одлучуваат да тргнат по патот на учење . Водичот е моќна алатка за WECoaches - ги
споделува со нив сите увиди за тоа како да ги спроведат сесиите, со сите работи кои
можат и не би требало да ги направат.
Собравме за вас 7 топ совети што тренерот никогаш не треба да ги заборави кога
обучува млад женски претприемач:
1.Запознајте се со лицето кое го обучувате: набњудувајте и слушајте за да се разберете
кои се нејзините таленти, слабости и силни страни;
2.Известете го лицето кое го обучувате за овие елементи: важно е да ја известите за
нејзините таленти и силни страни, бидејќи понекогаш луѓето не се свесни за нив.
Надворешната афирмација е секогаш корисна за самодовербата;
3.Предизвикувајте ја: ставањето на некои предизвици на патот е навистина корисно
бидејќи ја изнесува надвор од нејзината зона за удобност. Ќе научи како да управува со
притисок и ќе ја зголеми нејзината љубопитност, креативност и способност за решавање
проблеми;
4.Осигурете се дека ги знаете нејзините цели и потреби: активностите за рефлектирање
на себе и од врсници би можеле да бидат важна алатка за поставување на целите на
патото кон зајакнување на нејзиниот развој;
5.Користете лични искуства и приказни за успех: персонализирањето на ова патување
може да биде од суштинско значење за овие лица бидејќи ја зголемува нивната
мотивација;
6.Почитувајте ги различностите: прилагодете ја секоја методологија и метод на лицето
кое ќе го обучувате;
7.Научете од неуспехот: Постојат многу придобивки од неуспехот и тој е централен
аспект во обуката на лицето кое го обучувате. Навистина, можно е таа да не успее
неколку пати, но важно е да ја задржи довербата во себе и нејзините проекти.

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon de devenir une WECoach?
Téléchargez le guide méthodologique sur notre site internet!

http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3


· Партнерството започна да ја развива деталната програма и
материјалите за обука на WECoaches во јули. Модулите на
наставната програма ќе бидат поделени на следниов начин:
1.Надминување на предизвици со кои се соочуваат жените
претприемачи;
2.Развој и одржување на бизнис со лесни и агилни алатки;
3.Подобрување на комуникација, мрежно поврзување и
продажба на „меки вештини“;
4.Социјално претприемништво, социјален претприемач во XXI
век.

·  Методолошкиот водич и прибор со алатки на
WECoach се веќе објавени и достапни во јуни на
веб-страницата WECAN. Сè што ви е потребно за
вашите тренерски сесии е внатре: совети за
теорија и практика за успешно обучување и
целосен сет на игри за „скршување на мразот“ и
енергизација за да донесете енергија и добро
расположение за време на вашите работилници!

СЛЕДНИТЕ ЧЕКОРИ

РАСКАЖУВАЧОТ
Еден ден некој му приговорил на еден стар
мудрец кој често раскажувал приказни: „Вие ни
кажувате приказни, но не ни кажувате како да
ги толкуваме“. Стариот мудрец одговорил: „Што
би направиле, ако некој продавач на овошје на
некој пазар го изеде плод пред вашите очите и
потоа ве остави со лушпите? Ова е точно она
што ја одредува нивната вредност“, продолжил
тој. „Која вредност ќе и ја припишете на чашата
од која можете да пиете само вода?
Прашањето не е толку значењето на оваа
приказна, туку дали лицето на кое ќе им го
кажам ова може да извлече нешто корисно од
тоа“.
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Поддршката на Европската комисија за подготовка на оваа публикација не
претставува одобрување на содржината. Истата ги рефлектира ставовите само на

авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што
може да се направи од информациите содржани во нејзе.
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