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Овој труд е финансиран од Програмата Еразмус+ на Европската Унија, проект 
„Промовирање на идеја за корпоративна општествена одговорност“ и одржлив развој 
на мали и микро претпријатија“ проект со број 2017-1-PL01- KA2O2-038501.  

Поддршката од Европската Комисија за издавање на оваа публикација не подразбира 
одобрување на содржината кои се рефлектираат погледите на авторите, и Комисијата 
не може да биде одговорна за било информациите кои се содржани во публикацијата. 
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1. Резиме 
 

„ISORESS“ е проект со цел промоција на идејата за КОО и одржлив развој на мали и 
микро претпријатија, вклучително и оние кои се водени од мигранти кои понудуваат 
соодветни програми за обука, споделување и трансфер на иновативни практики како и 
презентација на придобивките кои произлегуваат од идеите на нивните бизнис 
практики. 

 

Да се постават основите за развој на Курикулумот и материјалите за обука, партнерите 
спроведоа национално истражување во полето на КОО и одржлив развој. 
Истражувањето е поставено на работа од лице место и интернет пребарување, 
прашалници и интервјуа во сите земји кои се дел од проектот. Понатаму, беше 
изработен водич за добри практики од полето на КОО во помалите претпријатија од 
партнерите во проектот. 

 

Рефлексиите, идеите и препораките од истражувањето и примерите за добра практика 
беа земени во предвид при изработка на овој Курикулум за претприемачи. 

 

Дизајниран е за еднодневна обука преку работилница (8 часа) и едно месечна обука 
онлајн (42 часа). Вклучен е опис на прилагодена Методологија, главните цели на 
обуката но и очекуваните компетенции од резултатите за учење (знаење, вештини, 
одговорност и автономија) за секој дел. 

 

 Овој документ е изработен на англиски јазик, но исто така прилагоден на 
националниот курикулум со специфичности за партнерите во проектот од Полска, 
Германија, Шпанија, Северна Македонија и Грција на националните јазици. 

 

Главниот акцент на Курикулумот за претприемачи ИСОРЕСС е класификација на КОО 
практики во 6 полиња, кој често е застапен во алатките за оценување и евалуација на 
КОО во компаниите:  

- Животна средина,  
- Поволни оперативни практики,  
- Прашања на корисниците,  
- Вклученост и развој на заедницата,  
- Човекови права 
- Работни практики.  

Деловите за учење на „ISORESS“ ги покриваат идентификувани 6 полиња, кои се 
обработени поединечно и во детали. 
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http://www.doosanheavy.com/en/csr/summary/strategy/assessment-tool/
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2. Методологија и цели 
 

Во основа, Курикулумот за претприемачи е на алоциран на ниво 4 од ЕРК (Европска 
рамка за квалификации) кои ги содржи следниве описи1: 

 

Знаење Вештини 
Одговорност и 

автономија 

Знаење за фактите, 
принципите, процесите и 

основниот концепт во 
полета на работа или 

учење 

Опсег на когнитивни и 
практични вештини кои 

побаруваат изработување 
на задача, понудување на 

решение за проблеми 
преку селектирање и 
примена на основни 

методи, алатки, 
материјали и информации  

Преземање на 
одговорност за 

завршување на работни 
задачи, прилагодување на 
сопственото однесување 

кон околностите при 
решавање на проблеми 

 

 

Одлука на партнерите да се корисни документот IO1 (Курикулум „јас и европа“ од 

проектот со број 2017-1-BE01-KA202-024762 како референца за опис на резултатите за 

учење). 

Дел А е насочен кон еднодневна обука со работилница (8 часови), Дел B е насочен кон 

едно месечна онлајн обука (42 часови). Двата дела на курикулумот ги следат правилата 

на ЕКВЕТ пристапот со опис на резултатите за учење (знаење, вештини, одговорност и 

автономија) за секој дел поединечно. Оваа програма опфаќа 50 часови и е 

еквивалентна на 2 ЕКТС кредити кои се обезбедени од универзитетите.  

Дел А е 8 часовна обука за претприемачи кои вклучува вовед на темата за КОО и ОР, 

како и 6 полиња за учење насочени кон темите на КОО, едно часовен за секоја тема 

поединечно. Дополнително еден час е предвиден за обука преку работилница за 

резултатите на учење и заклучоците. Ресурсите на проектот за деловите А0 – А6  се 

состојат од PowerPoint презентации, детални описи на активности со јасни инструкции 

за обучувачи, како и дополнителни материјали, како што се работни листови итн. 

Водичот на ИСОРЕСС за тренери е изработен за поддршка на обуката преку 

работилница. Активностите се состојат од групна и работа во парови, игра со улоги, 

дискусија, примери кои претставуваат предизвик за да се започне платформата. 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page  

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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Дел Б е составен од 42 часови онлајн обука  е достапна од веб-страницата на проектот 

и се состои од единици за учење Б1-Б6, следејќи ги класификацијата на практиките за 

КОО со своите шест полиња: животна средина, поволни оперативни практики, 

прашања на потрошувачите, вклученост и развој на заедницата, човекови права и 

работни практики. 

 Дел Б од обуката е дизајниран за себе учење. Затоа, софтверот може автоматски да ги 

проверува видовите на вежби. Со цел да се создаде забавна и инклузивно насочена 

обука, на повеќето активности им се доделува одреден број поени и проценето време 

на извршување. Видови на активности вклучуваат: "Единечен избор: А, Б или В.", 

"Точно или неточно", "Да или не", "Опаѓачко мени.", "Повеќе кратен избор", 

"Спојување" "Повлечи и пушти.", "Отворени прашања", "Пополнување на празни 

делови". 

 

 Материјалот за настава се воведува преку кратки текстови за читање, дијалози, описи, 

отворени прашања, графикони, табели, цитати, студии на случаи итн., Што го прави 

сеопфатно и полесно да се научат. Сите наставни материјали се придружени со убав 

графика дизајн плус уметнички дела дизајнирани специјално за курсот. На учесниците 

им се презентираат конкретните теми на едноставен, интуитивен, пријателски начин, 

тие исто така можат да се однесуваат на сопственото искуство како бизнисмени. 

Учесниците не треба да ги одговараат прашањата последователно, во задолжителниот 

редослед, може да имаат пристап до одредени теми по случаен избор, во зависност од 

нивниот интерес во одредено време. Бидејќи целта на курсот е да ја зголеми својата 

свест за КОО и одржлив развој, обезбедени се многу практични примери и коментари 

за различни видови на општествено одговорно деловно однесување. Дел Б на курсот е 

поддржан од Дел А; и двата дела се комплементарни - додека Дел Б е повеќе 

фокусиран на техничките вештини поврзани со КОО и ОР, Дел А се фокусира на 

размислување, тимска работа, дискусија и самоевалуација на деловниот потенцијал на 

КОО и ОР. 
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3. Дел А: Обука преку работилница (8 часови) 

 

ISORESS – Курикулум за претприемачи – Обука преку работилница 

Главна содржина 

 
▪ Единица за учење А0: 

Вовед во КОО и ОР во микро и СМЕ  
(1 час) 

▪ Единица за учење А1:  
Животна околина (1 час) 

▪ Единица за учење A2:  
Поволни оперативни практики (1 час) 

▪ Единица за учење A3:  
Прашања на корисниците (1 час) 

▪ Единица за учење A4:  
Вклученост и развој на заедницата 
(1 час) 

▪ Единица за учење A5:  
Човекови права (1 час) 

▪ Единица за учење A6:  
Работни практики (1 час) 

▪ Заклучоци, Евалуација (1 час) 
 

Таргет група 
Претприемачи на микро и СМЕ, вклучувајќи ги оние со 
мигрантско минато 

Предуслови Веќе имаат или планираат да започнат микро или СМЕ 

Времетраење 8 часови обука преку работилница 

Методологија 
Презентација, студија за учење, групна работа, 
дискусија, рефлексија 

Евалуација и Резултати од 
учењето 

Консолидација, ревизија, мини проекти (ако е можно) 

ЕРК (европска рамка за 
квалификации) 

4 

ЕКТС 2 (во целост, вклучително и 42 часови од онлајн учење) 
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Единица A0 –  

Вовед во КОО и ОР во микро и СМЕ 

РАБОТИЛНИЦА 

Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

идентификува 

клучни области на 

КОО и ОР. 

селектира клучни концепти 

поврзани со КОО и ОР кои 

можат да се применат во 

бизнисите на учесниците. 

одлучи   практики кои можат 

лесно да се применат во 

сопствените бизниси . 

дефинира поголем 

дел од областа на 

КОО и ОР. 

компилира сет на неколку 

практики кои можат лесно 

да се применат во 

сопствените бизниси. 

демонстрира разбирање за 

вовед на КОО и ОР во 

сопствените бизниси. 

илустрира некои од 

областите поврзани 

со КОО и ОР преку 

сценарија од 

реалниот живот. 

провери можноста да се 

имплементираат некои од 

практиките поврзани со КОО 

и ОР во бизнисите на 

учесниците. 
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ЕДИНИЦА A1 – ЖИВОТНА СРЕДИНА 

РАБОТИЛНИЦА 

Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

идентификува 

практики поврзани 

со животната 

средина и одржлив 

развој. 

 

селектира активности во 

контекст на одговорноста 

кон животната средина и 

одржлив развој 

класифицирани во следниве 

категории: енергија, 

ресурси, загадување, јавна 

свест. 

одлучува кои практики се во 

релација со животната 

средина и одржливиот развој, 

а можат да се воведат во 

бизнисите на учесниците. 

препознае 

потенцијални 

проблеми кога се 

применуваат 

стратегии поврзани 

со животната 

средина во КОО. 

покажува бенефити од 

различни активности во 

контекст на активности и 

заштита. 

демонстрира можности преку 

вовед на некои мерки во 

контекст на заштита на 

животната средина  а може да 

се применат од работниците.. 

 селектира активности кои 

може да се применат во 

бизнисите на учесниците. 
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ЕДИНИЦА A2 –  ПОВОЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРАКТИКИ 

РАБОТИЛНИЦА 

Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

идентификува 

активности во 

контекст на Поволни 

оперативни 

практики. 

 

класифицира Поволни 

оперативни практики 

според следниве 

категории: работнички и 

социјални стандарди, 

поволни и одржливи 

конзорциуми со бизнис 

партнерите, 

комуникации, фер игра и 

други бенефити за 

вработените, различности 

и еднаквост, образование 

и обука, насочување на 

вработените и 

работодавачот. 

разликува кои практики се во 

релација со Поволни оперативни 

практики во КОО, иако може да 

има преклопување со други 

наслови. 

етикета  за Поволни 

оперативни 

практики во 

контекст на 

генералните 

принципи на КОО. 

селектира Поволни 

оперативни практики за 

нивниот потенцијал за 

имплементација според 

релевантноста, 

трошоците, ниво на 

тежина за 

имплементација, 

потребно време и 

ресурси. 

рефлектира со стратегија да се 

применат некои практики во 

релација со Поволни оперативни 

практики. 

  модифицира практики во 

контекст на поволни оперативни 

практики си цел да се применат 

во нивните бизниси на СМЕ 

ниво. 

  развијат a база на КОО идеи во 

релација со ПОП. 
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ЕДИНИЦА A3 – ПРАШАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ 

РАБОТИЛНИЦА 

Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

идентификува 

практики во 

контекст на 

прашања на 

корисниците. 

 

класифицира прашања на 

корисниците според 

следниве 5 категории:  

политики за контрола на 

квалитет, осигурување на 

безбедноста на производите, 

подобрување на 

задоволството, универзален 

дизајн како и услуга и 

поддршка на потрошувачите. 

одлучува кои практики се во 

релација со Прашања на 

корисниците во КОО. 

етикетира 

прашања на 

корисниците во 

контекст на 

основните 

принципи на КОО. 

селектира прашања на 

корисниците за работи кои 

се базираат на трошок, 

иновации, ниво на тежина за 

имплементација, потребно 

време и ресурси.  

развива стратегија за примена 

на некои практики во релација 

со Прашања на корисниците во 

нивните бизниси. 

  модифицира практики во 

контекст на корисниците кои 

можат да се применат во 

нивните бизниси. 

  предвидува последици 

поврзани со примена на 

конкретна стратегија во 

нивните сопствени бизниси. 
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ЕДИНИЦА A4 –  

ВКЛУЧЕНОСТ И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА 

РАБОТИЛНИЦА 

Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

идентификуваат 

можни линкови 

помеѓу компаниите 

и локалната 

заедница 

(чинители, 

потребите на 

заедницата, 

потребите и 

очекувањата од 

компаниите итн..). 

селектира чинители да 

остварат партнерство кое ќе 

има развој на 

специфичности од 

заедницата на КОО и развој 

на проекти/активности. 

 

стимулира стратегија на 

партнерство за специфичности   

со заедницата на КОО и развој 

на проекти/активности. 

идентификува 

полиња на 

практики во 

контекст каде може 

да се 

имплементира 

вклученост и развој 

на заедницата. 

презентира  идеи за КОО 

заедницата и развој на 

проекти активности кон 

пошироката јавност.  

развива идеи и практики 

поврзани со вклученост на 

задницата и развој во КОО. 

 

предвидува pдобри и 

негативни работи од 

вклучување на  КОО 

заедницата  и  развој на 

проекти/активности . 
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ЕДИНИЦА A5 – ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

РАБОТИЛНИЦА 

Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

идентификува 

човекови права во 

релација со 

бизнисите.  

класифицира различни 

видови на дискриминација 

на работа. 

одлучува кои практики се во 

релација со човековите права. 

 селектира добри практики 

во согласност со потребите 

на компаниите.  

развива стратегија за заштита 

на човековите права во 

нивните компании.  

  модифицира практики 

поврзани со човековите права 

и како да се применат 

правилно во бизнисите на 

учесниците. 

  предвидува последици да се 

избегнат проблемите од 

полето на човековите права.  
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ЕДИНИЦА A6 – РАБОТНИ ПРАКТИКИ 

РАБОТИЛНИЦА 

Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

обезбедува 

доволно теоретски 

пристап во релација 

за потребите на 

вработените и 

работната средина 

во мали и микро 

претпријатија. 

применува сет од алатки и 

техники за практики со кои 

можат да се справат при 

појава на закани, како и 

можност за градење на  

успешно одржливо 

партнерство во тимот за 

работа. 

одлучува какви одлуки се во 

релација со работните 

практики во рамките на КОО.. 

идентификува 

eпотребите на 

вработените, 

потенцијален ризик 

и прашања кои 

можат да 

произлезат и имаат 

влијание врз 

работната средина 

во на СМЕ, 

мотивацијата и 

безбедноста на 

вработените. 

класифицира dразлични 

идеи и практики преку 

стекнување на знаење за 

вработените кон добри 

услови за работа. 

 

развива акциски план за 

подигнување на 

продуктивноста на 

вработените во компаниите, 

како и социјална инклузија. 

  модифицира практики во 

релација со тековните позиции 

на вработените во нивните 

компании. 

  предвидува резултати од 

применетите практики во 

контекст на оваа единица од 

КОО.  
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4. Дел Б: Онлајн обука за претприемачи (42 часови)  
 

ISORESS – Курикулум за претприемачи – онлајн обука 

Главна содржина 

 
▪ Единица за учење Б1:  

Животна околина (7 часови) 
▪ Единица за учење Б2:  

Поволни оперативни практики (7 часови) 
▪ Единица за учење Б3:  

Прашања на корисниците (7 часови) 
▪ Единица за учење Б4:  

Вклученост и развој на заедницата  
(7 часови) 

▪ Единица за учење Б5:  
Човекови права (7 часови) 

▪ Единица за учење Б6:  
Работни практики (7 часови) 
 

Таргет група 
Претприемачи на микро и СМЕ, вклучувајќи ги оние со 
мигрантско минато 

Предуслови Веќе имаат или планираат да започнат микро или СМЕ 

Времетраење 

7 часови онлајн обука по единица за учење 
вклучително и вовед и ревизија  
(42 часови) 
 
Тренерите ќе имаат можност за пристап до општиот 
дел од воведот и ревизијата за време на обуката преку 
работилница. 

Методологија 
Презентација, студија за учење, групна работа, 
дискусија, рефлексија 

Евалуација и Резултати од 
учењето 

Вклучено во делот за ревизија за секоја единица 
поединечно 

ЕРК (европска рамка за 
квалификации) 

4 

ЕКТС 
2 (вкупно, вклучително и 8 часа од обуката преку 
работилница) 
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4.1. Содржина на единиците за онлајн учење 

 

ЕДИНИЦА Б1 – ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ОНЛАЈН 

Вовед Б1 

Секција Б1_1  Менаџирање на отпад  

Секција Б1_2  Заштита на енергија 

Секција Б1_3  Зачувување на водите 

Секција Б1_4  Намалување на транспорт и логистика 

Секција Б1_5  Екодизајн 

Секција Б1_6  Почисто производство  

Секција Б1_7  Зелено производство 

Ревизија Б1  
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ЕДИНИЦА Б2 – ПОВОЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРАКТИКИ 

ОНЛАЈН 

Вовед Б2 

Секција Б2_1  Работнички и општествени стандарди 

Секција Б2_2  Поволни и одржливи партнерства со бизнис партнерите 

Секција Б2_3  Комуникации 

Секција Б2_4  Поволно плаќање и други бенефити за вработените 

Секција Б2_5  Разновидност и рамноправност 

Секција Б2_6  Образование и обука 

Секција Б2_7  Ориентација на вработените и привлечност на работодавачите 

Ревизија Б2  
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ЕДИНИЦА Б3 – ПРАШАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ 

ОНЛАЈН 

Вовед Б3 

Секција Б3_1  Политика за контрола на квалитет 

Секција Б3_2  Безбедност на производот 

Секција Б3_3  Подобрување на задоволството на клиентите 

Секција Б3_4  Услуги за клиентите 

Секција Б3_5  Рефлексија на клиентите 

Секција Б3_6  Зголемување на свеста кај потрошувачите 

Секција Б3_7  Универзален дизајн 

Ревизија B3  
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ЕДИНИЦА Б4 –  

ВКЛУЧЕНОСТ И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА 

ОНЛАЈН 

Вовед Б4 

Секција Б4_1  Вклученост на заедницата 

Секција Б4_2  Вклучување на засегнатите страни 

Секција Б4_3  Вклучување на вработените 

Секција Б4_4  Развој на заедницата 

Секција Б4_5  Волонтерство и понуда 

Ревизија Б4  
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ЕДИНИЦА Б5 – ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

ОНЛАЈН 

Вовед Б5 

Секција Б5_1  Детално за човековите права 

Секција Б5_2  Работни ситуации 

Секција Б5_3  Дискриминација 

Секција Б5_4  Практики од компаниите 

Секција Б5_5  Иднината на човековите права 

Ревизија Б5  
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ЕДИНИЦА Б6 – РАБОТНИ ПРАКТИКИ 

ОНЛАЈН 

Вовед Б6 

Секција Б6_1   Безбедност и здравје на вработените  

Секција Б6_2   Добри работни услови 

Секција Б6_3   Концепт на тимска работа 

Секција Б6_4   Разновидност на човечкиот капитал 

Ревизија Б6  
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4.2. Резултати од учењето 

 

ЕДИНИЦА Б1 – ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ОНЛАЈН 

 

Секција Знаење Вештини Одговорност и 

Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

Вовед идентификува 

активности 

поврзани со 

заштита на 

животната средина. 

 

селектира 

практики во 

компаниите кои се 

во релација со 

животната 

средина. 

идентификува практики 

во животната средина 

кои веќе се спроведуваат 

во компаниите. 

одредува концепт 

во релација со 

животната средина 

и одржлив развој. 

категоризира 

основи практики 

во релација со 

животната 

средина. 

 

препознава 

бенефити кои 

произлегуваат од 

КОО практиките во 

релација со 

животната средина. 

  

Б1_1 илустрира 

хиерархија со 

управување со 

отпад. 

разликува 

материјали кои се 

рециклирачки а 

кои не се. 

рефлектира на 

политиките за 

рециклирање во 

бизнисите на 

корисниците. 

класифицира 

видови на отпад 

одлучува кои 

достапни практики 

демонстрира свест за 

значајните активности во 
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според секторот на 

активноста. 

се позитивни или 

негативни кон 

животната 

средина. 

контекст на управување 

со отпад. 

спојува водичи со 

категории на 

намалување на 

отпадот, 

искористување и 

рециклирање. 

  

Б1_2 препознава 

активности во 

релација со 

заштедување на 

енергија при 

греење. 

обезбедува 

бенефити во 

релација со 

заштеда на 

енергија. 

одлучува кои активности 

се во врска со заштеда на 

енергија при греење и 

применување во 

компаниите на 

учесниците. 

идентификува 

начини за 

редуцирање на 

количините за 

ладење во згради. 

класифицира 

активности во 

релација со 

заштеда на 

енергија според 

трошок, ниво на 

тежина и 

корисност. 

разгледува 

спроведување на 

стратегии во релација со 

заштеда на енергија во 

нивните бизниси. 

 проценува 

енергетска 

ефикасност од 

некои практики. 

оправдува селекција во 

релација вовед на 

политиките за заштеда 

на енергија. 

  разгледува долгорочни 

бенефити и импакт со 

прифаќање на 

политиките за заштеда 

на енергија. 

Б1_3 именува услуги за 

помош при заштеда 

на вода. 

применува 

стратегии за 

заштеда на вода. 

одлучува кои стратегии 

за заштеда на вода може 

да се применат во 

бизнисите. 

обновува добро 

познати факти во 

контекст заштеда на 

вода. 
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одредува 

терминологија во 

контекст заштеда на 

вода. 

  

Б1_4 прави разлика 

помеѓу добри и 

лоши практики во 

контекст на еко 

системот. 

 идентификува политики 

во нивните бизниси кои 

ќе го намалат 

транспортот и 

логистиката. 

Б1_5 прави листа на 

внатрешни и 

надворешни 

фактори кои го 

одредуваат еко-

дизајнот. 

  

Б1_6 именува принципи 

во релација со 

заштита од 

загадување. 

 демонстрира свест за 

импактот од 

активностите на 

бизнисот во превенција 

на загадување. 

именува принципи 

во релација со 

одржливи ресурси. 

 демонстрира свест за 

активностите на 

бизнисот со одржливи 

ресурси. 

Б1_7 препознава концепт 
на зелено 
производство. 

спојува концепт на 
зелено 
производство со 
тековните 
практики. 

 

класифицира 
бенефити од зелено 
производство во 3 
категории: ресурси 
и заштеда на 
енергија, 
намалување на 
отпад. 
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ЕДИНИЦА Б2 – ПОВОЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРАКТИКИ 

ОНЛАЈН 

Секција Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

Вовед идентификува 

активности во 

релација со 

поволни 

оперативни 

практики. 

 

прави разлика 

помеѓу КОО и 

контра-КОО 

однесување во 

однос на поволни 

оперативни 

практики. 

одлучува кои практики се 

поврзани со КОО поволни 

оперативни практики. 

етикетира поволни 

оперативни 

практики во 

контекст на 

основните 

принципи на КОО. 

препознава 

ситуации во 

контекст на 

поволни 

оперативни 

практики. 

 

Б2_1 препознава 

водичи за 

работнички и 

социјални 

стандарди. 

селектира 

најдобри практики 

за работничките и 

социјалните 

стандарди. 

демонстрира позитивен 

став кон воведување 

мерки за работнички и 

социјални стандарди. 

  развива политики за 

работнички и социјални 

стандарди 

Б2_2 Прави листа на 

препораки за 

поволни и 

одржливи 

партнерства со 

бизнис 

партнерите. 

искористува 

препораки 

поврзани со 

поволни и 

одржливи 

партнерства со 

бизнис 

партнерите. 

одлучува за најдобри 

процедури за 

спроведување на фер и 

одржливи партнерства со 

деловните партнери. 

  имплементира насоки за 

фер и одржливи 

партнерства со деловни 

партнери во сопствен 

бизнис. 
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Б2_3 објаснува преку 

пример прашања 

поврзани со 

комуникации. 

идентификува 

добри пракси за 

комуникации. 

одлучува која добра 

практика во областа на 

комуникацијата може да се 

пренесе во сопствен 

бизнис. 

одредува 

комуникации. 

  

Б2_4 именува 

активности 

поврзани со 

поволни плаќања 

и други бенефити 

за вработените. 

класифицира 

активности 

поврзани со 

поволни плаќања 

и други бенефити 

за вработените 

според трошок, 

ниво на тежина и 

корисност. 

демонстрира подготвеност 

да се применат некои од 

практиките поврзани со 

поволни плаќања и други 

бенефиции за вработените 

во сопствен бизнис. 

Б2_5 препознава 

активности во 

релација со 

разновидност и 

еднаквост. 

класифицира 

активности 

поврзани со 

различност и 

еднаквост според 

трошок, ниво на 

тежина и 

корисност. 

пребарува за онлајн 

најдобра практика според 

разновидност и еднаквост 

прави листа на 

предности од 

имплементирање 

на разновидност 

во бизнисите. 

модифицира 

подготвени добри 

практики во 

полето на 

различност и 

еднаквост за 

нивните бизниси. 

одлучува за модификации 

и подобрување на 

бизнисот со собирање на 

најдобра практика. 

Б2_6 илустрира разни 

активности кои се 

нудат на 

вработените како 

обука. 

спојува видови на 

образование и 

обука со видови на 

бизниси. 

дизајнира различни 

видови на образование и 

обука за сопствен бизнис. 

прави листа разни 

активности кои се 

нудат на 

вработените како 

обука. 

проценува 

трошоци за 

организирање на 

обуки и 

образование за 

одредени 
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бизниси. 

Б2_7 обновува 

принципи за 

насочување на 

вработените. 

поврзува деловни 

активности со 

атрактивност на 

работодавачот  

дејствува за подобрување 

на ориентацијата на 

вработените и 

привлечноста на 

работодавачот. 

 одлучува кои 

активности да ги 

имплементираат 

во нивниот бизнис 

со цел да се 

зголеми 

атрактивноста на 

работодавачот. 
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ЕДИНИЦА Б3 – ПРАШАЊА ЗА КОРИСНИЦИТЕ 

ОНЛАЈН 

 

Секција Знаење Вештини Одговорност и Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

Вовед идентификува 

практики поврзани 

со прашања за 

корисниците. 

 

прави разлика 

помеѓу КОО и 

контра-КОО 

однесувања од 

делот прашања за 

корисници. 

одлучува кои практики се во 

релација со Прашања за 

корисниците во КОО. 

етикетира прашања 

за корисниците во 

контекст на во 

контекст на општите 

принципи на КОО. 

препознава 

ситуации 

поврзани со 

прашања за 

корисници. 

 

Б3_1 

 

препознава водичи 

за политика за 

контрола на 

квалитет. 

селектира 

најдобрите 

практики 

поврзани со 

политиката за 

контрола на 

квалитетот. 

демонстрира позитивен став 

кон воведување мерки за 

контрола на квалитет. 

  развива политика за 

контрола на квалитет за 

сопствен бизнис. 

Б3_2 

 

прави листа со 

препораки во 

релација со 

безбедноста на 

производите. 

искористува 

препораки во 

врска со 

безбедноста на 

производите во 

одредени случаи. 

одлучува за најдобри 

постапки во процесот на 

производство во врска со 

безбедноста на 

производите. 

  имплементира упатства за 

безбедност на производот 

во сопствен бизнис. 
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Б3_3 

 

објаснува преку 

пример прашања 

поврзани со 

задоволството на 

клиентите. 

идентификува 

добра практика во 

однос на 

задоволството на 

клиентите. 

одлучува која добра 

практика може да се 

пренесе во сопствен бизнис. 

одредува вредности 

поврзани со 

задоволството на 

клиентите. 

  

Б3_4 именува активности 

поврзани со 

продажбата. 

класифицира 

активности 

поврзани со 

продажбата, 

според 

трошоците, 

нивото на тежина 

и корисност. 

демонстрира подготвеност 

да се применат некои од 

практиките поврзани со 

продажбата на услуги во 

сопствен бизнис. 

Б3_5 

 

препознава 

активности / 

техники поврзани 

со добивање 

повратни 

информации од 

потрошувачите. 

класифицира 

активности 

поврзани со 

добивање 

повратни 

информации 

според 

трошоците, 

времето потребно, 

ниво на тежина и 

корисност. 

пребарува за онлајн 

подготвени прашалници 

поврзани со повратни 

информации од клиентите. 

прави листа за 

предностите на 

спроведување 

анкети за 

задоволство на 

потрошувачите. 

составува 

прашања за 

добивање 

повратни 

информации од 

потрошувачите. 

носи заклучоци од анализа 

на анкетите за подобрување 

на производите / услугите. 

 модифицира и 

имплементира 

подготвени 

прашања за 

нивните бизниси. 

одлучува подобрување на 

производ или услуга по 

собирање на податоци од 

клиенти. 

 пресметува 

трошоците за 

подобрување на 
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производите / 

услугите. 

Б3_6 

 

илустрира различни 

активности 

понудени на 

заедницата во врска 

со конкретен 

бизнис. 

спојува видови 

активности за 

подигање на 

свеста со тип на 

бизнис. 

дизајнира различни видови 

активности за подигање на 

свеста кои се нудат на 

заедницата за сопствен 

бизнис. 

прави листа 

различни техники за 

активности кои се 

нудат на 

заедницата. 

проценува трошок 

за организирање 

активности за 

подигнување на 

свеста за одреден 

бизнис. 

 

Б3_7 обновува принципи 

за универзален 

дизајн. 

поврзува 

принципи за 

Универзален 

Дизајн со 

прашања за 

корисниците. 

дејствува да ги подобри 

производите / услугите со 

цел да ги следи принципите 

на Универзалниот дизајн. 

 одлучува кои 

принципи се 

прекршени во 

одредени случаи. 
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ЕДИНИЦА Б4 –  

ВКЛУЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА 

ОНЛАЈН 

 

Секција Знаење Вештини Одговорност и 

Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

Вовед одредува главната 

терминологија 

поврзана со 

вклученоста и 

развојот на 

заедницата.  

препознава 

придобивки кои 

произлегуваат од 

учеството на 

Заедницата и 

развојните 

практики. 

избира и комбинира 

практики поврзани со 

вклучување и развој на 

Заедницата.  

идентификува и 
споредува 4 дела од 
дефиницијата на 
КОО. 

прави разлика 

главните 

карактеристики на 

КОО дефиницијата 

од 4 дела. 

објаснува и прави 

приоритет главните 

карактеристики на КОО 

дефиницијата  од 4 

дела. 

Б4_1 објаснува 

влијанието на 

практиките за 

вклученост во 

заедницата. 

искористува од 
практики за 
вклучување на 
заедницата кои го 
максимизираат 
влијанието 

дејствува врз основа на 

основните принципи на 

ангажирање на 

јавноста / заедницата. 

идентификува целта 

и обемот на 

процесот на 

ангажманот. 

 

 

избира и 

организира 

соодветен план и 

стратегија за да се 

овозможи 

ангажирање на 

заедницата. 

елаборира и прифаќа 

план за да се овозможи 

ангажирање на 

заедницата. 

класифицира и 

споредува широк 

спектар на методи и 

селектира 

соодветни методи и 

техники за настани 

евалуира соодветните 

методи и техники за 
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техники за настани 

на ангажманот 

идентификува 

позитивни и 

негативни практики 

на ангажманот. настани на ангажманот. 

Б4_2 илустрира 

активности 

поврзани со 

ангажирање на 

чинителите. 

селектира и 

организира 

практики поврзани 

со ангажирање на 

чинтелите. 

евалуира влијание на 

практиките поврзани со 

ангажирање на 

чинители. 

идентификува 

чинители, нивните 

потреби, техниките 

за нивно 

ангажирање и 

придобивките кои 

произлегуваат од 

нив. 

избира соодветни 

техники за 

ангажирање на 

чинтели. 

оценува чинители и 

нивните потреби, 

подобрува и прифаќа 

практиките поврзани со 

ангажирање на 

чинителите. 

Б4_3 одредува вредности 

на компанијата и 

култура на намена. 

средува и сумира 

вредности на 

компанијата, мисија 

и цел. 

елаборира јасни 

упатства поврзани со 

вредностите на 

компанијата. 

препознава разлики 

во видовите на 

стратегии за 

ангажман кои се 

однесуваат на 

различните 

работнички 

генерации. 

избира активности и 

практики кои ги 

ангажираат 

вработените. 

истражува нови 

стратегии за 

ангажирање на 

работници кои 

припаѓаат на 

помладите генерации. 

 

идентификува 

стратегии кои им 

овозможуваат на 

вработените да се 

ангажираат со 

заедницата. 

искористува од 

стратегиите кои им 

овозможуваат на 

вработените да се 

ангажираат со 

заедницата. 

оценува, евалуира и 

прифаќа различни 

стратегии за 

ангажирање на 

вработените. 

Б4_4 идентификува 

практики поврзани 

со развојот на 

заедницата 

 

одлучува кои 

практики се 

поврзани со 

развојот на 

заедницата 

елаборира критички за 

прашањата и 

предизвиците 

поврзани со развојот 

на заедницата. 
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обновува знаења и 

вештини потребни 

за да работат на 

развојот на 

заедницата и 

препознава 

придобивките што 

произлегуваат од 

нив. 

организира 

активностите 

потребни за 

ефективно 

извршување на 

активностите за 

развој на 

заедницата по 

хиерархиски 

процес. 

демонстрира 

автономија во 

практиките при 

оценувањето и 

евалуацијата поврзани 

со развој на 

заедницата. 

Б4_5 потсетува принципи 

поврзани со 

волонтерството. 

селектира и 

организира 

практики кои 

овозможуваат 

учество во 

волонтерство. 

развива практики кои 

овозможуваат учество 

во волонтерство. 

идентификува 

потребите на 

вработените и 

споредува 

соодветни 

активности за да ги 

исполнат тие 

потреби. 

селектира и 

организира 

активности кои ги 

задоволуваат 

потребите на 

вработените. 

рефлектира и 

елаборира за 

вредностите од 

волонтерство. 
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ЕДИНИЦА Б5 – ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

ОНЛАЈН 

 

Секција Знаење Вештини Одговорност и 

Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

Вовед идентификува 

Човекови права 

поврзани со 

бизнисот. 

прави разлика 

помеѓу КОО и контра-

КОО однесувања од 

делот на човекови 

права. 

одлучува кои практики 

се поврзани со 

човековите права. 

 препознава практики 

и прашања на 

човековите права во 

компаниите. 

 

Б5_1 препознава 

упатства и главни 

алатки за заштита 

на човековите 

права. 

селектира 

карактеристики на 

човековите права 

како целина. 

демонстрира свест за 

состојбата со 

човековите права во 

бизнисот. 

  развива критичко 

размислување за 

одговорноста на 

бизнисот во однос на 

човековите права. 

Б5_2 прави листа за 

различни ситуации 

во кои човековите 

права не се 

соодветно 

почитувани. 

препознава различни 

можности за 

решавање на 

злоупотреба на 

човековите права или 

лоши практики. 

одлучува за 

најдобрите постапки 

кога се соочува со 

кршење на човековите 

права на работа. 

  имплементира 

стратегија или 
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политики со цел да се 

усогласат со 

човековите права. 

Б5_3 објаснува преку 

пример за различни 

видови на 

дискриминација на 

работното место. 

идентификува добри 

практики со цел да се 

избегне било каква 

дискриминација на 

работното место. 

одлучува која добра 

практика може да се 

пренесе во нивните 

бизниси. 

одредува стратегија 

за избегнување на 

дискриминација на 

работа. 

  

Б5_4 именува различни 

деловни активности 

кои се однесуваат 

на човековите 

права. 

класифицира 

активности поврзани 

со производство, 

поволен бизнис, 

права на 

работниците итн. 

демонстрира 

подготвеност да се 

применат некои од 

практиките на 

човековите права во 

сопствен бизнис. 

 идентификува 

различни добри 

практики кои би 

можеле да се 

спроведат во 

различни фази во 

бизнис одлучување. 

прави разлика 

помеѓу тоа како 

компаниите треба да 

се усогласат со 

човековите права и 

како организациите 

можат да го 

поддржат 

исполнувањето на 

човековите права. 

одлучува до кој степен 

компанијата може да 

ги подобри 

човековите права во 

одредени услови. 

Б5_5 препознава идни 

трендови во однос 

на човековите 

права и бизнисот. 

проценува кои 

процедури бараат 

ажурирање / 

промена да се 

придржуваат кон 

идни барања за 

човекови права. 

пребарува национална 

применлива 

регулатива во областа 

на човековите права 

за организацијата. 

прави листа за  

различни алатки / 

договори за 

заштита на 

човековите права. 

пресметува трошоци 

за усогласување со 

главните прописи за 

човековите права. 

носи заклучоциs од 

главните цели во врска 

со човековите права. 

именува 

придобивки од 

 одлучува која 

стратегија да се 
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усогласувањето со 

човековите права за 

бизнисот. 

примени во бизнисот 

со цел да се усогласат 

со барањата.  

Б5_6 обновува принципи 

на Човекови права 

кои можат да се 

применат во 

бизнисот. 

поврзува како 

човековите права би 

можеле да бидат 

насочени кон 

организациите. 

дејствува за подобри 

услуги со цел да ги 

следи принципите на 

човековите права. 

 одлучува како да се 

справат со 

прекршување на 

човековите права. 

 

 

 

ЕДИНИЦА Б6 – РАБОТНИ ПРАКТИКИ 

ОНЛАЈН 

 

Секција Знаење Вештини Одговорност и 

Автономија 

Со оваа единица учесниците ќе имаат можност да... 

Вовед идентификува 

Работните практики 

во контекст на КОО. 

препознава Работни 

практики како важен 

дел од компаниите. 

 

одлучува кои 

практики се поврзани 

со работните 

практики. 

 препознава Работни 

практики и 

терминологија. 

 

Б6_1 идентификува 

Безбедност и 

здравје на 

вработените 

поврзани со случаи 

на компанијата. 

препознава 

карактеристики на 

безбедноста и 

здравјето во 

рамките на 

работните практики. 

демонстрира свест за 

безбедноста и 

здравјето на 

вработените. 
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прави листа на 

препораки поврзани 

со вработените, 

нивната безбедност 

и здравје. 

 одлучува која добра 

практика може да се 

примени во нивната 

компанија. 

Б6_2 препознава 

придобивки од 

обезбедување на 

добри работни 

услови. 

класифицира 

активности поврзани 

со добри и лоши 

работни услови на 

вработените. 

одлучува за 

најдобрите постапки и 

како тие можат да се 

применат во нивните 

компании. 

 спојува типови на 

најсоодветни 

содржини поврзани 

со работните услови 

во компанијата. 

обновува стекнати 

вештини и знаења 

потребни за да 

работат на 

подобрување на 

компанијата. 

Б6_3 прави листа на 

различни случаи 

како условите за 

работа може да ја 

зголемат 

мотивацијата на 

вработените во 

компанијата. 

избира најсоодветен 

ангажман на 

вработените. 

дизајнира разни 

чекори за активности 

за подигање на свеста 

што се нудат на 

вработените во 

компанијата. 

препознава 

најдобри практики 

за промовирање на 

тимска работа. 

make use of 

препораки поврзани 

со концептот на 

добра тимска 

работа. 

прибира збир на 

задачи за добивање 

повратни 

информации од 

вработените. 

 класифицира 

активности поврзани 

со концептот на 

тимска работа. 

прифаќа различни 

пристапи на 

ангажирање на 

вработените. 

  демонстрира свест за 

тимската работа што 

ги одразува 

вработените во 

компанијата. 

Б6_4 прави листа на 

препораки поврзани 

со работната 

средина што ја 

препознава практики 

кои ја прифаќаат 

различноста во 

демонстрира свест 

поврзана со 

работната средина 

која опфаќа 
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прифаќаат 

различноста. 

компании. разновидност во 

човечкиот капитал. 

 селектира и 

организира практики 

кои овозможуваат 

учество на 

вработените во 

нивната работна 

средина. 

одредува акционен 

план за избегнување 

на ризици во тимската 

разновидност. 

 идентификува 

потребите на 

компанијата и 

имплементира 

соодветни мерки за 

исполнување на тие 

потреби. 

одредува вредности и 

препораки на 

компанијата за 

ангажирање во 

контекст на КОО. 

 препознава 

различни мерки кои 

се однесуваат на 

работните практики. 

истражува нови 

пристапи и стратегии 

за вклучување на 

разновидноста на 

вработените како дел 

од работните 

практики. 

 


