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Вести  на  Месецот

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/


ПРОВЕРЕТЕ ЈА НАШАТА Е-ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ:

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

и начин на размислување со
цел да започнат или да го
поттикнат сопствениот бизнис
и (повторно) да влезат на
пазарот на трудот.

Освен материјалите за обука и
развиениот широк спектар на
активности и вежби,
програмата за обука вклучува 
 и практичен водич што го
доловува WECAN пристапот за
WECoaches, така што тие ќе
можат да го применат
основниот модел и да го
приспособат на нивниот
контекст и потребите  на
жената која ја обучуваат.

WECAN ПРОГРАМА ЗА
ОБУКА

После методолошкиот водич за
WECAN, партнерите продолжија
со развој на иновативна
програма за обука, вклучително
и наставната програма WECAN и  
пакетот  алатки.

Програмата, која ја има на
нашата платформа за е-учење,
има за цел да понуди знаење и
информации за WECoaches
(жени со претприемничко
искуство) околу вештините и
компетенциите потребни за
обука на жени претприемачи
или жени кои сакаат  да бидат
претприемачи, да стекнат
претприемачки вештини 



НАСТАВНА ПРОГРАМА И ПАКЕТ АЛАТКИ ЗА
ОБУКА

Пакетот алатки за наставни програми и обуки е структуриран во 4
модули:
(1) Надминување на предизвиците со кои се соочуваат жените
претприемачи. Модул 1 се фокусира на родот и предизвикот во
претприемништвото, истакнувајќи ги ограничувањата со кои се
соочуваат жените претприемачи кога станува збор за рамнотежа
на деловниот и семејниот живот. Модулот дополнително ја
истакнува и важноста на брендирањето и лидерството.

(2) Развој и одржување на бизнис со Lean и агилни алатки
Модулот 2 се фокусира на агилни алатки за бизнис, како што се
скрум, деловно платно, модел, како и управување со време,
преговори и вештини за управување со ризици.

(3) Комуникација, вмрежување и продажба на подобрување на
меките вештини
Модулот 3 ги истражува вештините кои што жената претприемач
треба да ги знае при формирање на претпријатие, а некои од нив се
комуникациски, мрежни и меки вештини.

(4) Општествено претприемништво, претприемач во XXI век
Модулот 4 се фокусира на општите принципи на планирање и
спроведување на општествено (социјално) претпријатие во
циркуларна економија, преку успешни приказни. Понатаму, тој го
претставува процесот на идеација, на градење на тим погоден за
социјално претпријатие, финансиско управување и минимални
технолошки барања неопходни за стартување.

НАСТАВНАТА ПРОГРАМА Е ДОСТАПНА БЕСПЛАТНО НА Е-ПЛАТФОРМАТА ЗА УЧЕЊЕ:

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

http://wclms.wecanproject.eu/


ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ
Нашата програма за обука е дизајнирана да ги поддржува
жените претприемачи да станат WECoaches - стручни тренери
на други возрасни жени заинтересирани да станат
претприемачи, лидери и самосвесни професионалци.

Практичниот водич има за цел да ја поддржи употребата на
наставната програма WECAN од страна на WECoaches за да се
олесни процесот на обука на жени кои сакаат да станат
претприемачи за да ги поттикнат во создавањето вредност во
општеството. WECoaches треба да ја користат наставната
програма и овој водич заснован на нивното веќе постоечко
знаење, како и на потребите и множеството вештини на лицата
кои ги обучуваат.

Водичот за практиканти
може да се користи

паралелно со
наставната програма

WECAN и како
материјал за поддршка
на обуката и / или како

самостоен ресурс.

Практичниот водич ќе
понуди практични

алатки и упатства за
поддршка на WECoaches

за време на нивниот
процес за учење со
обучуваните лица.



ИНТЕРНАЦИОНАЛНА
АКТИВНОСТ ЗА ОБУКА

Во текот на следните месеци Националните тренинг пилоти ќе
бидат организирани во секоја земја-партнер. Овие национални
пилоти имаат за цел да вклучат 18 жени без работа, кои се
подготвени да стекнат вредни претприемачки вештини. За повеќе
информации за Националните тренинг пилоти, ве молиме
контактирајте: (додадете информации за контакт)

Со цел да им обезбедиме на нашите учесници ажурирани и
иновативни материјали, планиравме да организираме
меѓународна активност за обука, во Италија, за тестирање
на WECAN методологијата и курсот за обука. За жал,
КОВИД-19 ги   уништи нашите планови да го искусиме
убавиот Палермо уште еднаш, но тоа не ги спречи нашите
планови! Затоа, пет-дневна активност е организирана на 9-
ти, 13-ти, 14-ти, 19-ти и 20-ти април.
Активноста не е ориентирана само кон тестирање на
алатките, туку и кон истражување на ефектите и реакцијата
од страна на 25-те тренери кои учествуваат во неа.
Учесниците доаѓаат од различно потекло и даваат нов
прекуграничен поттик за неформалните креативни трендови
и идеи!
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