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Овој модул ги опишува факторите што треба да се земат предвид при
планирање и организирање на околини за учење во претприемништво. Станува

збор за приодите кон планирање, интердисциплинарната природа на
претприемачкото учење и етичките и одржливите прашања. Исто така, се
дискутира и за предизвиците поврзани со пишување на цели, задачи и исходи
за претприемачко учење. Конечно, модулот сугерира како да се создаде
стимулативна средина за учење. Ова вклучува креативна употреба на простор,
време, распоред на училницата и други ресурси за да се олесни
претприемачкото учење.
Овој модул е придружен со три документи „Научете повеќе“:
Научи повеќе 2.1 Претприемачки цели, цели на учење и исходи
Научи повеќе 2.2 Планирање на претприемачки проект
Научи повеќе 2.3 Изработка на најголем дел од простори за учење и други

ресурси
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Резиме на модулот
Планирање и организирање за претприемачко учење
Општа цел

• Да ги истакне факторите што треба да се земат предвид кога

планираме претприемничко учење
Опис
Овој Модул ги опишува факторите што треба да се земат
предвид при планирање и организирање околина за
претприемничко учење. Во него се дискутираат приоди
кон планирање, интердисциплинарна природа на
претприемничко учење, етички прашања и прашања за
одржливост. Исто така, се дискутира за предизвиците
поврзани со задавањето на цели и резултатите од
претприемничко учење. Последно, Модул 2 сугерира како
да се создаде стимулирачка средина за учење. Ова
вклучува креативна употреба на простор, време,
распоред на училницата и други ресурси за
овозможување претприемачко учење.
Цели
на До крајот на овој Модул треба да:
учење
• дебатирате околу задавањето на целите и резултатите
од претприемничко учење
• давате повратна информација за различни модели и
теории за планирање, кои го поддржуваат
претприемачко учење
• објаснувате зошто претприемачкото планирање треба
да биде етичко и одржливо
• да ги идентификувате потенцијалите за планирање на
можностите за претприемничко учење преку наставната
програма
• опишете факторите што треба да се земат предвид при
создавање на средина погодна за претприемачко учење.
Главни
• Предводено читање
методи
• Видео набљудувања
на
• Креативни вежби
учење
• Самостојни активности
• Повратна информација за личното искуство
Содржина
2.1. Планирање на целите и резултатите од
претприемачкото учење кои се етички и одржливи
• Кои се моделите и теориите што го поддржуваат
планирањето за претприемничко учење?
• Како ги задавате целите и резултатите од
претприемничко учење?
• Како треба процесот на планирање да ги земе
предвид етичките и одржливите активности?
• 2.2 Создавање врски
• Која е интердисциплинарната природа на
претприемачкото учење?
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• Како можете процесот планирање да ги поврзете со

предавање во училница и реалниот свет?
• 2.3 Создавање на моќно окружување за претприемничко
учење
• Како најдобро да го искористите времето, просторот,
распоредот во училницата и другите ресурси за да го
олесните претприемачкото учење?
Оценување
Вежби за самооценување
Група повратна информација
Лична повратна информација
Индикативно 5 часа
времетраење
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Гледање
Видео вовед во Модул 2

https://youtu.be/egf0eJy0jnI
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2.1 Планирање на целите и резултатите од
претприемачкото учење кои се етички и одржливи
2.1.1 Планирање на целите и резултатите од претприемачкото
учење
Како гледате на планирањето? Дали планирањето за претприемачко учење е
различно од типичното планирање на часовите?
Каде и да предавате, постои веројатност дека мора да ги планирате лекциите,
модулите и / или шемите за работа. Или можеби ви се обезбедени планови за
прилагодување. Без оглед на вашиот контекст, како гледате на планирањето?
Ако мислите на вашите планови за лекциите за следната недела или слично,
дали има можности да вклучите специфични компетенции за претприемништво,

како што се поттикнување на студентите да ги забележат можностите или да
покажат чувство за иницијатива?
Важно е да се нагласи дека планирањето за претприемачко учење треба да се
фокусира да им укаже можност на студентите да го покажат нивниот напредок
кон остварување на претприемачки компетенции. Како и со другите лекции,
треба да постои усогласување помеѓу намените за учење или исходите,
резултатите и активностите.
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Користење на конструктивно усогласување
Обичните совети за предавања се планираат како низа фази, кои се сумирани
според принципот „конструктивно усогласување“. 1 Ова укажува на тоа дека
целите на учењето треба да бидат споделени со учениците, утврдени
активности за да им се овозможи да ги постигнат овие и избраните соодветни
стратегии за проценка.

Слика 2.1. Принципи на конструктивно усогласување

1

Biggs, J. (2003) Усогласување на наставата и проценката на целите на наставните програми ,
(Проект за имагинативна програма, LTSN Generic Centre).
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Поставување цели, задачи или планирани исходи на учењето
Читање
Овој дел ги дава првите чекори кон познавање и разбирање на
претприемачкото образование. Прочитајте го делот 2.1.
Исто така, постојат дополнителни ресурси за читање кои ќе ви помогнат да
го продлабочите знаењето за одредени области.
Toa е Модул 2 Научи повеќе – може да биде корисно за делот 2.1 резултати
и цели на претприемничко учење.
Можете да го најдете овде
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.1_mk
Поставувањето цели е важен аспект на претприемништвото и учењето на
студентите во целина. Истражувањето

2

покажува дека најефикасното

поставување на целите ги вклучува студентите во поставување на сопствените
цели. Кога студентите се вклучени во поставување на целите, докажано е дека
влијаат врз мотивацијата на студентите, вештините за самоуправување и самоефикасноста (вербата дека некој може да успее во нешто). Едноставно, со
поставување на сопствени цели за учење, тие веќе развиваат некои од
EntreComppetences (т.е. 2.1 Самосвесност и само-ефикасност и 2.2 Мотивација
и упорност).
Истражувањата исто така истакнуваат дека е важна природата на целите што
самите студенти ги поставуваат. Целите треба да бидат предизвикувачки,
отколку „да дадете се од себе“. Кога студентите се најмногу заинтересирани за
постигнување високи оценки, тогаш на подолг рок нивното учење најверојатно
ќе биде посилно од оние кои сакаат да се подобрат заради учење.

22

Moeller, Aleidine Kramer; Theiler, Janine M.; and Wu, Chaorong, "Поставување на целите и
достигнување на учениците: Надолжна студија" (2012). Публикации на факултетот: Департман
на предавање, учење и едукација на наставниците. 159.
http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/159
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Постојат импликации за планирање на претприемачкото учење. Треба да
размислите за:
>

ангажирање на студенти во поставување на своите цели
o да се мотивира и да гради самоефикасноста (EntreComp 2.1 and 2.2)

>

обезбедување на предизвикувачки, отворени задачи
o да се изгради визија на студентите за тоа како ќе се развива
нивното учење, ќе се практикува упорност и да се поттикне
подлабокото учење (EntreComp 1.3 and 2.2)

>

создавање клима во која неуспеси се гледаат во позитивно светло
o да им се помогне да научат да се справат со двосмисленост,
неуспех и да управуваат со ризици (EntreComp 3.3)

>

наградување на напорите на учениците, како и на нивните исходи
o да им се помогне да учат од искуството (EntreComp 3.5)

>

развивање рутини во кои учениците редовно го прегледуваат
сопствениот напредок
o да им се помогне да учат од искуството (EntreComp 3.5)

Користејќи го EntreComp за да поставите наменети цели за учење
или исходи
Моделот EntreComp има за цел да ги поддржи наставниците да утврдат кои
компетентни претприемачи веќе ги развиваат, или би можеле да планираат да
ги развијат, преку нивното предавање. Ова се прави со тоа што ги разделува
секоја од 15-те надлежности во градежни блокови на учење - помагајќи им на
наставниците и обучувачите да видат што треба учениците да искусат или

практикуваат за да развијат специфична компетентност.
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Користејќи го EntreComp за мапирање или планирање на одредена
активност за учење
На највисоко ниво, наставниците можат едноставно да го користат списокот со
петнаесет компетенции и градбените блокови од секоја за да истражат која од
овие компетенции би можеле или треба да се развиваат преку одредена
активност. Може да помогне да се мапира што се прави и да покаже што би
можеле да сторите. Ова би можело да значи замаглување на учењето само
малку за да вклучите одредена компетентност во процесот на учење или
поголеми промени доколку сакате да вклучите попробиен пристап за
претприемачки проект во вашата програма.

Сл. 2.2 EntreComp градбени блокови
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Користејќи го EntreComp како речник на исходите на учењето
Користењето на EntreComp како „речник“ значи дека можете да испитате дали
резултатите од учењето во EntreComp би можеле да бидат корисни за да бидат
вклучени во вашето планирање. За секој од тие градежни блокови, EntreComp
обезбедува резултат на учење на осум нивоа на прогресија.
Овие осум нивоа не се усогласени со образовните нивоа, туку наместо тоа,
покажуваат исходи на учење што се зголемуваат во автономијата на ученикот
и ја докажуваат зголемената сложеност на активноста за учење.
Овие нивоа им нудат на наставниците да видат како да ја разберат
прогресијата што ја следат нивните ученици и исто така да видат како може да
напредува дизајнот на нивните активности за учење за да ги охрабрат и да

побараат поголема автономија и поголема комплексност од нивните ученици.
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EntreComp Надлежност 3.4: Работење со другите
ГРАДЕЖНИ БЛОКОВИ

ФОНДАЦИЈА

СРЕДНО

1
Развијте емоционална
интелегенција.

Можам
покажам
емпатија
другите.

Слушајте активно.

Можам
покажам
емпатија
другите.

да
кон

да
кон

Здружете се.

Отворен сум за
работа сам, како
и со други, имам
различни улоги
и
преземам
одредена
одговорност.

Работете заедно.

Јас
сум
достапен
за
вклучување на
другите
во
моите
активности
за
создавање
вредности.

Слика 2.1

Нивоата рефлектираат зголемено ниво на автономија (работејќи независно од наставникот) и се
зголемува сложеноста на учењето… се зголемува…
НАПРЕДНО

EКСПЕРТ

2

3

4

5

6

7

Можам
да
ја
препознаам
улогата на моите
емоции, ставови
и однесувања во
обликувањето на
другите ставови
и однесувања

Јас можам да ги
изразам моите
(или идеите на
мојот тим) за
создавање на
вредност
настојливо..

Јас можам да
се соочам и
да решавам
конфликти.

Јас можам да
направам
компромис кога
е потребно.

Можам
ефикасно
да
управувам
со
конфликтите..

Можам
да
разговарам
за
придобивките од
слушање
на
идеите на други
луѓе
за
постигнување на
моите
(или
целите на мојот
тим)..
Подготвен сум да
го сменам мојот
начин на работа
во група.

Можам да ги
слушам идеите
на другите луѓе
за
создавање
вредност без да
покажувам
предрасуди..

Можам да ги
слушам
моите крајни
корисници.

Можам
да
опишам
различни
техники
за
управување со
врски
со
крајните
корисници.

Можам
да
работам со низа
индивидуи
и
тимови..

Можам
да
изградам
тим
заснован
на
индивидуалните
знаења,
вештини
и
ставови на секој
член.

Јас можам
придонесам
едноставни
активности
создавање
вредности.

Јас можам да
придонесам
кон
групно
донесување
одлуки
конструктивно..

Ја
споделувам
сопственоста
на
активности за
создавање
вредност со
членовите на
мојот тим
Можам
да
создадам тим
на луѓе кои
можат
да
работат
заедно
во
активност за
создавање
вредности..

Можам да се
справам
со
неодговорно
однесување што
ги
спречува
моите активности
за
создавање
вредности (на пр.
деструктивни
ставови)
Можам
да
поставам
стратегии
за
активно слушање
на моите крајни
корисници и да
се
однесувам
соодветно
на
нивните
потреби..
Јас можам да
придонесам
за
создавање
вредност преку
здружување
со
дистрибуирани
заедници преку
дигитални
технологии..
Можам да им
дадам на луѓето
помош
и
поддршка која им
е потребна за да
се
претстават
најдобро
во
рамките
на
тимот..

да
за
за
на

Можам
да
користам
техники
и
алатки кои им
помагаат
на
луѓето
да
работат заедно.
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Јас можам да
собирам
информации од
широк спектар
на извори за да
ги
разберам
потребите
на
моите
крајни
корисници.
Можам
да
дизајнирам
физички
и
виртуелни
простори што
ги охрабруваат
членовите
на
тимот
да
работат заедно.
Можам
да
работам
со
оддалечен тим
на луѓе кои
можат
самостојно да
придонесат за
активност
за
создавање
вредност.

Можам да изградам
капацитет на една
организација
за
создавање
вредност
преку
охрабрување
на
луѓето да работат
заедно..
Можам
да
дизајнирам
работни методи и
стимуланси кои им
овозможуваат на
членовите на тимот
да работат добро
заедно..

Практичен пример: Градина на нашата заедница
‘Јас можам…’ изјавите во рамките на EntreComp се вклучени како средство за
развој на поконкретни исходи од учење соодветни за контекстите во кои
работите.
На пример, да претпоставиме дека ќе одлучите да им поставите на студентите
предизвик за развој на градина од заедницата како погоден контекст за да го
применат своето претприемачко учење. Во квадрат 2.1 е прикажано како
пошироката цел да се воспостави градина во заедницата може да се подели
на помали проектни цели и лекции.
На пример, поддршка, да претпоставиме дека ќе одлучите да им поставите на
студентите предизвик за развој на градина од заедницата како погоден
контекст за да го применат своето претприемачко учење. Квадрат 2.1 покажува

како пошироката цел да се воспостави градина на заедницата може да се
подели на помали цели на проект и лекции.
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Проект: Градина на нашата заедница
Претприемачки цели
• да се создаде социјална, културна и економска вредност за училиштето и
заедницата преку создавање на градина на заедницата во рамките на
училиштето
Цели на проекти
>

да регрутира до септември, комитет за планирање составен од студентска
застапеност од секоја година

>

да изготви деловен план што ќе биде одобрен од страна на директорите на
училиштата до крајот на септември

>

да се консултира со членовите на заедницата за да учествуваат во
дизајнирање и водење на училишната градина

>

да се оствари профит од 10% до крајот на првата година

Цели на лекции
До крајот на часот(овите) учениците треба да бидат способни за
>

да идентификуваат различни видови на социјална, културна и економска
вредност што може да се создаде преку градината на заедницата
(EntreComp 1.1)

>

работа како тим за развој на инспиративна визија за градината во
заедницата (EntreComp 1.3 / 3.4)

>

ефективно комуницирајте кога учествувате во структурирана дискусија со
членовите на заедницата за да соберете поддршка за градината на
заедницата (EntreComp 2.5)

>

можности за создавање финансиска вредност од градината преку
специфични производи или услуги (EntreComp 1.1)

>

креирајте бизнис план или листа на идеи за развој на градина во заедницата
и достава до надлежните во училиштата (EntreComp 3.2)

Квадрат 2.1. Претприемачки цели и задачи
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Адаптација на претприемничко учење во различни контексти:
Целите на лекцијата во табелата се прилагодени од EntreComp (поврзаните
надлежности се во загради). Исто така постои и можност да се поврзе учењето
од оваа активност со специфични области, како што се математика (градење на
финансии за проект и примена на вештини за решавање проблеми), географија
(поврзување со природни науки или теми од животната средина) или јазици
(развој на речник за справување со клиенти или добавувачи на различни јазици).
Ова значи дека претприемачкото учење сè уште се случува, но целите на учење
што се прилагодени или вклучени се различни.

Усогласување на проценката на компетенциите за
претприемништво
Во претприемачкото учење, особено е важно да се изберат стратегии за
оценување кои им овозможуваат на учениците да ја покажат својата
компетентност, што не треба да се врти само околу пишаниот збор и она што
можат да го запомнат (погледни модул 4).
Освен тоа, кога планирате такво усогласување, треба внимателно да
размислите за да се случи јасен, автентичен и стимулативен контекст за
претприемачко учење. Каде е можно, размислете за поставување на целите
заедно со студентите и треба да им биде јасно како ќе биде проценето тоа
учење, односно споделете со нив критериуми за успех.
Земете пример на ученици од основно училиште кои реализираат проект за
здрава исхрана како активност на учење.

1. ЦЕЛ: Целта на активноста за учење е да се создаде идеја за поддршка на
здрава исхрана во заедницата и презентирање на идеите пред
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врсниците. Студентите можеби ќе дојдат до идеја за здрав бар за гранола
за деца и потоа ќе истражат начини на рекламирање на локалната
заедница.
2. ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ: Притоа, учениците ги разгледуваат ресурсите што ги
имаат самите и ресурсите до кои можат да пристапат - во смисла на
знаење, вештини и материјални ресурси - и ќе создадат вредност со
користење на тие ресурси. Од претприемничка перспектива, целите на
учењето може да се вртат околу промовирање на вештини за
комуникација, тимска работа, планирање и вклучување креативно
размислување (да се дојде до идеја), но и во текот на целиот процес на
учење.
3. КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ: Критериуми за успех треба да бидат изразени во
однос на она што студентите ќе го кажат, направат или пишуваат за да
покажат дека тие се придвижуваат кон постигнување на целите на
учењето.
4. Оценка: Проценката потоа се враќа во степенот до кој студентите ги
исполнуваат критериумите за успех што може да се спроведат преку:
a.

- Повратна информација за наставниците за време на процесот
на создавање на нивните постери

б.

- Самооценување на групи кои користат рубрики поврзани со

критериуми за успех
в.

- Оценување од врсници како групи
г.

- Пленарна дискусија за преглед на напредокот во однос на

исходите од учењето

Додека ваквиот пристап има заслуга, да им се разјасни на студентите целта и
насоката на часовите, учењето на претприемништво не е предвидливо. И ова е
една од нејзините привлечни карактеристики. Оттука, студентите не мора
нужно да ги следат пропишаните цели во секоја пригода, затоа што треба да
бидат креативни, имагинативни и снаодливи. Затоа, предизвикот на ваквиот
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пристап е да се структурира, но да им се овозможи на студентите
флексибилност да ја максимизираат длабочината до која тие можат да развијат
претприемачки компетенции. „Научи повеќе 2.1“ го разгледува ова подетално.
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Како може ваквиот пристап да се вгради во водечките
принципи на претприемачкото учење?
Го олеснува креативно размислување во текот на

креативност

целиот процес, како искуство за учење, дозволувајќи им
на учениците да истражуваат повеќе идеи и да решат
различни проблеми со кои се соочуваат
Се промовира активно учењево реалниот свет преку

Реалниот свет

поттикнување на

студентите да ја разгледаат

релевантноста на реалниот свет на нивната идеја
Ги охрабрува студентите да создадат вредност за

Создавање

другите - можат да го сторат тоа со тоа што ќе ги

вредност

замолат да ја идентификуваат вредноста на нивната
идеја за заедницата како краток проект
Негувателна намена за соработка и во училиштата -

Соработка

можат да го сторат тоа преку поддршка на учениците
да работат заедно продуктивно во тимска работа
Стимулира рефлексија, флексибилно размислување и

Рефлексија

учење од искуство - може да го стори тоа преку процес
на проценка на размислувањето
Прави претприемнички компетенции како дел од

Прегледност

учењето и оценувањето - преку поставување на целите
предводени од студенти и преку споделување на
критериумите за оценување на студентите од почеток
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2.1.2 Планирањето треба да ги земе предвид етичките и
одржливите активности
EntreComp го идентификува „етичкото и одржливото размислување“ (1.5) како
претприемачка компетенција што треба да се демонстрира. Ова значи дека
студентите треба секогаш да го земат предвид потенцијалното влијание на
нивниот производ или услуга врз животот и околината на луѓето.

Етичко освестување
Етичката свест е за идентификување на моралните проблеми и дилеми што се
јавуваат.

Вклучува

подготвеност

да

размислиме за

импликациите од

однесувањето, вклучувајќи го и нашето, врз животот на другите и правење
неопходни промени. Квадрат 2.2 вклучува примери на практични стратегии што

можете да ги користите за да се осигурате дека постои етичка димензија за
планирање и учење на претприемачки проекти.
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Можни стратегии за развој на етичка свест
• Прашајте - Кои се основните вредности што ги демонстрира нашата идеја
или услуга? “На пример, сакаме ова да биде сигурно, доверливо, пријателско
или да се залагаме за нешто друго што е забавно или достапно?
• Разговарајте за тоа дали целите на проектот веројатно ќе донесат
придобивки од животната средина и ако е така, на кого. Ако не, зошто не?
• Обезбедете сценарија „Што би направиле?“ За студентите да започнат да
размислуваат за своите одговорности - видете ги на пример овие сценарија
како сопственик на самопослугата.
• Разговарајте за случаите во реалниот живот на етички претприемачки
проекти

со

користење

на

интернет,

весници

и

други

медиуми

пр.http://entrepreneur.nyu.edu/blog/2019/05/08/ethical-entrepreneurshipeducation/
• Со ученици од средно училиште, одржете групни дискусии или цели часови:
„Што би направиле?“ во овие сценарија на работно место
• Разговарајте за примери на познати на пр. Whistleblowers Mark Whitacre кој
беше изложен на утврдување на цените во земјоделството и кој стана тема на
филмот „Информаторот“ во кој глуми Mat Damon.
• Улогата на улоги што се фокусира на потенцијалните етички дилеми кога
планирате нов производ или услуга, на пр. нова видео игра за млади која
содржи одредено умерено насилство
• Да се постави училницата како етички комитет или „судска сала“ за да се
слушнат случаи на можно неетичко однесување; доделување на улоги за
гонење, одбрана и арбитража на поединци
• Користете приказни кои имаат силна етичка димензија
Квадрат 2.2 Практични стратегии за подигнување на етичка свест
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Повеќето организации и институции, вклучувајќи ги и училиштата и колеџите,
имаат изјави за вредности кои се добра почетна точка за дискусија. Овие често

се содржани во изјавата за нивната мисија. Треба да бидат врамени на начин
што ја истакнува намерата да се направи нешто добро, на пример поддршка на
човековите права, заштита на животната средина и корист на заедницата.
Студентите можат да дискутираат за изјавите за мисијата (Квадрат 2.3), да
гласаат за нивниот фаворит и да објаснат зошто. Тие исто така можат да
дизајнираат свој личен бренд заснован на нивните сопствени вредности и
идентитет. Животните вештини на Barclays е една организација која
обезбедува планови за лекциите во оваа област.

Примери на корпоративно мото
- Здружение Хумана (The Humane Society) – величење на животните,
спротивставување на суровоста

- Oxfam – да се создадат трајни решенија за сиромаштијата, гладот и
социјалната неправда

- Starbucks Coffee – негување на човечкиот дух – една личност, една чаша
истовремено

- Google – да ги организира информациите во светот и да ги направи
универзално достапни и корисни

- Здружение за слепи и лица со оштетен вид [американски]- го изгубив видот,
а не мојата визија

- Sony – да бидеш компанија која инспирира и ја исполнува твојата
љубопитност

- TED – шири идеи
- Virgin – нарушувањето е во нашата ДНК
- Walmart – ние ги заштедуваме парите на луѓето за да можат да живеат
подобро

- Coca Cola – да го освежите светот во својот ум, телото и духот
- Светски фонд за животински свет – да се зачува природата и да се намалат
заканите за разновидноста на животот на земјата

- Microsoft – да им овозможи на сите лица и секоја организација на планетата
да постигнат повеќе.
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Квадрат 2.3. Примери на изјави за мисија

Сè повеќе, организациите имаат извештаи за вредности што ја рефлектираат нивната
посветеност да се грижат за животната средина. Студентите може да ги разгледаат
првите 10 најеколошки компании во светот и да размислат како овие примери го
илустрираат концептот на општествена одговорност на компанијата.

Одржливост
Во последните децении, заради поголема свесност за влијанието на човештвото врз
животната средина, едукацијата за одржливост 3 стана карактеристика во многу
образовни системи низ цела Европа. Визијата на Европската комисија е да видиме
одржлива Европа до 2030 година користејќи ги целите на Обединетите нации за
одржлив развој како референтна точка. Особено, се очекува новите деловни модели
(засновани на „зелено“ претприемништво ”) во комбинација со образованието да
создадат соодветни услови за одржливост. Во овој контекст, претприемничкото
образование јасно има важна улога. При планирањето на наставната програма тогаш
и во генералниот живот на училиштето или колеџот, принципот „дејствувај локално и
мисли глобално“ е корисен за следење. Табелата 2.1 дава 10 предлози за промовирање.

3

This is defined as actions that satisfies the needs of the present without compromising the ability
of future generations to satisfy their needs.
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Можни активности
1. Учествувајте во садење дрвја
2. Започнете и одржувајте распределување на училиштата или градината
3. Побарајте од учениците да спроведат квиз за да го проверат нивниот
индивидуален

отпечаток

(влијание)

врз

животната

средина:

http://myfootprint.org). Потоа, студентите можат да развијат планови за
намалување на влијанието врз животната средина врз Земјата.
4. Поставете им на учениците предизвик да најдат 10 начини на кои училиштето
може да работи без употреба на хартија
5. Учествувајте на меѓународниот ден за пешачење до училиште
6. Започнете студентски клуб за рециклирање
7. Користете

рециклирани

материјали

и

организирајте

натпревар

за

најкреативни уметнички дела
8. Поканете ги училиштата или колеџите „зелен претприемач“ да разговараат
за нивната работа
9.

Посетете органска фарма и интервјуирајте го земјоделецот за нивниот
бизнис

10. Станете еко-училиште (https://www.ecoschools.global/)
Табела 2.1. Предлози за оддржливост

Како и овие општи идеи, треба да ги поттикнете учениците да размислуваат за
патувањето на нивната нова идеја или услуга од гледна точка на одржливост, што
може да го прикажат. Во деловен контекст, ова се однесува на животниот циклус на
производот со одржливи иновации засновани на 3 ПС на профит, луѓе и планети.
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Споделување
Можете ли да го препознаете концептот EntreComp во вашите
досегашни активности?
Можете ли да го препознаете концептот EntreComp во вашите досегашни
активности?
Врз основа на моделот на конструктивно усогласување, покажете како
некоја едноставна активност што сте ја користеле претходно развива една
(или повеќе) компетенции на EntreComp.
Споделете со колегите во Групата Форум – исто треба да дадете и повратни
информации на другите членови
Issuu линк: [Teacher cards]
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecomp_teacher_cards_mk

Читање
УНЕСКО креираше сеопфатни онлајн материјали за одржлив развој.
Посетете ја нивната веб-страница и изберете едно од актуелните прашања
за да дадете повратна информација (на пр., Одржлив туризам).
Линк: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c.html
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Одвојте неколку минути за да размислите како
можете да го користите овој ресурс како основа за пренесување на
претприемачките вештини на вашите ученици.
ДИЗАЈНИРАЈТЕ: Опишете едноставна активност што развива една од
компетенциите на EntreComp кај вашите ученици, релевантна за вашето
предавање.
Подолу можете да ја искористите алатката за дизајн на активности за да ви
помогне при вашето размислување.
Линк: https://su.vc/sdgsmk
ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во
LoopMe
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2.2 Создавање врски
Способноста да се создаваат врски е суштински елемент да се биде
претприемач. На пример, ова значи врски со:
•

луѓе пр. клиенти, вработени и други заинтересирани страни

•

места пр. на локално, регионално, национално и глобално ниво

•

култури пр. обичаи, традиции, закони, облека, религиозни верувања4

•

времиња пр. минато, сегашно и идно

•

идеи пр. стари или нови, големи или мали

•

ресурси пр. материјали, цена, одржливост

•

услуги пр. технологии, транспорт, комуникација

Како едукатори, исто така ќе ја знаете важноста за поврзување со претходно
знаење и искуство на учениците. На пример, преку употреба на задачи за пред
оценување, мапи на умот и графикони „Знам, сакам и научив“, во кои учениците
запишуваат што веќе знаат за некоја тема, што сакаат да дознаат и (подоцна)
што научиле . Друго ниво на поврзување постои во училиштата и колеџите кои
спроведуваат интердисциплинарни студии или меѓу-наставни проекти.
Низ цела Европа, наставните програми во училиштето и колеџот се
организираат на различни начини на пр. според проекти, теми, предмети
(основни и несуштински), интердисциплинарни студии или учење засновано на
работа. Без оглед на вашиот специфичен контекст, може да биде корисна
почетна точка за да се истражат какви природни врски кои можат да се
направат помеѓу надлежностите на EntreComp17 компетенциите и вашата
програма.
Можеме да разгледаме 3 примери:

4

Се разбира, да се биде претприемач значи и да се почитува посебноста и да се покажат
културни чувства.
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1. Основно училиште

меѓу-наставна тема

2. Средно училиште

заснована на темата (историја)

3. Стручно училиште

шеми за школување (фризер)
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2.2.1. Основно училиште – создавање на меѓу-наставна тема
Основните училишта планираат на различни начини (на пр. теми, прашања,
области на учење и повеќе нивоа за традиционални теми). Многумина користат
кроскурикуларен пристап бидејќи наставниците имаат за цел да интегрираат
искуства за учење околу заеднички интерес или тема. Интеркултурно
планирање и учење не може да биде без своите критичари, загрижени за такви
прашања како обезбедување на прогресија во рамките на знаење и вештини
специфични за темите. Ако предавате во основно училиште, без оглед на
вашиот пристап, вреди да се размисли за тоа како најефикасно да ја планирате
интеграцијата на претприемничките компетенции во многу „предмети“ во
рамките на основната програма.
Едно решение е да се следи пристапот учење засновано на проблеми. Ова се
заснова на употреба на реални животни отворени сценарија за да се активира
интересот на учениците и да се обезбедат можности за применето учење, на
пр. примена на вештини како што се тимска работа, истражување, креативност
и критичко размислување. Може да им го поставите на студентите следниот
проблем:
•

Работете како група за да испланирате 5-дневен одмор до избраната
европска дестинација за семејство од 4 лица со буџет од 1000 евра.
Може да изберете кога да одите во текот на годината.

Во ова сценарио, студентите би можеле да одлучат за профилот на секој член
на конкретното семејство. Можеби, на пример, да сакате да ги предизвикате
стереотипите за „стандардно“ семејство на мајка и татко и две деца. Може да
биде самохран татко со три мали деца или двојка од ист пол со деца.
Постепено можете да откриете дополнителни информации поврзани со
задачата, недела во недела, што го отсликува реалниот живот и ги поттикнува
учениците да го преиспитаат својот пристап. На пример:
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•

Еден од членовите на вашето семејство открил дека има неочекувана
обврска дома за време на планираниот одмор на кој би сакал да
присуствува.

•

Откривте

дека

загриженоста

за

вашата

избрана

безбедноста

по

дестинација

само

неодамнешниот

ја

зголеми

терористички

инцидент.
•

Времето се претвори во најлош случај за планираната дестинација.
Прогнозата е пороен дожд.

•

Семејната пријателка која ветила дека ќе се грижи за вашето куче додека
не сте биле тука, морала да се откаже затоа што нејзината мајка требала
да има операција во болница таа недела.

„Живата“ природа на учењето засновано на проблеми се потпира на
интегрирање на претприемачки вештини и расположливост.
Слика 2.2 дава преглед на некои области на наставни програми на кои таквото
сценарио може да се однесува. Овие се вклучени како прашања за да го
отсликаат

истражувањето

засновано

на

природата.

Врските

до

претприемничките надлежности на EntreComp се забележуваат во загради.
Како и со сите интердисциплинарни пристапи, потребна е претпазливост да не
се „присилат“ вештачките врски - на пример, може да биде имагинативно за
една група од Велика Британија да ја избере Италија како своја дестинација за
да ги задоволи потребите и интересите на нивното „семејство“, но не е многу
практично да бидете таму за да заштедите пари!
Кога планирате да ги интегрирате претприемачките надлежности, неопходно
е да размислите внимателно за нивната природа. Фокусот мора да биде
насочен кон претприемачките студенти. На пример, на Слика 2.2 го
поставуваме прашањето: „Како ќе останеме во контакт со луѓето дома додека
сме некаде?“ Ова да има потенцијал за претприемачко учење, тогаш студентите
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треба да размислат иновативно за тоа како можат да создадат нешто од
социјална вредност:
•

креирајте албум за празници онлајн преку

Shutterfly, Apple photos,

Amazon prime photos или Google
•

започнете е-пошта за споделување на омилен рецепт за празниците

•

напишете статија за патување

Секако, има многу апликации кои им овозможуваат на луѓето да останат во
контакт. Во Јапонија, LINE започна како одговор на цунамито и земјотресот во
2011 година и сега се прогласи за најбрзорастечка апликација за мобилни
пораки во светот.5

5

https://line.me/en/
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Мапирање на врските со различни тематски области (линкови за компетенции на EntreComp во загради)
МАТЕМАТИКА
•
•
•
•
•
•
•
•

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИЦИ

Како се споредуваат различните тур-оператори во цените? Можеме ли
да преговараме за подобар договор, дали треба да направиме свои
договори? (2.4)
Како ќе патуваме до нашата дестинација(ии)? (1.5)
Која е најисплатливата форма на транспорт што ќе ја користиме? (2.4)
Кој е нашиот дневен буџет? Дали ќе посетуваме познати обележја? Ако е
така, колкави ќе бидат трошоците за влез? Што е со освежителни
пијалоци? (2.4)
Како можеме да генерираме приход додека сме далеку? (1.2)
ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ

•

Кои се најпознатите историски личности / обележја што ќе ги
посетуваме? (1.4)
Дали има обичаи или традиции што треба да ги знаеме на пр. фустан,
храна, манири? (3.3)
Како можеме да патуваме на одржлив начин? (1.5)

•

•
•
•

НАУКА

•
•
•

УМЕТНОСТИ
•
•
•
•

Дали има некои познати галерии што вреди да се посетат? Кои уметнички
дела можат да бидат изложени? (1,4)
Кои работи очекуваме да ги видиме, што може да нè натераат да кажеме:
“Колку убаво!” (1.4)
На самото патување, кои можат да бидат најнеобичните облици, линии,
форми, луѓе, места, бои, предмети што ги гледаме? Можеме ли да ги
искористиме овие забелешки за да создадеме нешто ново? (1.1)
Можеме ли да создадеме мултимедијален коментар за нашиот одмор?
(1,2)

Како можеме најдобро да го испланираме и управуваме овој одмор?
Дали ни треба распоред? Дали ова треба да биде во „печатена копија“
или е-копија? Ворд? Ексел? (1,4)
Кои се клучните ресурси што ни се потребни? (2.3)
Како ќе останеме во контакт со луѓето додека сме одалечени од дома?
(3.2)
Како ќе се подготвиме за можностите за вежбање да зборуваме англиски
/ француски / шпански (мајчин јазик)? (1.1)

•
•
•
•
•
•
•

Кои фактори на здравје и безбедност треба да ги разгледаме додека
патуваме? (3.3)
Дали некој од нашето семејство има какви било медицински состојби?
Ако е така, за што треба да размислиме? (3.2)
Дали треба да ја спакуваме облеката што е водоотпорна? (3.2)
Дали ќе посетуваме… шуми, плажа, планини и сл? Ако е така, што треба да
знаеме за растителниот и животинскиот свет и нивните живеалишта? (3.2)
ЛИЧЕН РАЗВОЈ
Каде сакаме да одиме и зошто? (1.1, 1.2)
Што ако не се согласуваме? (3.4)
Кој ќе биде нашиот семеен профил за 4-ца? (1.2)
Кој ќе ги изврши задачите во нашата група? (3.4)
Кои се нашите рокови? (3.2)
Кои се нашите планови за вонредни состојби? (3.3)
Дали повторно ќе одиме? (3.5)
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2.2 Предмет на средно училиште - историја
Иако постојат разлики низ цела Европа во содржината на секундарниот план за
историја и начинот на којшто се планира и предава историјата, постои широк договор
дека европската историја вклучува континуиран процес на градење и реконструкција
на минатото.6 Во пракса, ова значи да се разбере зошто се случиле работите, какви
ефекти имале настаните, како и зошто животот се сменил и како минатото се толкува
на различни начини. Луѓето отсекогаш биле претприемачи низ целата историја, дури и
пред зборот да биде измислен во шеснаесеттиот век.7Во Табела 2 се дадени примери
на претприемачки однесувања (од EntreComp) кои можат да се истакнат преку
различни историски настани, теми, периоди и прашања. Иако се споменуваат познати
личности, важно е студентите да гледаат како луѓето од сите сфери на животот
покажале претприемачки дух.
Земете ја црната смрт на XIV век како пример. Ова беше најголемата демографска
непогода во европската историја со проценки на смртност до 60%. Во такви мрачни
времиња, луѓето управуваа со ризик и неизвесност. На пример, италијанските трговци
ги поделија своите товари меѓу бродовите или осигурувајќи ги да ги намалат
евентуалните направени загуби доколку екипите се заразат и стоката уништи.
Работниците преговарале за повисоки плати, пократки часови и подолги одмори
бидејќи нивните услуги имале голема побарувачка.
Примерите кои се споменати во Табела 2 можат да доведат до дискусија за многу од
претприемачките компетенции освен претходно наведените. На пример, додека
наставникот можеше да зборува за упорноста (како компетенција) на сафрагетите
(борците за социјални и политички права за жените) да останат верни на своите
убедувања, компетенциите откривање на можности и тимска работа исто така можат
да дојдат до израз. Пред објавувањето на филмот Сафрагет во 2015 година, најголемото
внимание се фокусираше на хероината Емлин Панхурст. Но, целата женска екипа

6

Погледнете ја веб-страницата на Европската асоцијација за историја на наставници ,
https://www.euroclio.eu/
7
Зборот „претприемач“ првично значеше „претприемач“ на француски јазик и за прв пат беше
опишан за некој што презема управување со театарска или музичка претстава во Франција во
XVI век.

32

(писател, режисер и двајца продуценти на филмови) забележа можност да ја раскаже
приказната за Мауд Вотс, една од многуте илјади безлични жени, која се претвори во
водечка фигура во рамките на движењето за стекнување право на глас за жените. Ова
е пример за културна вредност што е додадена благодарение на модерната тимска
работа.
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Тема
Историски настани

Историски луѓе

Примери

Претприемачки можности

•

Црна смрт; Крстоносни војни, Прва светска војна

Справување со неизвесност (3.3)

•

Француска револуција

Вреднување на идеи (1.4)

•

Големата депресија

Финансиска и економска писменост (2.4)

•

Формирање на Европска економска заедница

Работење заедно (3.4)

•

Пад на Берлинскиот ѕид

Можности за забележување (1.1)

•

Перикли; Александар Велики; Ханибал; Јулиус Цезар;

Можности за забележување (1.1), Визија (1.3)

Константин; Карло Велики; Фердинанд и Изабела од
Шпанија; Елизабета Прва; Луј XIV; Петар Велики; Фредерик

Креативност (1.2)

Велики; Наполеон; Бизмарк
•

Пронаоѓачи и нивни пронајдоци низ науката, медицината,
индустријата,
рекреацијата,

технологиите,
транспортот,

комуникацијата,

уметноста,

спортот,

издаваштвото на книги
Историски теми

Историски периоди

•

Раѓање и ширење на христијанството и / или исламот

Визија (1.3)

•

трговија, банкарство и тргување (земји од Бенелукс)

Финансиска и економска писменост (2.4)

•

Суфрагите

Мотивација и упорност (2.2)

•

Камено доба: технологии, градење на хеџ

Работење заедно (3.4)

•

Златно доба на Атина: изум на демократија

Креативност (1.2), Вреднување на идеи (1.4)

•

Шпанија и Португалија и истражувањата на „откритието“

Мобилизирање на ресурси (2.3)

•

Франција и просветителството

Визија (1.3)

•

Италија и ренесансата

Креативност (1.2)

•

Германија и реформацијата

Преземање на иницијатива (3.1)

34

Историски прашања

•

Англија и Велс и индустриската револуција

Можности за забележување (1.1)

•

Возраст на компјутер

Креативност (1.2)

•

Како се обидоа градовите и државите да се справат со

Визија (1.3)

проблемите предизвикани од модернизацијата, на пр.

Мобилизирање на ресурси (2.3)

сиромаштија?

Самосвесност (2.1)

•

На што се сеќаваме од денот на сеќавањето?

Табела 2.2. Примери за тоа како претприемачките компетенции се поврзани со Историјата
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2.2.3. Стручно образование - школување
Стручното образование има за цел да ја развие работната компетентност на
студентите, вклучувајќи го мајсторството на секојдневните процедури во
одреден домен, пошироки размери (на пр. еластичност), занаетчиство и
разбирање

на

економските

и

социјалните

страни

на

работата.

8

Практикантството широко се користи низ цела Европа како средство за
поедноставување на преминот од училиште во вработување и решавање на
нерамнотежата на пазарот на трудот. Обично, приправниците добиваат обука
на работно место (60-80% од своето време), а преостанатото време одат на
техничка обука на колеџ или институт.
Табелата 3 вклучува планирање за учење во фризерство и можни упатувања на
компетенции за претприемништво. Покрај овие задачи, обично се очекува од
ажурираните студенти да бидат на назначени работни места во согласност со
стандардите за квалитет и производство, кои се бараат од индустријата, на пр.
безбедно користење и ракување со опрема. Фризерската сала нуди можности
за приправниците да ги набљудуваат можностите за претприемништво (на пр.
продажба на производи за нега на коса, нудење услуги за стајлинг) и
изготвување планови за водење на сопствени салони, без оглед „од каде“, од
дома или во физичка продавница. Можеби размислуваат за развој на сопствени
производи за нега на коса бидејќи некои производители ќе ги стават своите
производи спакувани под името на фризерот.
Планираните сесии за обука на колеџ со чирак може да вклучуваат
споделување приказни за иновативни фризери, минати и сегашни, за да го
илустрираат нивниот претприемачки дух. На пример, Тони Масколо (коосновач на Тони и Гај) вовел јапонски самурајски ножици, кои биле многу
поостри од обичните ножици, овозможувајќи поголема креативност. Тој исто

8

Lucas, B., Spencer, E. and Claxton, G. (2012) Како да се предава стручно образование: Теорија
на стручна педагогија, Лондон: Град и еснафи.
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така воведе ‘погледнете книги’ кои сугерираат стилови од кои клиентите би
можеле да изберат. Но, неговиот совет не беше - неопходно да се намали она
што го сака клиентот. Честопати, кога клиентите мислат дека гледаат во својата
коса, тие всушност се восхитуваат на тоа како изгледа моделот.”9 Планирањето
за претприемачки компетенции може да вклучува и обука на студентите како:
>

статија за коса или започнете влог за коса (кратко видео)

>

станете стилист за коса на You Tube

>

организирајте изложба

>

напишете водич на стилови

>

понудете услуги за консултации за свадба или бизнис за рециклирање
на косата.

Компетенции за фризер

EntreComp линкови

кратење на косата на пр. дизајнирајте и создадете Визија (1.1)
обрасци во косата

Креативност (1.2)

стилизирање на косата на пр. како различни фактори Вреднување на идеи (1.4)
влијаат врз изборот и насоката на карираниот или
изопачен стил
продажба на производи за коса: промовирање и Можности
продажба на производи и услуги на клиенти

за

забележување (1.1)

Tабела 2.3. Примери за фризерски и претприемачки компетенции

9

Bounds, A. (2017) ‘Toni Mascolo, фризер и претприемач, 1942-2017’, Financial Times, 23
Декември 2017.
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Читање
Овој дел ги дава првите чекори кон познавање и разбирање на
претприемачкото образование. Прочитајте го делот 2.2.
Исто така, постојат дополнителни ресурси за читање кои ќе ви помогнат да
го продлабочите знаењето за одредени области.
Toa е Модул 2 Научи повеќе – може да биде корисно поглавјето за
Планирање на претприемачки проект.
Можете да го најдете овде
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.2_mk
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ГРУПНА ЗАДАЧА LoopMe 2.2
Создавање врски

ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Помислете на темата што можете да ја
користите во вашето предавање за да ја поврзете вашата наставна програма
со реалното искуство на вашите ученици.
ПЛАНИРАЊЕ: Испланирајте едноставна активност базирана на оваа тема
што можете да ја користите во вашето предавање, или лице в лице или преку
онлајн училница. Доколку е корисно, можете повторно да ја користите
алатката планирање едноставната активност.
Линк: https://su.vc/activitymk
ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум (LoopMe)

Задача за обука LoopMe 2.2
Создавање врски
АКТИВНОСТ: Спроведете го вашиот план на еден од следниве начини:
1. Дискутирајте за вашата планирана активност со колега. Повратните
информации од колегите се важни - какви повратни информации има вашиот
колега за да ја подобри вашата активност?
2. Направете ја активноста со вашите ученици. Повратните информации од
студентите се важни! Кои повратни информации ги споделуваат вашите
студенти за активноста и дали мислат дека повеќе вакви активности би биле
корисни за нивното учење?
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: По спроведувањето на оваа вежба, дадете
повратна информација за следниве прашања.
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1. Што се променило врз основа на повратните информации од вашиот колега
и / или ученици?
2. Кои принципи на EntreCompEdu сте ги користеле во оваа активност - дали
можете ова да го подобрите во иднина?
ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во LoopMe
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2.3 Создавање на моќно окружување за претприемничко
учење

Околината за учење се однесува на различните локации, контексти и култури
во кои учениците учат.

Читање
Овој дел ги дава првите чекори кон познавање и разбирање на претприемачкото
образование. Прочитајте го делот 2.3.
Исто така, постојат дополнителни ресурси за читање кои ќе ви помогнат да го
продлабочите знаењето за одредени области.
Toa е Модул 2 Научи повеќе – за делот 2.3 може да биде корисно поглавјето за
Изработка на најголем дел од простори за учење и други ресурси.
Можете да го најдете овде
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2.3_mk

Проширување на нашето разбирање за тоа што може да биде
средина за учење
Сè повеќе, во дигитална ера, се признава дека учењето се случува преку
училишните sидови, вклучувајќи други јавни простори, како музеи, галерии и
лаборатории, како и виртуелни светови.
Овие простори можат да овозможат иновативни начини на работа со студенти
и да им овозможат на студентите да произведат ново знаење. На пример, во
Обединетото Кралство, еден проект во живо вклучуваше музеи кои одржуваат
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часови на деца од основно училиште за еден термин10. Иако имаше логистички
предизвици за надминување, овие беа надминати со целокупните придобивки.
Персоналот во музејот се здоби со подлабоко разбирање на нивната помлада
публика, што им овозможи да планираат и да испорачуваат порелевантни,
програми за ангажирање. За училиштата и наставниците, проектот го
илустрираше креативниот потенцијал за учење во заедницата. За студентите,
овие

вклучуваат:

зголемена

самодоверба,

подобрени

социјални

и

комуникациски вештини, поголема ангажираност и чувство на „сопственост“ на
локалните културни простори и места. Изборот на активности за учење е
клучен за резултатите од учењето, но кои компетенции на „EntreComp“ би
можеле да користат различно опкружување за учење потенцијално да помага
за поддршката?
 Визија – со тоа што ќе бидат достапни нови можности преку
потенцијалот на различни простори за учење
 Работење со другите – преку искуството за соработка со нови луѓе
надвор од нивните врсници кои се дел од новата / различна средина
за учење
 Справување со нејаснотија, неизвесност и ризик – со тоа што се во
ново опкружување каде не се одредени нормите на однесување или
учење.
Педагогијата како што е place-based learning може да обезбеди можности за
студентите да ги применат своите претприемачки компетенции во реалниот
свет. На пример, студентите можат да истражат како работи локалниот
транспортен систем и како може да се подобри. Развојот на технологиите им
нуди на студентите можност да фаќаат и анализираат податоци на
имагинативни и ефикасни начини. На пример, учењето засновано на дрон им
овозможува на студентите пристап до местата кои инаку би можеле да бидат

10

https://www.kcl.ac.uk/Cultural/-/Projects/My-Primary-School-is-at-the-Museum
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премногу недостапни или опасни. Преку ваквите иновации, студентите можат
да испланираат нови правци и можност за да добијат нови сознанија.

Проширување на тоа како го користите времето и просторот во
вашите околини за учење
Како ги користите времето и просторот се показатели за вашите ставови кон
околината за учење - погледнете ја табелата подолу. Овие се практични чекори
што можете да ги преземете за да истражите како најдобро да го искористите
времето и просторот.
Користете го времето поинаку

Користете го просторот поинаку

Блокирајте ги временските периоди во

Побарајте од учениците да ја следат тековната

одредени

овозможите

употреба на училишниот простор. Дали можат

поодржлива работа во области како што

да најдат потенцијални области што можат

е претприемничко учење.

подобро да се искористат, на пр. како центри за

точки

за

да

иновации?
Одржете годишна иновација или недела

Табели

на

плакари,

претприемништво

и

поканете

ги

за

репозиционирање,

лежишта

и

полици

поднесување
за

книги

за

родителите и други луѓе во училиште да

создавање места и места за земање белешки,

ги видите резултатите.

истражување,

бура

на

идеи

и

експериментирање.
Користете го неформалното време во

Ако имате интерактивна табла, размислете

текот на денот за да ги потенцирате

колку добро се користи од страна на студенти,

можностите за претприемништво на пр.

како и од самите себе.

редици за ручек, паузи за време на
паузата, чекање за пикап-превоз.
Мрежа

со

други

училишта

и

соработувајте за одржување на настан.

Создадете можности за студентите да изберат
ресурси и задачи што треба да ги преземаат,
доколку тие се користат или завршат во одреден
временски период.

Направете

соодветни

меѓу-наставни

Наместо едноставно да го преуредите мебелот,

врски при планирањето за да покажете

размислете за радикален редизајн на вашата

како

училница и училиште / колеџ. Поканете ги

компетенциите

на

учениците да ja дизајнираат наставата за час и да
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претприемништвото

можат

да

бидат

интегрирани во темите.
Одржете

искрени

предложат можности за прибирање средства.
Создадете тимови на студентски архитекти.

разговори

со

Осигурете се дека има тивки области во

персоналот за тоа дали секое време е

околината за да можат учениците да се

„потрошено“ во текот на денот.

фокусираат. Вклучете ги учениците во креирање
и именување на оваа област, на пр. „планински
врв“, „пештера“, „повлекување“, „логор“.

Преиспитајте ја употребата на време во

Да се распредели одговорноста за различните

различни делови од денот: спроведете

делови

студија за време и движење.

ученици. Какви можности можат да забележат за

од

училишната

средина

на

групи

подобрување на употребата?
Истражувајте

различни

модели

за

уредување на возниот ред.

Дизајнирајте

флексибилна

средина

во

училницата, за да одговараат на целите на
учењето, на пр. променете ги аранжманите за
седишта за заедничко учење, индивидуално
тренирање или практични задачи.

Размислете за тоа колку пати во текот на

Разговарајте

со

пошироката

заедница

за

годината може да биде подобро за да се

редовни можности за студентите да користат

вклучат студенти, на пр. веднаш по

простори за учење на пр. музеи, паркови,

прегледите.

галерии, продажни места

Табела 2.4. Креативно користење на време и простор за поддршка на претприемачкото учење

Она што е навистина важно во образованието за претприемништво е
овозможување и оспособување на студентите самите да ја преземат
сопствената околина. Ова започнува со нивно обезбедување можности, така
што тие можат одговорно да ги најдат и користат ресурсите. За време на
проектите, студентите треба да стекнат искуство во управувањето и
распоредувањето на низа ресурси (книги, канцелариски материјал, визуелни
материјали, технологии, предмети, финансии, едни со други). Преку редовно
искуство и размислување, студентите треба да имаат за цел да станат сигурни
и квалификувани во мобилизирање на ресурсите.
Ова може да се постигне со воспоставување на редовни рутини како дел од
животот во училницата, на пр. студентите знаат што се очекува од нив при
собирање и враќање на ресурси или покажување иницијатива без ресурс.
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Постерите и ознаките можат да дејствуваат како потсетници за тоа каде треба
да се стават ресурсите по употребата и одговорностите за грижа што секој
може да ги покаже. Ова се протега на надворешни ресурси и прилики кога
студентите посетуваат сајтови.

Можеш ли да ги преформулираш сопствените средини за учење?
Средината за учење што ја користите најчесто, веројатно училница во
училиштето , исто така може да се преформулира за да го подобри учењето.
Но, често има бариери за буџет и расположиви ресурси.
Можете да ги вклучите вашите студенти во процес на повторно дизајнирање
на буџетот. Ова може да помогне да се фокусира вашето училиште на повеќе
насочен пристап за учење и да се создаде чувство на заедница кон просторот
за учење. Размислувајте за искуствата на учениците повеќе отколку за
физичкиот простор или мебелот.
1. Дали сегашниот дизајн е наменет да и служи на просторијата или е
наменет за учениците?
2. Колку е голем просторот за наставниците во вашата училница? Во некои
училници, просторот на „предниот дел“ при предавање може да биде до
25% од просторијата. Со промена на ова, отворате повеќе простор за
учениците.
3. Дали дизајнот на просторот ви помага како воспитувач да развивате
пристапи за учење во претприемништво, како што е засилена работа со
другите?
4. Како знаете дали дизајнот или планот на овој простор за учење е погоден
за да ви помогне во наставата? Не ги менувајте работите радикално пред
да бидете сигурни дали е ефикасен.
Некои зборови што можат да бидат корисни за размислување, се подолу:
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▪

Флексибилен: Просторот може да се промени наоколу.

▪

Агилен: Може брзо да се промени за да се прилагоди на различните
искуства за учење.

▪

Намерен: Дизајниран за поддршка на искуства за учење на студентите.

▪

Технолошки: Помага за поддршка или воведување на различни
технологии.

часовник
Гледајте LeneJensby Lange зборува за идеите за да го пробиете просторот
за:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-D9OCe2HbfU&feature=emb_logo
Што кажала таа…
“Голем број наставници може да речат „Јас немам пари да направам ништо
за моите прстори за учење“, или „мојата училница е толку мала за да не
можам да сторам ништо“. Но, честопати не се поставува прашањето за тоа
што треба да се додаде и сите нови работи што треба да ги купите, тоа е она
што треба да го извадите од просторијата. Затоа, погледнете го просторот
како армиски нож за учење, што треба да знаете и како можете брзо да го
промените тоа, како можете да создадете простори што се агилни и
прилагодени како алатка за наставникот? Честопати можете да извадите
нешто од мебелот и да ги погледнете ходниците, аглите и подрумот, секое
училиште што го знам имаат мебел што не се користи што може да се
користи на поинаков начин. Студентите би можеле да помогнат во
рекреација на мебелот, можете да го преобликувате, не мора да е нов, затоа
што тоа воопшто не е важно. Затоа, погледнете што имате и бидете
креативни и иновативни. Најважниот дел е да разговарате за тоа како треба
да изгледа учењето во вашето училиште “

.

46

ГРУПНА ЗАДАЧА LoopMe 2.3
Создавање врски

ПЛАНИРАЊЕ: Испланирајте активност - бура на идеи со вашите ученици за
тоа како да ја подобрите нивната средина за учење - или онлајн или во
училница.
Размислете за:
•
Користење на различни
простори/алатки за учење

физички

простори

или

мрежни

•

Помагање на учениците да соработуваат поинаку со другите

•

Користење на времето поинаку

Споделете ги вашите повратни информации преку праќање ИЗВЕШТАЈ во
LoopMe.

Задача за обука LoopMe 2.3
Создавање врски
АКТИВНОСТ: Спроведете го планираното на еден од следниве начини:
1. Направете ја оваа активност со колега - Споделување идеи за тоа како да
создадете добра средина за учење
2. Направете ја активноста бура на идеи со вашите ученици. Споделете ги
трите идеи кои се најпопуларни кај вашите ученици, на пр. Користење на
технологија за гласање
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Дадете повратна информација за искуството.

•

Што се очекуваше?

•

Што беше неочекувано?

•

Кои идеи би можеле да ги користите?
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ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во LoopMe
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