
Прирачник
за
обучувачи
Оваа работа е финансирана од програмата Еразмус + на Европската уни�а, проект „Унапредување на иде�ата за
општествена одговорност на компани�ата и одржлив разво� во мали и микро претпри�ати�а“, проект бр. 2017-1-PL01-
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w niej zawartych.
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табела на содржина 

 

  

1. ИКТ за цели на учење 

2. Е-учење и б-учење 

3. Фокус на учениците: психологија и меки вештини 

4. Меѓукултурна комуникација 

5. ООП и СД 

ПРИЛОГ 

Единица А0 Вовед 

Единица А1 животна средина 

Практични оперативни практики на единицата А2 

Прашања за потрошувачи на единицата А3 

Одделение и развој на заедницата А4 

Единица А5 Човекови права 

Практики на трудот Единица А6 

Единица АР Ревизија 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372689
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372690
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372691
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372692
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372693
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372695
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372696
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372704
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372710
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372717
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372724
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372730
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372737
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc29372743
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Вовед 
  

Во повеќето социо-економски и политички агенди, Корпоративната социјална 

одговорност (ООП) како и Одржливиот развој (СД) станаа теми од големо 

значење. C ompanies се сега, исто така, се гледа како одговорни фактори за 

обезбедување на повеќе одржлива иднина. 

Како и да е, се верува дека само оние големи корпорации и компании треба да се 

грижат за ООП, како и за проблемите со СД, дури и ако малите и микро компании 

исто така може да придонесат за причината, во согласност со нивните можности. 

Всушност, ова е негова главна цел на овој проект Еразмо + проект ИСОРЕС 

„ Унапредување на идејата за корпоративна социјална одговорност и одржлив 

развој во мали и средни претпријатија “ : да се промовира идејата за ООП и 

одржливиот развој, исто така, во малите и микро претпријатија, вклучително и 

оние управувано од мигранти. 

За да ја постигнеме нашата цел, партнерството разви различни аутпути кои имаат 

за цел да ја подигнат свеста и да ги охрабрат тие мали и микро компании да 

спроведат различни иницијативи од областа на ООП и ОР. 

Т неговата Прирачник за обучувачи има за цел да ги обезбеди потребните теоретски 

методолошка рамка за обучувачи. Тоа обезбедува сеопфатен извор на знаење за 

ООП и SD прашања, како и дидактички насоки за on-line, во својата класа и помеша 

учење. 

Затоа, тоа е упатено до обучувачи од областа на претприемништвото кои ќе го 

пренесат своето знаење на оние аспиранти или веќе работат претприемачи со 

крајна цел да ги промовираат ООП и СД во микро и мали компании. 

Првиот дел од Прирачникот се состои од следниве поглавја: 

1. ИКТ за цели на учење              

2. Е-учење и б-учење              

3. Фокусирајте се на учениците: p сихологија и меки вештини              

4. Меѓукултурни комуникации              

5. ООП и СД              
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Прирачникот вклучува т тој во- класа обука за дел од обуката в ourse за 

претприемачи како прилог , кој се состои од следните делови: 

1. Вовед 

2. Ивотна средина 

3. Правилни оперативни практики 

4. Прашања на потрошувачи 

5. Вклучување и развој на заедницата 

6. Човечки права 

7. Работни практики 

8. Ревизија 

Сите единици следат иста структура: краток воведен дел, главна содржина и 

затворање. Упатствата за обучувачите, како и за учениците се вклучени со точни 

одговори за сите активности. 

На крајот на секоја единица, се прикачени потребните работни листови . 
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1. ИКТ за цели на учење 

  

ИКТ се залага за „Информативни и комуникациски технологии“. ИКТ се однесува на 

технологии кои обезбедуваат пристап до информации 

преку телекомуникациите . Слично е на информатичката технологија (ИТ), но 

првенствено се фокусира на комуникациските технологии. Ова 

вклучува Интернет , безжични мрежи, мобилни телефони и други медиуми за 

комуникација. 

  

Во изминатите неколку децении, информатичките и комуникациските технологии 

му обезбедија на општеството огромен спектар на нови комуникациски 

способности. На пример, луѓето можат да комуницираат во реално време со 

другите во различни земји користејќи технологии како што се инстант пораки , 

глас преку IP ( VoIP ) и видео-конференција. Интернет-страниците за социјално 

вмрежување како Фејсбук им овозможуваат на корисниците од целиот свет да 

останат во контакт и редовно да комуницираат. 

  

Современите информатички и комуникациски технологии создадоа „глобално 

село“, во кое луѓето можат да комуницираат со другите ширум светот, како да 

живеат покрај соседството. Поради оваа причина, ИКТ често се проучува во 

контекст на тоа како современите комуникациски технологии влијаат врз 

општеството. 

  

ИКТ е широко користена во наставата и учењето бидејќи се роди идејата за онлајн 

учење и б-учење. 

  

Без оглед на кој вид на учење олеснето со технологија или преку наставни 

практики што ефективно ја користат технологијата, може да се смета како 
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дигитално учење. Денес, скоро во сите области на науката, овој модел на учење е 

усвоен. 

  

Се манифестира во примена на широк спектар на практики и техники, вклучувајќи: 

мешано и виртуелно учење, пристап до дигитални содржини, соработка локално и 

глобално, учење базирано на игра, оценување и известување преку Интернет, 

активно учество во онлајн заедници, користење на технологија за поврзување и да 

соработуваат. 

  

  

Постојат неколку категории за класификација на различните типови ИКТ-алатки - 

можеме да направиме разлика помеѓу системите за управување со учење, 

алатките за соработка и комуникацијата, синхроните и асинхроните, како и 

алатките за пребарување и истражување. 

Систем за управување со учење (LMS) е софтверска апликација за 

администрација, документација, следење, известување и испорака на курсеви за 

едукација, програми за обука или програми за учење и развој. Концептот на 

системот за управување со учењето се појави директно од е-учење. Иако првиот 

LMS се појави во секторот високо образование, поголемиот дел од LMS денес се 

фокусираат на корпоративниот пазар. Системите за управување со учење го 

сочинуваат најголемиот дел од пазарот на системот за учење. Првото воведување 

на LMS беше кон крајот на 1990-тите. 

  

Системите за управување со учење беа дизајнирани да идентификуваат празнини 

во обуките и учењето, користејќи аналитички податоци и известување. LMS се 

фокусирани на испорака преку учење преку Интернет, но поддржуваат широк 

опсег на употреба, дејствувајќи како платформа за содржина преку Интернет, 

вклучително и курсеви, и со асинхроно-базирана и врз основа на 

синхронизирано. LMS може да понуди управување со училницата за обука 

предводена од инструктори или во училница, користена во високото образование, 

но не и во корпоративниот простор. 

  

Колаборацијата и комуникациските алатки ја зајакнуваат и олеснуваат 

комуникацијата преку Интернет и овозможуваат тимска работа преку онлајн 

состаноци, разговори во живо преку веб-страници, форуми за дискусии, 

споделување задачи и други. Можеме да комуницираме со учесниците користејќи 

специфичен систем за управување со учење и сите функционалности што се 

достапни во одредена алатка. Денес повеќето организации кои обезбедуваат 

курсеви за обука имаат пристап до институционален LMS. 

  

Кога зборуваме за комуникација, треба да се спомене синхроната и 

асинхроната природа на некои алатки. Синхроните алатки вклучуваат оние што 
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овозможуваат комуникација и соработка во реално време во режим „исто време 

различно од времето“. Сите учесници треба да се поврзат истовремено, може да 

учествуваат во дискусии, веб-конференции, интеракцијата се одвива 

„сега“. Асинхроните алатки се карактеризираат со режим „различно од различно 

време“, што значи дека учесниците не мора да учествуваат во исто време, можат 

да ги прилагодат своите распореди за да ги извршуваат зададените задачи. 

  

  

Обучувачите треба да ги охрабрат учесниците во курсот да користат широк 

спектар на алатки за пребарување и истражување секогаш кога се 

заинтересирани за посебна тема. Она што е опфатено со ISORESS може да биде 

надополнето со други ресурси на Интернет. 

  

Достапен е широк спектар на алатки, вклучувајќи книги, списанија, документи, 

списанија, весници, архиви, дисертации, како и многу други традиционални и 

дигитални ресурси. 

  

Кога води курс за е-учење, поддржан од состаноци во класа, обучувачот треба да 

има предвид многу фактори со цел да обезбеди сеопфатна и ефикасна обука. 

  

Тие ќе вклучуваат: 

  

1) Дигитална писменост на учесниците - во зависност од возрасните групи, 

образованието, работата, искуството       

2) Знаење на учесниците за технолошкиот напредок       

3) Време, што учесниците можат да го поминат за вршење на курсеви       

4) Пристап до ИТ-алатки и Интернет       

5) Вид на работа што ја извршуваат       

6) градење на односи       

7) Тимска работа - тимски улоги, проблеми со меѓусебно решавање, процес на 

донесување одлуки       

8) Ажурирање на содржината       

9) Обезбедување повратна информација - само-рефлексија, повратна 

информација од врсници, следење на напредокот       

10) Практични аранжмани во врска со просториите, пристап до Интернет, 

компјутери, проектори, аранжмани за седење итн ...   

  

Развиени се голем број на различни водичи, прирачници, прирачници и веб-

страници во врска со ИКТ. 
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Подолу пополнете ги некои кои можеби ќе ги најдете корисни во вашата 

секојдневна практика. Тие исто така ќе ви помогнат да развивате свои дигитални и 

технолошки вештини. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Проекти: 

  

1) Патеки за развој на обучувачи за обука на далечина 

http: // dl-traine r s.eu/ 

  

Проектот е одговор на недостаток на програми кои нудат нови вештини на 

обучувачите / наставниците / менторите кои работат на традиционален начин и 

би сакале да стекнат нови вештини поврзани со е-учење. Обучувачите / 

наставниците / менторите со искуство обично се плашат да влезат во нови 

области и да користат нови алатки за кои е потребно ИТ знаење. Проблемите со 

неформалното образование и вештините на персоналот се особено 

важни. Организациите од Полска , Литванија , Грција и Романија имаат искусни 

обучувачи кои непречено можат да преминат од традиционалното предавање во 

DL (е-учење). 

  

2) Стратегии за дигитализација на образованието за возрасни 

https://www.digitaladulteducation.eu/pl/to o lkit / ict-обука / 

  

Таа има за цел да им обезбеди на центрите за образование на возрасни вештини 

потребни за спроведување на стратегија што ќе им овозможи да одат од аналогни, 

старомодни техники до современ пристап со употреба на нови технологии кои им 

се достапни на наставниците. 

  

ИКТ онлајн алатки 

Корисни алатки во ИКТ 

Е-учење CMS / LMS Мудл 

Лектора 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://dl-trainers.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://moodle.org/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://trivantis.com/
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Комуникација Алатки за пораки и 

разговори: 

ГрупНе 

HipChat 

Форуми за дискусија: 

Лефора 

MyBB 

Набл 

Презентација PowerPoint 

Прези 

Слајд 

  
  
  
Соработка Google Drive 

Dropbox 

LiveBinders 

Ко-скица 

Креативно 

Дијаграм 

Вреќа 

Мозочни реакции 

Цмап 

Академско истражување и 

споделување на знаење 

Google пребарување 

Google Scholar 

Скупит 

Вкусно 

Гугл преведувач 

IFTTT 

Понапредни алатки: 

 Веб-

конференција 

 Градење на 

веб-страница и 

дизајнирање 

 Блогови 

 Дигитално 

објавување 

 Омилени 

алатки 

Google Hangouts 

WebEx 

Страници на Google 

WordPress 

Блогер 

Блогови 

  

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://groupme.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.hipchat.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.lefora.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.mybb.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.nabble.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.microsoft.com/powerpoint
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://prezi.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.slideshare.net/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.google.es/intl/es/drive/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.dropbox.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.livebinders.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://cosketch.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://creately.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://flowchart.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://padlet.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.brainreactions.net/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://cmap.ihmc.us/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://google.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://scholar.google.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.scoop.it/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://delicious.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://translate.google.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://ifttt.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://hangouts.google.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.webex.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://sites.google.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.wordpress.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.blogger.com/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.blogsome.com/
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Студија на случај 1 

Повеќето учесници во курсот се луѓе кои работат мали бизниси во градот 

каде што се одвива обуката. Сепак, има 3 земјоделци од околните села. 

1) Кој од факторите споменати претходно би требало на прво место да го 

земете предвид? 

2) Какви потешкотии би очекувале кога трчате преку Интернет / во-час 

курс? 

 

 

Студија на случај 2 

Во групата учесници има 2 мажи во нивните 20-врски, едниот од нив води 

продавница со компјутерски хардвер, другиот е хонорарни веб-страници 

дизајниран. Има уште 8 учесници, на возраст од 40 до 60 години. 

1) Како можете да бидете сигурни дека сите луѓе имаат соодветно ниво на ИКТ 

писменост? 

2) Дали постојат стратегии што би можеле да ги примените за да ја олесните 

тимската работа и да го надминете генерацискиот јаз, што истовремено ќе ги 

подобри ИКТ вештините на некои луѓе? 

Современ тренер е опремен со широк спектар на алатки и техники кои го 

поддржуваат процесот на обука / предавање / учење. Сепак, на многу курсеви 

директен контакт со учениците е сè уште задолжителен. Ги вклучува сите овие 

курсеви за обука кои влијаат на начин на размислување, општ пристап кон 

одредени проблеми, промена во однесувањето, ставот, навиките или доведуваат 

до промена на рутинските активности. Секогаш кога некој сака да се појави со 

нови нестандардни идеи што е важно е лична харизма на обучувачот, силна 

личност, авторитет, ангажман, длабоко верување во презентираните идеи, 

одреден вид на врска со учесниците и моќ да влијае врз нив. Со цел да се исполнат 

сите овие барања, курсот ISORESS е дизајниран во мешан режим на учење. Делот 

што е повеќе ориентиран кон истражувања и знаења за истражување, може да се 

направи со користење на достапни ИКТ-алатки, делот поврзан со ставот и 

пристапот на деловните луѓе, на кои им е потребна емоционална ангажираност, е 
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дизајниран како состаноци во рамките на наставата. Ова е гаранција за да се 

обезбеди успех на целото искуство со ИСОРЕС. 

  

 

 

2. Е-учење и б-учење 

  

Во глобализираниот и хипер-поврзан свет во кој живееме, новите технологии и 

дигиталните уреди нудат нови можности. Ова е, исто така, случајот на 

образование, каде што се зголеми широк спектар на нови можности за настава. 

  

Како што видовме во претходната единица, дигиталните уреди може да се 

користат како алатка за поддршка за наставни цели со цел да се збогати методот 

на обука. Покрај тоа, тие исто така го водеа патот до иновативни методологии за 

учење, како што се е-учење и б-учење. 

  

Како и да е, овие нови методологии бараат нови компетенции и способности и 

сегашните обучувачи можеби не се запознаени со овие итни случаи. Оваа единица 

има за цел да претставува прв пристап кон овие методологии и длабоко во новата 

улога на обучувачот. 

  

Која е разликата помеѓу е-учење и б-учење? 

Е-учење или преку Интернет учење се однесува на оние програми за обука кои се 

испорачуваат исклучиво преку дигитални технологии, со употреба на компјутер и 

Интернет врска, на пример. Од друга страна, мешаното учење ги комбинира и 

традиционалното учење лице в лице со е-учење. 

И во двете методологии, наставникот или обучувачот треба да ја прилагоди 

содржината на избраната методологија, како и нејзината улога. 

  

Различни модели на мешано учење 

Поради комбинацијата на различни методологии на учење, мешаното учење нуди 

широк спектар на можности што доведоа до развој на главни модели: 

1. Модел на ротација 
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Моделот на ротација се однесува на моделот каде даден курс ротира на фиксен 

распоред помеѓу модалитетите на учење, од кои едното е учење преку 

Интернет. Постојат различни можности за ротација како што се: 

  

  

 

a. Ротација на станицата. 

Во овој модел, студентите ротираат меѓу модалитетите за учење кои се 

базираат на училницата. Учењето се одвива во училницата, но освен 

активности преку Интернет, се одвиваат и други видови активности, како што 

се предавања, групна работа или индивидуални задачи. 

b. Ротација на лабораторијата 

Во овој модел, он-лајн модулот за учење се одвива на различна локација од 

училницата каде се одвиваат други методологии за учење. Наместо да останат 

во иста просторија за сите методологии, тие ја менуваат локацијата за онлајн 

учење. 

c. Превртена училница 

Иако овој модалитет сè уште следи фиксен распоред, во овој случај, 

традиционалниот ред за процесот на учење е превртен. Студентите добиваат 

најголем дел од теоретските содржини на курсот преку Интернет на оддалечена 

локација по ваш избор (обично дома), додека активностите во училницата се 

концентрираат на проекти или водени од наставници. 

d. Индивидуална ротација 

Во овој модалитет, на учениците им се дава фиксен, но сепак прилагодеен 

распоред, кој може дури и случајно да се генерира од алгоритам, каде што се 

вртат од модалитет на учење до модалитет на учење во утврдени периоди во 

текот на целиот ден. На пример, нивните курсеви може да бараат од нив да 

поминат 1 час работа во групна работа, лице-в-лице, потоа неколку 1-часовни 

сесии на учење преку Интернет, проследени со уште еден краток период на 

лично внимание, семинари, итн. 

2. Флекс модел 

  

Флекс моделите следат индивидуално прилагодени и флуидни распореди каде 

најголемиот дел од учењето го вршат самите студенти преку Интернет, додека 

наставниците остануваат достапни на физички локации за активности за 

поддршка, како што се семинари од мали групи, групни проекти или 

индивидуално учење. 
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Вистинскиот дел од вниманието лице-в-лице за студентите во курсевите за 

Флекс може да варира во зависност од курсот, нејзината локација и ресурсите 

на давателот на услуги. Некои имаат значителна поддршка со наставниците 

што го надополнуваат учењето на студентите секој ден, додека други може да 

се потпрат пред се на учениците да бидат скоро целосно само-доволни. 

  

  

3. Само-мешавина на мирис 

  

Само-мешавините модели ја следат идејата студентот да посетува некои курсеви на 

физичка локација, но исто така има можност да полага курсеви преку Интернет за 

да работи на свое време (било да е тоа од далечина или во специјално назначени 

области во центарот). 

Оттука, студентот може да посетува математика, англиски јазик и историја во 

училница со цигли и малтер, но да земе неколку други предмети, како што се 

странски јазици или литература преку Интернет, под надзор на соодветниот 

наставник за да напредува во свое време. Студентите „се мешаат“ преку Интернет 

и надвор од учењето според нивните потреби и желби, па оттука и името. 

4. E nriched Virtual m odel 

  

Овој модел не се применува на индивидуални курсеви или на дел од вкупниот 

обем на работа на учениците, но е широко распространет: јас сум целото 

училиште, сите нивоа на настава. 

Во збогатено виртуелно опкружување, по почетната воведна сесија на курсот, 

огромното мнозинство на учење се врши на Интернет и од далечина, а од 

студентите ретко се бара да бидат присутни на просториите од тули и малтер на 

центарот секој ден, доколку неможејќи да студираат оддалечено со целосна 

автономија целосно, под услов да ги исполнат бараните стандарди од 

нив. Училиштата што користат збогатени модели на V индивидуални модели се 

веројатно институции кои започнаа да работат само преку Интернет, а потоа ги 

надополнија со некои активности лице-в-лице. 

Учител или тренер, врз основа на карактеристиките на целните групи и целите , 

треба да избере најдобар модел и да ја прилагоди содржината кон него. 

  

Потребни вештини за on-line учител 
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Или Салмон разви модел во пет различни чекори за да се поттикне ангажирање и 

учење преку Интернет на студентите. Таа дава нова дефиниција за сите 

наставници кои работат во околината на Интернет, именувајќи ги како „е-

модератори“, бидејќи нивната работа не е толку многу за пренесување на учењето, 

туку за охрабрување, управување и помагање во претежно автономниот процес на 

учење на учениците во е- учење 

  

  

  

 

- Чекор 1. Пристап и мотивација.          

Улогата на воспитувачот е да ги поздрави учесниците и да ги поттикне да 

комуницираат, како и да се обезбеди системот за е-учење да биде правилно 

поставен и достапен. 

  

- Чекор 2. Интернет социјализација          

Исто така, е-модератор треба да може да промовира социјална социјална 

мрежа преку Интернет, да премости празнини помеѓу социјалните, 

културните и околните учења меѓу учесниците во курсот за е-учење. 

Во попрозаична смисла, ова исто така вклучува размена на пораки со 

учениците со цел да се потенцира социјалната димензија на околината за е-

учење. 

  

- Чекор 3. Размена на информации          

Тука е-модератор доаѓа во свои: т еј се олеснувачи на размена на 

информации, што значи дека тие ги нудат туторство и поддршка во тоа како 

да ги користат ресурсите за учење на располагање на студентите, како и 

додавање на персоналните димензија на нивниот процес на учење од 

страна на пребарување на специфични предмети и прилагодено искуство 

на учење на корисниците. 

  

- Чекор 4. Конструирање на знаење          

Е-модераторите исто така треба да бидат во можност да им овозможат на 

своите студенти да го „изградат“ знаењето, во смисла на помагање за 

правилно интернализирање на стекнатото знаење за време на курсот и 

нивно правење. Ова може да значи, да речеме, одржување конференции. 

  

- Чекор 5. Развој          
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Најважната вештина на воспитувачите преку Интернет е да можат да го 

поддржат развојот на своите студенти и да одговорат на нивните 

променливи потреби, желби и околности. Нивното учење може да ги одведе 

во непредвидени насоки, а даден субјект може да ја поттикне нивната 

iosубопитност, затоа онлајн учителот треба да може да обезбеди и 

дополнителни или надворешни ресурси доколку е потребно, за да обезбеди 

најцелосно можно учење. 

  

Совет: Претприемачите се главната целна група на проектот ISORESS и 

поради посветеноста за започнување бизнис бара, на овие луѓе обично им 

недостасува време и не се во состојба да се вклучат во традиционален курс 

за учење.       

  

Ова е причината зошто курсот ISORESS користи мешано учење кое им овозможува 

на крајните корисници да бидат автономни во нивниот процес на учење со само 

прва сесија лице-в-лице на почетокот на курсот. 

Освен, се разбира, на on-line се наоѓа во Мудл платформа, која им овозможува на 

корисникот и да пристапите на платформа во 

зависност од нивната достапност. Курсот се состои од активности кои ќе се оценува 

на самото место, па така корисниците и ќе биде на еден и создавање 

на нивната сопствена маршрутата обука. 

 

Системи за управување со учење 

Во двата случаи курсот се спроведува поддржан од Систем за управување со учење 

(LMS) што го олеснува целиот процес на учење. 

Системите за управување со учење се дигитални алатки кои овозможуваат 

процеси на е-учење и ресурси од широк спектар на формати да се постават и 

организираат на сеопфатен начин. Некои примери за нив може да бидат Мудл, 

Канвас, Едмодо и многу други. 

Совет: проверете ги различните карактеристики на LMS за да изберете оној 

кој најдобро одговара на вашите потреби!       

Главни карактеристики и барања 

LMS е веб-базирана, мрежна средина за учење преку Интернет, иако раните 

повторувања во 1990-тите и 2000-тите беа локално хостирани откако го набавија 

соодветниот софтвер од продавачот и го инсталираа на компјутер. Што значи оваа 

промена сега? Дека тоа е обично дизајнирано и поставено со употреба на веб-
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базирана специфична пакета за алатки (како што се споменатите погоре) 

според моделот Saas (Софтвер како услуга) , при што добавувачот го обезбедува 

мрежниот хостинг. 

Во секој случај, без оглед на тоа дали некој е тутор или студент, за поставување и 

пристап до курс доставен преку LMS, ќе треба компјутер или сличен уред (паметни 

телефони или таблети, главно) со интернет-врска. 

Постои огромна разновидност на системи за управување со учење, и секој е 

различен во какви карактеристики тие ги нудат - како што се форматите на ресурси 

што можат да се додадат на нив со цел да се постави курс-, кого се насочени, и 

дали или не тие се со отворен извор или заштитени. 

  

  

Постојат некои кои се генералистички по природа, некои кои се ориентирани кон 

образованието на сите три нивоа, па дури и некои кои се скроени кон тоа да се 

користат како алатки во компаниско опкружување, како средство за промовирање 

на доживотно учење кај вработените. 

На крајот, овие алатки се насочени кон дизајнирање средини за учење и искуства, 

хостирање на сите елементи неопходни за таа цел. Препорачуваме да истражувате 

самостојно и да пробате да пронајдете оној што одговара на вашите потреби и е 

доволно лесен за вас. 

Придобивки 

 Компатибилност со повеќе уреди (мобилен, таблет, компјутер, итн.) 

 Достапност од каде било (под услов да има интернет врска или мобилни 

податоци достапни) 

 Можност за повторна употреба и проширување на материјалите за учење. 

 Материјалите за учење остануваат хостирани на Интернет засекогаш 

 Дури и основните корисници на компјутер можат да ги градат и одржуваат 

 Прилагодливост на широк спектар на целни групи 

  

Ризици 

 Низок ангажман на корисници 

 Низок ангажман на предавачи на Интернет 

 Ако не се соодветно мотивирани, студентите може да се откажат 

  

Совет: проверете ги сите карактеристики и можности на LMS според 

барањата на вашиот курс за да изберете однапред најдобрата опција!       
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Алатки 

Системите за управување со учење нудат онлајн наставници широк спектар на 

алатки и автоматизирани процеси кои ретко се достапни во други образовни 

модалитети отколку е-учење. Точната природа на алатките и карактеристиките 

зависи од тоа кој LMS се користи и се детално детализирани на веб-страниците на 

продавачите. 

Општо земено, сепак, тие вклучуваат алатка за издание што му овозможува на 

корисникот да постави курсеви за професионално структурирање, давајќи им 

можност на воспитувачите да организираат теми, делови, додавајќи 

мултимедијални содржини, а понекогаш дури и интерактивни елементи. 

  

  

  

Исто така, им дава можност на воспитувачите да воспостават различни степени на 

пристап до платформата, поставувајќи хиерархиски дрвја со различни типови 

корисници. Како и да е, најважно е, сепак, им овозможува на наставниците да 

водат еден-по-чекор од активноста на ученикот, напредокот и резултатите. 

LMS, исто така, вообичаено ќе вклучат некаква форма на алатка за проценка, 

давајќи им можност на воспитувачите да дизајнираат и спроведат тестови во 

рамките на самите курсеви. Исто така, поврзано со евалуацијата, но можеби и не 

толку клучно кога се работи со возрасни ученици, некои Учење 

Дополнително, тие обично имаат комуникациски интерфејс најчесто изграден во 

форма на систем за размена на пораки барем на форум, ако не и функција како е-

пошта - што им овозможува на студентите да комуницираат едни со други и да да 

имаат готов пристап до наставникот. 

Совет: Во некои LMS нивните можности може да бидат ограничени, но со 

интеграција на одредени приклучоци за бетон, можностите се 

размножуваат!       

Улога на учителот 

Како што објаснивме претходно, улогата на наставникот во контекст на учење 

преку Интернет не е толку многу за трансфер на знаење, туку за дејствување како 

„модератор“ или „олеснувач“ за студентите. Ова се должи на фактот дека е-

учењето, во помал или поголем степен, во зависност од модалитетот што е 

ангажиран, се потпира на студентот да стане барем делумно 

автономен. Материјалите за учење и ресурсите се веќе достапни во Системот за 

управување со учење по избор, така што зависноста од воспитувач во 
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образованието за е-учење не е приближно голема како онаа на традиционалните 

училишта од тули и малтер, кои се потпираат на редовни часови и аналогни 

средства. Ова бара поголема автономија од страна на учениците, но тоа е 

неопходно да се тргува за чиста погодност и стока да се вклучат во учење од 

далечина и често во свое време. 

Тогаш, наставниците за е-учење се ослободени од активностите поврзани со 

трансфер на знаење до одреден степен. Во овој контекст, овие традиционални 

должности и лесно достапната база на знаење на едукаторот се извршуваат со 

повеќе социјални задачи. Нивна одговорност е да се осигурат дека студентите ги 

користат правилно достапните ресурси, како и воспоставување хоризонтални и 

вертикални линии на комуникација, динамизирање на учеството на студентите во 

околината за учење преку Интернет и за решавање проблеми што можат да се 

појават во врска со ресурсите за учење, како и (обезбедување LMS пристап и 

функционалност, на пример). 

  

Впрочем, заради оваа промена во квалификациите, воспитувачите за е-учење 

честопати не се оние кои ги дизајнирале ресурсите за е-учење, што доведе до тоа 

да се сметаат за нешто на „ограничен“ професионалец, заради фактот дека тие ги 

користат ресурсите, но немаат никаква рака во нивниот дизајн и подготовка. 

Накратко, наставниците за е-учење не се нужно експерти во областа на предметот 

што го предаваат, со што се намалува нивната флексибилност и прилагодливост 

кон потребите на учениците до одреден степен. 

Нивната улога, тогаш, нивната функција е да се осигурат дека ресурсите за учење 

добиваат најдобра можна употреба и потенцијалот на студентите и курсевите се 

реализира во потполност. За да го сторат тоа, од нив се бара да управуваат со 

меѓучовечкото ниво на комуникација меѓу самите студенти, како и да го 

промовираат нивното учество и да даваат поддршка - по морално и техничко - и 

охрабрување кога е потребно. 

Така, улогата на онлајн учителот не е толку голема како наставникот, туку таа на 

„лидерот“, се додека нивната задача е да ги водат и поддржуваат учениците во 

нивниот процес на учење. 

Непотребно е да се каже, нивните студенти ќе го добијат најдоброто од двата света 

доколку се служи и онлајн учител (или да се обидат да станат) специјалист во 

областа што ја учат. 

Совет: понекогаш платформите преку Интернет ги исплашат учениците. Би 

било неопходно да ги направиме удобни за да уживаат во искуството.       
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Студија на случај 1 

Вашата група студенти е формирана од мала група на возрасни кои веќе работат. 

Тие имаат за цел да го полагаат курсот ISORESS бидејќи сакаат да создадат мала 

соработка меѓу нив и тие се многу заинтересирани за темата. Дури и ако се многу 

ентузијасти, тие не сметаат на високо ниво на дигитални вештини што им 

оневозможува да поминат само преку Интернет курс самостојно. 

Која од методологиите и моделите разгледани може да биде најсоодветната опција 

заснована на карактеристиката на целната група? 

 

 

 

 Студија на случај 2 

Замислете дека ќе обезбедите курс за обука ISORESS на група потенцијални 

претприемачи. Врз основа на пет-чекор модел на illили Салмон, дизајнирајте 

стратегија и прилагодете ги петте чекори за да го поттикнете ангажманот и 

учењето на учениците. 

 Новите технологии нудат нови можности на тој начин, методологиите за учење се 

развија и прилагодени на тие нови времиња. Интернет и мешаното учење станаа 

многу популарни, но тие исто така претставуваат нови предизвици не само за 

учениците, туку и за обучувачите. 

Од суштинско значење е обучувачот да е свесен за ограничувањата и можностите 

што ги има методологијата и избраниот модел. Обучувачот треба да може да 

избере најдобра алатка што најдобро се прилагодува на нејзините потреби и да ја 

искористи. 

Ова исто така значи дека улогата на обучувачот исто така се менува и клучно е тој / 

таа да може да ги мотивира и да им помогне на студентите да се прилагоди на 

овие нови методологии. 
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3. Фокусирајте се на учениците: p сихологија и меки 

вештини 

Тешките вештини се вештини специфични за работното место и знаење 

што сите треба да извршиме работа, што може да се стекне и подобри преку 

програми за образование и обука. Овие обично се квалификуваат вештини кои 

можат лесно да се дефинираат и оценуваат. Меките вештини, напротив, се 

дефинираат како голема група на интраперсонални и интерперсонални 

карактеристики поврзани со самоспознавање, самоуправување, став, диспозиција 

и личност, потребни за општа лична благосостојба, и како последица на тоа, за 

успех на работата . 

  

Класификацијата на меките вештини варира. Како и да е, нема дефиниран список 

на меки вештини, но може да се најдат вообичаени елементи, а тоа е дека меките 

вештини се поделени во три главни групи: 

  

а) Лични вештини, т.е. вештини за учење, толеранција кон стрес, 

професионална етика, самосвесност, посветеност, животна рамнотежа, 

креативност и иновации.      
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б) Социјални вештини , т.е. комуникација, тимска работа, мрежа за контакти, 

преговори, управување со конфликти, лидерство, прилагодливост на 

културата.      

в) зависни од содржини / методолошки вештини, т.е. ориентација на клиент / 

корисник, континуирано подобрување, адаптибилност за промена, 

ориентација на резултати, аналитички вештини, донесување одлуки, 

вештини за управување, управување со истражување и управување со 

информации (Cinque, 2016).       

  

Неодамна, компаниите се во потрага за вработените кои поседуваат меки 

вештини s . И тие станаа сè поважни. Многу студии и истражувања го истакнаа 

проблемот на пазарот на трудот со пријавување недостаток на вештина кај 

вработените, особено во случајот со најмладите генерации. Поточно, 

истражувањето спроведено од Мекинзи (2016) објави дека една третина од 

работодавците веруваат дека недостатокот на меки вештини предизвикува големи 

деловни проблеми во форма на трошоци, квалитет или време. Така, меките 

вештини се клучни и за вработените и за развојот на компанијата. 

  

На следните страници ќе бидат дефинирани меки вештини, како и нејзината 

важност во корпоративниот свет. Како обучувачи, треба да бидеме свесни за 

нивната важност и да го пренесеме и на студентите. Честопати претприемачите 

мора да се соочат со тешкотии во својата кариера, особено во почетокот, па затоа 

е неопходно да се има предвид дека меките вештини се исто толку важни како 

премолченото знаење. 

  

На крај, обучувачот треба да користи справи со различни ситуации што ќе 

бараат најдобро од неговите / нејзините меки вештини. 
 

1. Авто-kn owledge 

Самосознанието е состојба во која човекот е длабоко свесен за својата личност на 

сите нивоа: јаки и слаби страни, потреби и желби, страсти и мотивации, трауми и 

граници, стравови и соништа, механизми и алатки и сл. Покрај признавањето на 

неговите лични карактеристики, лицето кое добро го познава и понатаму ќе има 

интроспективен став со цел да ги балансира своите силни страни и слабости и да ја 

следи најдобрата верзија на неговата / нејзината / таа. 

Самоспознавањето е клучно во корпоративниот свет, затоа што се рефлектира во 

работата што ја обезбедува работникот. Главно, на лице ' s доверба и самодоверба 

волја, без сомнение, влијание врз квалитетот на работата. 

  

Совет : интроспекцијата е клучот . Важно е дека можеме да ги контролираме 

и да набудуваме без да процениме. Бидете свесни за вашите силни и слаби 

точки за да бидете подготвени однапред за предизвиците.       



 

Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
 

21 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

  

1.1 Доверба    

Доверба Јас сум чувство на доверба и верба во себе. Самоуверена личност е горда 

на тоа кој е / не, не се чувствува инфериорна или супериорна од другите и се гледа 

себеси на исто ниво како и другите. Овој тип на личност охрабрува луѓето да се 

прават работите и користи нежна и поттикнување на говорот на него / 

неа премногу . 

Да се покаже доверба во работното место е многу важно, така што другите 

веруваат во квалитетот на работата на работникот. Напротив, искажувањето 

недостаток на доверба преку испорачаната работа или преку личен став може да 

доведе до недоверба од колегите и претпоставените. 

Во случај на претприемачи, многу е важно тие да бидат сигурни во своите деловни 

идеи и тие се подготвени да работат за тоа. 

  

Совет: Како тренер, важно е да се биде во можност да им се пренесе доверба на 

учениците, така што тие се чувствуваат во безбедно опкружување. Во случај 

студентот да не е сигурен во својата идеја, обучувачот треба да разговара за 

овие сомнежи .       

  

1.2 Самопочитување    

Самопочитта е состојба во која човекот ги прифаќа сите карактеристики откриени 

со самосознавање, се чувствува добро и за неговите силни страни и за слаби 

страни и за вредностите и покажува loveубов кон себе. Лицето со самодоверба е 

способно да се грижи и да го цени сам, независно од проценките на другите и се 

позиционира на прво место без да биде себичен. 

Самодовербата секако ќе влијае на нашата кариера. Високата самодоверба ќе 

влијае на тоа како работиме на работното место, како се справуваме со луѓето и 

колку достигнуваме во кариерата. Ниска самодоверба ќе направи други не 

  

Совет : Како тренери и особено кога се работи со претприемачи, важно е да 

се направат свесни дека неуспехот или тешкотиите не треба да влијаат врз 

нивната самодоверба. Тие треба да бидат сигурни и да бидат свесни дека 

никој не е совршен.         

  

 

 

 
 

2. Емоционална интелигенција 

Емоционалната интелигенција е вештина со која човекот ги забележува и прифаќа 

сите емоции и импулси разбирање за тоа како тие влијаат на неговото / нејзиното 

размислување и одговори, и е во состојба да се справи и да управува со нив. Така, 
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емоционалната интелигенција е збир на емоционална свест и емоционална 

регулација. 

Работното место е место полно со социјални интеракции помеѓу претпоставените, 

колегите, клиентите, партнерите и слично, во кое емоционалната интелигенција ќе 

игра клучна улога за благосостојбата на вработениот и самата компанија. Кога 

поседувате бизнис, важно е да бидете исто така свесни за емоциите на 

вработените, што ќе влијаат директно на продуктивноста и ефикасноста на 

компанијата. 

  

Совет : Да се идентификуваат, признаваат, управуваат и контролираат 

емоциите е клучно, не само во личната сфера, туку и во професионалната.       

  

2.1 Емоционална свест    

Емоционалната свест е во состојба да ги препознае, идентификува, прифаќа и 

разбира нашите емоции во момент за момент, без да им суди. Емоционално 

свесен човек знае што чувствува / зошто и е во состојба да го именува, етикетира 

или искажува емоцијата. Покрај тоа, врската помеѓу неговото размислување, 

чувство и дејства е во согласност и знае како неговите / нејзините чувства влијаат 

врз перформансите. 

Работното место сигурно ќе биде домаќин на различен тип на ситуации со 

различен тип на луѓе, а да се биде во можност да бидат свесни за нашите емоции 

ќе биде важна вештина за подобро ракување и разбирање на околностите. 

  

Совет : важно е да се идентификуваат и анализираат зошто и како се 

чувствуваме на тој начин. Willе ни помогне да се справиме и да спречиме 

несакани емоционални одговори. Само-анализа е од суштинско значење.       

  

  

2 .2 Емоционално регулирање 

Емоционалното регулирање е можност за ракување и управување со емоциите. Со 

други зборови, вештината со која лицето се справува, канализира и контролира 

емоции на ефикасен и корисен начин за себе и за оние што го опкружуваат. 

Лицето со добра емоционална регулатива не суди за одредени емоции и разбира 

дека сите тие имаат вредност. Така, тој / таа нема да ги категоризира како добри 

или лоши, туку повеќе како удобни или непријатни емоции. Со оваа перспектива, 

тој / таа ќе преземе акција и ќе ги практикува личните трикови за управување со 

нив. 

  

На работното место, регулирањето на одредени емоции е клучно, на пример, во 

случаи на гнев, бес, фрустрација или тага. Реакциите со кои лицето може да се 

соочи со ваков вид емоции може да има последици во неговата / нејзината 

кариера. Затоа е важно да знаете како да управувате со силни емоции. 
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Совет: Клучно е да можеме да останеме објективни и да не дозволуваме 

емоциите да нè контролираат. Важно е да се задржиме професионални дури 

и ако минуваме низ многу емотивно искуство (позитивно или негативно).       

  

3. Социјални вештини 

Социјалните вештини се збир на однесувања научени природно што му 

овозможуваат на лицето да предизвика социјално прифатени ситуации кога 

комуницира со другите. Социјалните вештини значат да ги земат предвид 

социјалните норми социокултурниот контекст, како и моралните критериуми. 

Во корпоративниот свет, комуникацијата, доверливоста и вештините за тимска 

работа се особено важни, бидејќи тие сигурно ќе влијаат на нашата кариера, или 

ако ги користиме на добар или лош начин. Како претприемач, важно е да се 

дефинира и привлечноста на бизнисот, за засегнатите страни од целиот ланец на 

вредности, како и за потенцијалните работници. 

  

Совет : Како тренер, социјалните вештини исто така го олеснуваат 

спроведувањето на обуката. Како и да е, запомнете да воспоставите линија 

и секогаш имајте ја предвид вашата улога.       

  

3 .1 Комуникација 

Комуникацијата е да комуницирате со други луѓе, вербално и невербално, преку 

гестови, јазик на телото, па дури и со самите активности . Добар начин на 

комуникација е можноста за откривање и користење на соодветни ресурси 

потребни во специфични моменти: кои зборови, изрази, интонација, модулација 

на гласот, гестот и каналот треба да се користат. 

На работното место, лицето ќе треба постојано да комуницира и дали 

комуникацијата е ефективна и соодветна или не, ќе има последици, особено ако 

пораката е важна или итна. 

За деловно работење, комуникацијата може да биде внатрешна (дистрибутерите, 

работниците…) или надворешната (клиенти, потенцијални клиенти…) и двете се 

клучни. 

  

Совет : комуникацијата треба да се прилагоди на ситуацијата и особено на 

приемникот. Претходна анализа на вашата цел ќе помогне да се најде 

соодветна стратегија.       

  

3 .2 Потврдување 

Тврдењето е клучна социјална вештина и се дефинира како адекватно изразување 

на емоциите и потребите во социјалните односи т.е на директни, чесни и 

соодветни начини. Тврдењето се состои во тоа што јасно и чесно е да се праша за 

она што му треба или сака на лицето на начин што ги почитува другите. Уверените 
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луѓе не се срамат да ги бранат своите гледишта или цели или не се обидуваат да 

влијаат врз другите. 

Активноста е неопходна вештина на работното место, затоа што лицето ќе треба 

јасно да ги каже своите потреби и верува во неколку ситуации. 

  

На пример, тврдењето е задолжително при преговори, давање мислење за нешто 

во компанијата или да разговарате со претпоставените за различни важни 

работи. Активноста ќе обезбеди дека лицето што ќе го земе предвид другиот околу 

него / неа. Во случај на претприемачи, тие ќе треба да бидат сигурни во текот на 

почетокот и да можат да ја одбранат својата идеја. 

  

Совет : Како тренер, суштината е неопходна, но секогаш имајте предвид 

дека да се биде сигурен, исто така, ги почитува другите.       

  

3 .3 Тимска работа 

Вештините за тимска работа вклучуваат мешавина на интерактивни, 

интерперсонални, вештини за решавање на проблеми и комуникациски вештини 

потребни од страна на група луѓе кои работат на заедничка задача, во 

комплементарни улоги, кон заедничка цел чии резултати се поголеми од оние што 

се можни од секое лице кое работи самостојно. Тимската работа е сè за да може да 

работи непречено и ефикасно во рамките на една група, со тоа што ќе биде 

прилагодлив, флексибилен, да може да се вклучи и да ги остави настрана 

разликите со луѓето и да ги постави целите на тимот во прв план. 

  

Денес, корпоративниот свет бара од своите вработени често да работат во 

тимови. Затоа е неопходно да се биде во можност да се прилагодиме на начинот 

на кој се спроведува работата во тимови. 

  

Дури и ако лицето е многу добар соло работник, ако тој / таа не е способен да 

работи во тимови, тоа негативно ќе влијае на неговата / нејзината кариера. Од 

друга страна, добрите вештини за тимска работа можат да имаат многу позитивно 

влијание. 

  

Совет : C ommunicate често со другите, да побара повратни информации, да 

се мобилизираат другите, да биде наметливо, ја испорача вашата работа на 

време, не критикуваат, им помогне на другите и да побара помош, и да каже 

пофалби другите и да ви кажам благодарам. Како тренер, направете ги да 

работат и во тим.       

  

Студија на случај 1 
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Учесникот не се чувствува доволно уверен да ги презентира и поддржува своите 

претприемачки вештини пред другите 

Обучувачот треба да разгледа неколку прашања со цел да го реши проблемот: 

- Тема на самоспознавање. Можно е претприемач мигранти да нема самодоверба 

во однос на зборувањето за него и за својот бизнис пред луѓе од други земји. 

- Други причини? Можеби тој / таа дури и не се чувствува прифатен од локалното 

население. Можеби другите претприемачи во близина се поамбициозни и 

поконкурентни, така што тој / таа не го дели истиот огнен дух. 

Обучувачот може да разговара со ученикот и да го праша за краткорочните и 

долгорочните цели на неговото / нејзиното претприемништво во иднина, за да го 

мотивира да биде поактивен  

 

  

  

 

Студија на случај 2 

  

Учесникот станува бесен со другите многу лесно 

  

Обучувачот треба да разгледа неколку проблеми: 

  

- Прашање за емоционална интелигенција. Понекогаш, кога некое лице се 

чувствува загрозено, поткопано или претерано изложено, има тенденција да 

реагира на лош или груб начин. 

- Други причини? Претприемач со мигранти се соочува со потешкотии при 

прилагодување и усвојување делови од нова култура; тоа значи дека тој / таа е 

честопати под притисок, што го отежнува управувањето со чувствата и контролата 

на неговото / нејзиното однесување кон другите 

  

Обучувачот може да го советува ученикот да седне и да размисли за неговиот / 

нејзиниот став и да сфати дека тоа се потпира на неговата / нејзината врска и 

соработка со другите. 
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Студија на случај 3 

Учесник не сака да се меша или да комуницира со другите во училницата 

Треба да се направи одраз: 

 Прашање за социјални вештини. Едно лице може да се плаши од 

реакцијата на другите луѓе, да биде критикувано или се чувствува 

засрамено поради неговата / нејзината потреба за барање помош. 

 Други причини? Претприемач со мигранти може да има различна 

перцепција за доверливост; искажувањето чувства не е вообичаено во 

секоја култура и ставајќи го тоа во комуникативна - или во дури и 

понагласена - деловна рамка, може да предизвика несигурност заради 

емоционална изложеност. 

Обучувачот може да му се обрати на ученикот поединечно и да дискутира за 

перспективата на тимската работа охрабрувајќи го да биде дел од неа. 

  

Како што веќе е кажано, тешко-вештини мора да бидат надополнети со меки 

вештини за да се поттикне вработување на една личност. Само со поседување 

тешко вештини, вработениот нема да гарантира успешна кариера. Всушност, 

недостатокот на меки вештини предизвикува големи деловни проблеми како што 

се трошоци, квалитет или време, и затоа компаниите бараат вработени со меки 

вештини. 

 

 
 

4 . Интеркултурна комуникација 
Проектот ISORESS е особено упатен кон оние претприемачи со мигрантско 

потекло. Ова значи дека како тренер, постојат различни аспекти што треба да се 

земат предвид. 

Се претпоставува дека обучувачите на квалификувани курсеви се запознаени со 

основните концепти за култура и интеркултурна комуникација. Ова е причината 

зошто овој прирачник главно ќе се фокусира на прашања што можат да се појават 

во текот на овој курс во рамките на час или во врска со курсот преку 

Интернет. Предизвиците, како и концептите на решенија за обучувачите, ќе бидат 

опишани во кратки сценарија. 

1. Култура 

Со векови секоја земја и секој регион развија свои и посебни култури. Главните 

карактеристики на културата се: 
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Се учи културата       

Се стекнува преку образование, обука и искуство. Поголемиот дел од 

однесувањето се учи во општеството. Ова учење може да биде свесно или 

несвесно, но никој нема да го негира процесот на учење. 

Културата се дели       

Се дели како социјален кодекс со одредена група на луѓе. 

Културата се пренесува       

Се пренесува од една генерација на друга преку медиумот на јазик, 

вербален или невербален, преку гестови или знаци, со гестови, усно или 

писмено. 

Културата се менува       

Се менува во секое општество, но со различна брзина и причини. Постојано 

се подложува на промени и се прилагодува на менување на животната 

средина. 

  

2. Културни разлики 

  

Главните културни разлики треба да се забележат во трите области на 

1. Комуникација 

  Вербална комуникација 

-  јазик          

фонологија (разлики во звукот)       

семантика (разлики во значењето на зборовите)       

синтакса (разлики во низата на зборот и нивните 

односи едни на други)       

прагматика (разлики во ефектите на јазикот врз 

перцепциите)       

-  паралог          

интонација       

смее, плаче       

испрашување       

  Невербална комуникација 

-  Движење на телото          

-  Простор и допир          

-  Чувство на времето          

-  Други невербални кодови          

облека       

зграда       
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мебел       

козметика       

кожа и коса       

форма на тело       

2. Социјални категории 

  улога 

  статус 

  класа 

  ставови кон човековата природа 

  активност 

  односи меѓу поединци 

  хиерархија 

  

3. Правила на социјално однесување 

  опишувајќи ги причините и мислењата 

  изразување незадоволство и критика 

  комплиментирање и жалење / покажување топлина / подароци 

  обраќање на луѓе / поставување лични прашања 

  извинувајќи се 

  шегувајќи 

  

Модел на интеркултурна интеракција 

Различни форми на поединецот претставуваат влијанието на различните култури 

врз поединецот. Кога некој ќе ја напушти својата култура и ќе достигне друга 

култура, неговото или нејзиното однесување ќе се промени заради влијанието на 

културно различно општество. 

На пример, во случај кога одредена групна активност е одбиена , како тренер треба 

да размислите: 

- правила на однесување: Можеби т тој ученик не прифаќа работа во групи 

како ефикасен метод на учење; тој / таа не е способен да издржи на 

критики?          

- Истражувања на социјална мачка : Дали има некакви проблеми поврзани 

со улогата или статусот, на пр. Тој / таа се користи за шеф; учествува и 

конкурентот на пазарот; групата не е балансирана во однос на возраста, 

полот, религијата, културната позадина или претходно знаење?          

Совет: Обучувачот ќе дејствува како модератор со цел да се справи со 

ситуацијата, исто така, со оглед на сите учесници. Мала промена во 

групниот аранжман или некои мотивирачки зборови може да биде корисна 

за да се реши проблемот.       
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Замислете си дека дејноста за играње улоги е одбиено , како тренер треба да се земе 

предвид следново: 

- Комуникација: Просторот и допирот можат да бидат проблематични во 

улогата на улоги, особено кога мажите и жените дејствуваат заедно          

- Социјални категории: Дали има некакви улоги или статусни прашања, на 

пример, хиерархија, мажи / жени?          

- Правила на социјално однесување: Дали одбивањето е начин да се скрие 

срамежливост или сценски страв?          

Совет: Мала улога, изведување во подоцнежна фаза или некои 

мотивирачки зборови може да биде корисно за решавање на 

проблемот. Алтернативно, ученикот може да има задача на активен 

набудувач.       

Во случај јас cebreaking активности или игри со натпреварувачки карактер како 

што се одбиени како "детски" , следниве прашања треба да се земат предвид: 

- Социјални категории: Како претприемач, лицето се користи за да биде 

лидер и да донесува одлуки. Како и да е, градењето на односи помеѓу 

поединци како што се дружење со други во мраз активност е важна 

надлежност на претприемачот. Покрај тоа, современото предавање се 

базира на тимбилдинг, размена на искуства и групна работа меѓу 

учениците.          

  

Затоа се препорачува први да имаат некои запознаени активности за 

подобро да се запознаат. Игри како Кахот се наменети да ги ревидираат 

содржините за учење во пријатна, кратка и ефикасна форма. 

Меѓутоа, обучувачот може да ги објасни овие причини, тој / таа треба да ги 

провери повратните информации од другите учесници и, исто така, да се фокусира 

на добар баланс на ваков вид активности и алтернативни активности за учење во 

текот на курсот. 

Во случај да е ОМЕ учесници се разбира да биде доцна редовно на тренер треба да 

направи рефлексија за следниве прашања: 

- Комуникација: Различно чувство за време: Во некои култури може да биде 

неморално да се биде прерано, во други е немоќно да се доцни.          

- Социјални категории: Дали има некакви проблеми поврзани со улогата или 

статусот, на пр. Да се биде шеф му го доделува правото да трае?          
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- Други причини: Претприемачот може само да ја затвори својата 

продавница на часот кога ќе започне курсот, така што тој / таа нема 

шанса навистина да биде навреме.          

Совет: Ако има други причини, обучувачот може да им ги објасни овие на 

групата и во исто време да изрази благодарност за сите учесници кои се 

навреме со цел да избегнат какво било одложување или прекинување.       

Последно, друга вообичаена ситуација е недостаток на активност во 

текот .  Што да се разгледа и како да се реагира како тренер во овој случај ? 

- Тема на социјални категории: Дали има некакви прашања поврзани со 

улогата или статусот, на пр. Давање погрешен одговор ќе значи губење 

на лицето како претприемач, работодавач или шеф?          

- Други причини: При работа со мигранти претприемачи, недостаток на 

јазични вештини може да биде пречка за учесникот да го следи курсот, 

да ги разбере задачите и активно да придонесува. Особено со вечерните 

часови, некои ученици можат да бидат уморни затоа што работеа цел 

ден. Недостаток на мотивација за завршување на курсот треба да се 

смета, но е малку веројатно бидејќи претприемачите донесуваат своја 

одлука да присуствуваат на курсот.          

Совет: обучувачот ќе се обрати до ученикот поединечно и ќе понуди 

поддршка, на пример со објаснувања во врска со јазични проблеми или со 

активирање на задачи за уморни ученици.       

  

Општи совети што треба да се земат предвид при работа со интеркултурна 

група: 

размислуваат за вашата културна позадина и сите поврзани навики или 

однесувања                   

размислете за вашите сопствени искуства во наставата - дали имало ситуации 

што можат да бидат предизвикани од тешкотии во меѓукултурната 

комуникација?                   

во случај на проблеми во текот, обидете се да размислите дали може да се 

вклучат тешкотии во меѓукултурната комуникација.                   

обидете се да ги чувствителизирате вашите ученици за тешкотии во 

интеркултурната комуникација што исто така може да влијаат на нивниот бизнис 

(на пр. Со клиенти, итн.)                   

Студија на случај 1 

Еден од учесниците во текот инсистира на неговата / нејзината точка 

на поглед во дискусии и , исто така, секогаш 

се бара за тренер за јасни решенија за сите на теми . Тој / таа е , исто така, не се 

согласуваат со темата на вклучување на вработените во бизнис одлуки . 

Што да се разгледа и како да се реагира како тренер ? 

 Социјални категории. Традиционалниот стил на учење ориентиран од 

наставници вклучува повеќе хиерархиски елементи: Сите одлуки ги донесува 

водачот - вообичаено не е да се критикува лидерот - критиката е еквивалентна 

на изложеноста - независно дејствување не се охрабрува. Напротив, 

современите методологии на учење се фокусираат на вклучување на 

учениците. 

 Социјално однесување. Дали проблемот е поврзан со опишување на 

причините и мислењата, како да се справиме со критики и да наоѓаме 
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бидете специфични, практични, прилагодете ги сите содржини според 

потребите на учениците позадина нивната    

  

На тренер ќе укаже 

на важноста на изнаоѓање компромиси како еден претприемач . Бизнис свет 

во многу случаи не не нудат едноставен точни или погрешни одговори , 

но земајќи одлуки е често на процесот на внимателно пондерирање на за и 

против аргументи . 

 the leader – criticism is equivalent to exposure – independent acting is not 

encouraged. In contrary, modern learning methodologies focus on the 

involvement of the learners. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студија Ц ас 2 

Еден од учесниците се чини , а повеќе да кликнете 

на околу на екранот отколку да ефикасно да се следат 

и завршете ги задачите 

Што да се разгледа и како да се реагира како тренер ? 

 Сите ученици не можат да се навикнат на учење преку 

Интернет, кое бара високо ниво на само-мотивација и 

автономија, но исто така работи со подолги текстови или задачи. 

 Социјални категории. Дали има вклучени проблеми во врска 

со улогата или статусот, на пр. Да се биде шеф значи да не бараш 

помош? Интернет-учењето исто така бара високо ниво на 

дисциплина и еден вид објективност кон сопствените 

перформанси и компетенции - што значи прифаќање и 

подобрување на сопствените слабости. 

 Социјално однесување. Може да биде „iteубезен“ начин да не 

се изрази незадоволство, ниту пак се обраќа директно до 

обучувачот дека задачите се или премногу лесни или премногу 

тешки. Покрај тоа, учењето преку Интернет бара јасни одговори 

(на пр. Повеќекратен избор, влечење и спуштање) бидејќи нема 

простор да се изрази, да разговара или да дава детални 

објаснувања. 

 Други причини? Недостаток на ИКТ компетенции или 

недостаток на јазични компетенции може да бидат други 

причини за ваков вид некоординирани перформанси. 

На тренер ќе се јавите на учесниците поединечно и нудат некои поддршка , на 

пр . со одговарање на прашања или давање повратна 

информација. Ако на учесникот не не се заедно со земјата јазик верзија на 
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Овие вообичаени предизвици илустрираат некои од вообичаените интеркултурни 

проблеми што можат да се појават за време на обуката. Сепак, очигледно е дека 

поголемиот дел од предизвиците се поврзани со различно разбирање на 

хиерархијата и / или модерните стилови на учење. Една од причините за тоа може 

да биде различна културна позадина. Преку сите културни групи, возраста на 

учесниците, како и нивната образовна позадина, исто така, сериозно ќе влијаат на 

обуката и нејзиниот успех. 

  

Фактот дека културата се менува е глобален аспект. Помладата 

генерација е се повеќе се користи за работа со дигитални ресурси и крои. Тие 

уживаат во секое учење што е поврзано со игри или натпревари. Понекогаш тие 

имаат повеќе заедничко (на пр. Стил на облека, музика) со нивните меѓународни 

врсници отколку со другите генерации во нивната земја. 

Било кој аспект поврзан со недостаток на образовна позадина треба да се 

почитува од страна на обучувачот за да се обезбеди успешно учество на сите 

ученици. Обучувачот треба да ги поддржува учениците со секаков вид проблеми 

што се поврзани со јазик или ИКТ и е исто така мотиватор за сите учесници - за 

време на во-рамките, како и при работа на Интернет-дел. 

Сепак, секоја реакција на учесниците во текот на курсот треба да се сфати 

сериозно. Иако обучувачот е квалификуван и искусен, ваквиот вид повратни 

информации е можност да размисли за сопствената култура, на приодите за обука 

и на начинот на предавање. Не само учениците се поединци кои ги донесуваат 

своите културни средини и ги претпочитаат стиловите на учење. Исто така, 

обучувачите може да применат некои методологии повеќе од другите, на пр. 

Групна работа, игри / мраз прекинувачи - не секогаш потврдувајќи ја соодветноста 

и употребливоста на одредена група за учење. 
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5. ООП и СД 

Научувањето на претприемачи и обука на нив во корпоративна општествена 

одговорност (ООП) и одржлив развој (СД) се чини дека е предизвикувачка задача, 

бидејќи вклучува развој на посебен вид начин на размислување кај луѓето, кои 

понекогаш можеби ќе треба значително да го променат нивниот став кон 

бизнисот. ООП и СД се концепти на кои им треба длабоко разбирање и 

подготвеност да се стават во пракса. Улогата на обучувачот тука не може да се 

потцени. Иако курсот ISORESS главно е дизајниран за обука преку Интернет, 

главните увиди и инспирации може да се појават за време на обуките во рамките 

на наставата, кога учениците ќе се сретнат со вистински инспирирани и посветени 

тренери, кои можат да го пренесат својот позитивен став и силно верување во 

презентираните концепти . Еден добар тренер треба да се обиде да расправа со 

учесниците за да после курсот претприемачите што работат микро и мали 

претпријатија се целосно убедени во предностите од воведувањето на концепти за 

ООП и СД во нивните компании. Една од целите на курсот е исто така да се 

подигне свеста на претприемачите за прашањата поврзани со двата 

концепта. Некои од сопствениците на деловни активности можеби долго време 

воведуваат идеи презентирани. Сепак, можеби не биле свесни за значењето и 

релевантноста на нивните активности досега. Така, исто така е улога на обучувачи 

да ги натера претприемачите да размислат за своите активности во контекст на 

ООП и ОР, да ги разгледуваат активностите на посистематски начин за да ги 

направат уште позначајни за деловните активности. Курсот исто така може да им 

помогне да ги потврдат своите верувања и вистинскиот пат што го следат. 

  

Обучувачите имаат широк спектар на наставни материјали на располагање, 

меѓутоа, пред да се кандидира на курсот, препорачливо е да се ревидираат 

нивните знаења, да се разгледаат досегашните искуства и да се развие сопствена 

експертиза во областа што е можно повеќе. 

Освен самиот курс ISORESS, обучувачите треба да се запознаат со главните 

документи што се однесуваат на ООП и SD, од кои повеќето се достапни на многу 

јазици, имено: 

Обновена стратегија на ЕУ 2011-14 за општествена одговорност во компанијата 

Акционен план за човекови права и демократија (2015-2019) 

Комуникација за следните чекори за одржлива европска иднина 

Рефлективен документ: кон одржлива Европа до 2030 година 

Директива 2014/95 / ЕУ за нефинансиско известување 

Глобален компактен Обединетите нации 

Водечки принципи на Обединетите нации за деловни и човекови права 

Агенда на ООН 2030 за одржлив развој 

ISO 26000 стандард за водење на социјална одговорност 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX:52011DC0681
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A32014L0095
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.unglobalcompact.org/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
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Упатства на ОЕЦД за мултинационални претпријатија 

Упатство за должно внимание на ОЕЦД за одговорно деловно однесување 

Принципи на социјална политика за мултинационални претпријатија од страна на 

Меѓународната организација на трудот 

  

Што е општествена одговорност на компанијата и одржлив развој ? 

  

Социјална одговорност на компанијата 

Почетоците на ООП и СД се навраќаат во античките времиња кога првите упатства 

во врска со она што сега ќе го препознаеме како корпоративна одговорност ги 

поставиле научници како Аристотел кои ја разликувале осудената „уметност за 

правење пари“ од „уметноста на управувањето со домаќинствата " 

Секако, важен е моментот кога претприемачите почнаа да сфаќаат дека нивните 

социјални или еколошки активности им носи мерливи придобивки. 

Оваа свесна активност, која беше резултат на сопствени регулативи, но и 

притисокот на засегнатите страни, комбинирана со стратешки пристап кон 

одговорност, може да се смета за почеток на ООП. 

  

Концептите се развија со текот на времето, земајќи ги предвид економските, 

еколошките и општествените промени што се случуваат во 20-ти и почетокот на 21 

век. Многу научници дадоа различни дефиниции и првите обиди да се дефинираат 

ООП и СД беа главно академски. Имаше многу проблеми со дефинирање на она 

што е ООП, а што не. „Според Губелс (2002), Вотав и Сети (1973) ја сметале 

општествената одговорност за брилијантен термин:„ тоа значи нешто, но не 

секогаш истата работа за секого “. Премногу често, ООП се сметаше за лек кој ќе го 

реши глобалниот јаз на сиромаштија, социјалното исклучување и деградацијата на 

животната средина. Здруженијата на работодавачи ја потенцираат доброволната 

посветеност на ООП. Локалните самоуправи и некои невладини организации 

(НВО) веруваат дека јавно-приватно партнерство можат, на пример, да ги 

подмладат соседствата. Исто така, различни дисциплини за управување 

признаваат дека ООП одговара на нивните цели, како што се управување со 

квалитет, маркетинг, комуникација, финансии, УЧР и известување. Секој од нив 

презентира ставови за ООП кои се усогласуваат со нивната специфична состојба и 

предизвици “. 

  

Повеќе концепти и дефиниции беа пристрасни кон специфични интереси. Банерје 

(2001: 42) изјави дека општествената одговорност на компанијата е „премногу 

широка во обемот да биде релевантна за организациите“ и Хендерсон (2001: 21-22) 

„не постои цврст и добро развиен консензус што обезбедува основа за 

дејствување“ . Недостатокот на „сеопфатна дефиниција за ООП“ (WBCSD, 2000: 3) и 

последователната разновидност и преклопување во терминологијата, 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.oecd.org/corporate/mne/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
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дефинициите и концептуалните модели ги отежнуваа академската дебата и 

тековните истражувања (Göbbels, 2002: 5). 

  

Со текот на времето, ООП и СД станаа интерес на националните и меѓународните 

власти, кои обезбедија релевантни акти и закони. 

  

Европската комисија најпрво ја дефинираше општествената одговорност на 

компанијата (ООП) како „концепт според кој компаниите интегрираат социјални и 

еколошки проблеми во нивните деловни активности и во нивната интеракција со 

нивните засегнати страни на доброволна основа“. 

  

Тоа се однесуваше на активности на компаниите над и над нивните законски 

обврски кон општеството и околината. Одредени регулаторни мерки создадоа 

средина поповолно за претпријатијата што доброволно ја исполнуваат својата 

општествена одговорност. 

  

На 25 октомври 2011 година, Европската комисија го претстави 

документот Обновена стратегија на ЕУ за 2011-2014 година во однос на 

општествената одговорност на компанијата (COM (2011) 681). 

  

Комисијата изнесе нова дефиниција за ООП како „одговорност на претпријатијата 

за нивното влијание врз општеството“. Почитувањето на применливото 

законодавство и колективните договори меѓу социјалните партнери е предуслов за 

исполнување на таа одговорност. За целосно исполнување на нивната 

општествена одговорност на компанијата, претпријатијата треба да воспостават 

процес за интегрирање на социјалните, еколошките, етичките, човековите права и 

грижите на потрошувачите во нивните деловни активности и основната стратегија 

во тесна соработка со нивните засегнати страни, со цел: 

  

- максимизирање на создавање заедничка вредност за нивните сопственици / 

акционери и за другите нивни чинители и општо општество; 

- идентификување, спречување и ублажување на нивните можни негативни 

влијанија. 

  

Документот содржи информации релевантни за европскиот приватен сектор за 

тековните политики на ЕУ во областа на ООП. Наспроти очекувањата, документот 

не дефинира нови регулаторни механизми, туку само сигнализира насока на 

понатамошна работа на Комисијата за промовирање на ООП во Европа , ги 

специфицира неговите очекувања кон претпријатијата што работат во ЕУ и 

дефинира како комитетот ја разбира социјалната одговорност. 
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Новата стратегија за ООП ја надополнува стратегијата „Европа 2020“ во однос на 

општествената одговорност на компанијата. Насоките на активности наведени во 

нив се да помогнат во спроведувањето на стратегијата и да се врати довербата во 

деловните активности, оштетени во време на економска криза. Во својата 

комуникација, Комисијата ги повикува претприемачите да усвојат поодговорен 

став, стремејќи се кон транспарентност во целиот ланец на снабдување, 

почитување на човековите права и одговорност за нивното влијание врз 

животната средина. Посебен акцент е ставен на големите претпријатија, особено 

на оние кои вработуваат над 1.000 вработени. Сепак, Комисијата ја разбира 

специфичноста на малите и средни претпријатија, изјавувајќи дека „за повеќето 

мали и средни претпријатија, особено микро претпријатија, механизмот за ООП 

најверојатно ќе остане неформален и интуитивен“. 

  

За компаниите кои бараат официјален пристап кон ООП, особено големите 

компании, авторитативното водство е обезбедено со меѓународно признати 

принципи и упатства, особено неодамна ажурираните Упатства на ОЕЦД за 

мултинационални претпријатија , Десетте принципи на Глобалниот компакт на 

Обединетите нации , Стандард за упатства ISO 26000 за социјална 

одговорност , Три-партитивна декларација на принципите на МОТ во врска со 

мултинационалните претпријатија и социјалната политика и Водечките 

принципи на Обединетите нации за деловни активности и човекови права . Овој 

основен сет на меѓународно признати принципи и упатства претставува развојна и 

неодамна зајакната глобална рамка за ООП. Европската политика за промовирање 

на ООП треба да биде целосно во согласност со оваа рамка. 

  

Одговорно деловно однесување (РБЦ) 

Ова е алтернативен термин воведен од ОЕЦД во тесна соработка со деловни, 

синдикати и невладини организации. ОЕЦД ја дефинираше РБЦ како „придонес за 

позитивен придонес кон економскиот, животната средина и социјалниот напредок 

со цел постигнување одржлив развој и избегнување и решавање на негативните 

влијанија поврзани со директните и индиректните операции, производи или 

услуги на претпријатието“. 

  

Одржлив развој 

Одржливиот развој е концепт што се појави за прв пат во 1987 година со 

објавување на извештајот Брундленд , предупредување за негативните последици 

врз животната средина од економскиот раст и глобализацијата, кој се обиде да 

најде можни решенија за проблемите предизвикани од индустријализацијата и 

растот на населението. 

Одржливоста е развој што ги задоволува потребите на сегашноста, без да се 

наруши капацитетот на идните генерации, гарантирајќи баланс помеѓу 
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економскиот раст, грижата за животната средина и социјалната 

благосостојба. 

  

Како дел од новиот патоказ за одржлив развој, Обединетите нации ја одобрија 

Агендата за 2030 година, во која се содржани целите за одржлив развој, повик за 

акција за заштита на планетата и гарантирање на глобалната благосостојба на 

луѓето. Овие вообичаени цели бараат активна вклученост на поединци, деловни 

активности, администрации и земји ширум светот. 

Деветнаесет цели се дефинирани со цел да се обезбеди одржлив развој. Овие 17 

цели се меѓусебно поврзани и честопати клучот за успехот на некој ќе вклучува 

прашања што најчесто се поврзани со друга. Тие можат да бидат сумирани на 

следниов начин: 

  

искоренување на сиромаштијата и гладот, гарантирајќи здрав живот,        

универзализирање на пристапот до основните услуги како што се вода, 

канализација и одржлива енергија,        

поддршка на создавање можности за развој преку инклузивно образование и 

пристојна работа,        

зајакнување на иновации и еластична инфраструктура, создавање заедници и 

градови кои можат да произведуваат и трошат одржливо,        

намалување на нееднаквоста во светот, особено онаа што се однесува на 

полот,        

грижа за животната средина во борбата против климатските промени и 

заштита на океаните и копнените екосистеми,        

промовирање на соработка помеѓу различни социјални агенти за создавање 

на средина за мир и одржлив развој.        

  

ООП и СД опфаќаат многу области, меѓусебно поврзани, како што се човекови 

права, работни практики и практики за вработување (како што се обука, 

разновидност, родова еднаквост, како и здравје и благосостојба на вработените) и 

прашања поврзани со животната средина (како што се биодиверзитетот, 

климатските промени , ефикасност на ресурсите, проценка на животниот циклус и 

спречување на загадување). Вклучувањето и развојот на заедницата, прашањата 

поврзани со потрошувачите и фер оперативни практики се исто така дел од 

пристапот кон ООП. 

  

ISO 26000: 

ISO 26000 дава насоки за тоа како деловните активности и организациите можат да 

работат на општествено одговорен начин. Ова значи да се дејствува на етички и 

транспарентен начин што придонесува за здравјето и благосостојбата на 

општеството. 
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Општи информации за ISO 26000 може да се добијат на веб-страницата ISO 

SR www.iso.org/sr . 

ISO 26000 е достапен на над 30 јазици, вклучувајќи арапски, кинески, англиски, 

персиски, француски, германски, хебрејски, јапонски, португалски, руски, шпански, 

виетнамски… 

  

Ги содржи и дискутира за седумте принципи, кои се од суштинско значење за 

спроведување на стратегијата за ООП. 

1. Одговорност 

2. Транспарентност 

3. Етичко однесување 

4. Почитување на интересите на засегнатите страни 

5. Почитување на владеењето на правото 

6. Почитување на меѓународните норми на однесување 

7. Почитување на човековите права 

  

ISO 26000, исто така, ги класифицира активностите на ООП на следниве теми и 

теми: 

  

 

 

 

Организациско управување 

Број 1: Процеси и структура на одлучување 

  

Човечки права 

Број 1: Должно внимание 

Број 2: Состојби со ризик за човекови права 

Број 3: Избегнување на соучесништво 

Број 4: Решавање на поплаки 

Број 5: Дискриминација и ранливи групи 

Број 6: Граѓански и политички права 

Број 7: Економски, социјални и културни права 

Број 8: Основни принципи и права при работа 

  

Труд практики 

Број 1: Работни односи и работни односи 

Број 2: Услови на работа и социјална заштита 

Број 3: Социјален дијалог 

Број 4: Здравје и безбедност при работа 

Број 5: Човечки развој и обука на работното место 

  

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=http://www.iso.org/sr
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Околината 

Број 1: Спречување на загадување 

Број 2: Одржливо користење на ресурсите 

Број 3: Ублажување и прилагодување на климатските промени 

Број 4: Заштита на животната средина, биолошката разновидност и обновување на 

природните живеалишта 

  

Фер практики за работа 

Број 1: Антикорупција 

Број 2: Одговорно политичко учество 

Број 3: Фер конкуренција 

Број 4: Унапредување на општествената одговорност во ланецот на вредности 

Број 5: Почитување на правата на сопственост 

  

Проблеми со потрошувачите 

Број 1: Фер маркетинг, фактички и непристрасни информации и фер договорни 

практики 

Број 2: Заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите 

Број 3: Одржлива потрошувачка 

Број 4: Услуга на потрошувачите, поддршка и решавање на жалби и спорови 

Број 5: Заштита на податоците за потрошувачите и приватноста 

Број 6: Пристап до основните услуги 

Број 7: Образование и свесност 

  

Вклучување и развој на заедницата 

Број 1: Вклучување во заедницата 

Број 2: Образование и култура 

Број 3: Создавање вработување и развој на вештини 

Број 4: Развој на технологија и пристап 

Број 5: Создавање богатство и приход 

Број 6: Здравје 

Број 7: Социјални инвестиции 

  

Курсот ISORESS опфаќа некои од темите наведени во ISO 26000. Изборот се 

засноваше врз прашалниците за потребите и свеста на претприемачите, како и 

потребите и потенцијалот на институциите за обука. 

  

Исто така, се водеше сметка за големината на претпријатието и специфичните 

услови со кои може да се соочат особено мигрантите претприемачи при водење 

бизнис во странска земја. Тој се фокусира на основните теми, кои се лесно 

разбирливи и може веднаш да се применат. Некои од прашањата карактеристични 

за големите корпорации се ограничени или испуштени. 
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Општи информации за обучувачи кога се занимаваат со прашањата за ООП 

и SD : 

прочитајте ги документите издадени од националните и раководните тела на 

ЕУ                   

пребарување на најдобри практики во согласност со деловните профили на 

претприемачите                   

обидете се да анализирате некои најдобри практики со учениците                   

дискутирајте за кои стратегии / политика можат да се прилагодат во деловните 

активности за кои учениците работат / работат                   

разговараат за трошоците и придобивките од спроведувањето на секоја 

стратегија / политика / решение                   

бидат специфични, практични, прилагодете ја содржината според 

потребите на обучувачите                   

Проверете дали предложените решенија се релевантни, компатибилни со 

профилите и потенцијалите на претприемачите                   

  

Студија на случај 1 
 

Обучувате група на претприемачи-мигранти, повеќето од нив водат продавници 

за намирници или зеленило во кои работат најмногу 2 лица, главно членови на 

семејството. Кои изданија. класифицирани со ISO 26000, мислите ли дека би биле 

релевантни за нив? 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Социјална одговорност на компанијата , одговорно деловно однесување и одржлив 

развој, сите претставуваат еден вид основна филозофија што треба да ја следи 

секој претприемач. Улогата на обучувачот е несомнено да го зајакне позитивниот 

став кај учениците кон концептите и да ги мотивира да им пристапуваат на 

посистематски начин. Постојат многу документи, особено оние издадени од 

раководните тела на ЕУ, кои даваат упатства и решенија за прилагодување на 

одредени стратегии. Бидејќи некои од учениците може да бидат скептични во 

врска со воведувањето нови политики за нивните компании, обучувачот треба да 

Студија на случај 2 

  

Вашите обучувачи доаѓаат од различно културно потекло. Како би се 

приближиле кон проблемот со заштитата на животната средина и прашањата 

на потрошувачите во дискусија? 
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ги потенцира позитивните аспекти при користењето на принципите за ООП, РБЦ и 

СД како што се: 

  

• покажување на заложба за континуирано подобрување,                                   

• привлекување истомисленици, инвеститори, клиенти и вработени,                                   

  

  

  

• подобрување на односите со вработените, заедниците, медиумите, добавувачите 

и владините агенции,                                   

• помага да се воспостават поцврсти, стабилни синџири на снабдување,                                   

• придонесува за одржлив развој со намалување на штетните влијанија врз 

животната средина, социјалните и економските влијанија,                                   

• помагање во управувањето и намалувањето на ризиците,                                   

• идентификување на нови можности.                                   

  

Со анализа на некои практични, реални примери претприемачите ќе сфатат дека 

за да функционираат во сегашната светска економија, треба да се прилагодат 

принципите, во спротивно ќе се изгуби потенцијалот да остане и да се прошири 

нечиј бизнис. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резиме 
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Овој прирачник има за цел обезбедување на потребните методолошка рамка за 

обучувачи со цел да се испорача обука ISORESS разбира соодветно . 

  

Различните поглавја опфатени релевантни прашања кои му помогнат на 

тренерот со подготовка при испорака на курсот лице во лице . 

  

Првите две единици се справи со новите технологии и онлајн и 

помеша учење методологии кои имаат стекнато популарност се 

должи на на најновите технолошки достигнувања. Бидејќи курсот за обука 

ISORESS има лице во лице и, исто така , дел од Интернет, клучно е обучувачите да 

се запознаат со оваа методологија за да ја искористат истата. 

  

Следната единица се занимава со меки вештини, што е клучен фактор за успех во 

личниот, но и во професионалниот живот. За обучувачите, особено кога се работи 

со претприемачи, клучно е да се подигне свеста и да се работи на тие вештини 

што станаа релевантни како и тешките вештини. 

  

Бидејќи ИСОРЕС ги зема предвид оние претприемачи со мигрантско потекло, се 

сметаше дека е важно да се вклучи единица што се занимава со меѓукултурна 

комуникација, за да се развие разбирање. 

  

Последно, но не и најмалку важно, како тренер што се занимава со прашањата 

на општествената одговорност на компанијата и прашањата за одржлив развој, 

последното поглавје нуди прв пристап кон тие теми. 

  

Сите проблеми се од суштинско значење за да се земат предвид од страна на 

обучувач при подготовката на лекцијата. Сите единици се специјално 

дизајнирани фокусирајќи се на претприемачите како крајни корисници на курсот. 

  

Во сите случаи, тоа е важно да сфатат дека т тој тренер треба да бидат свесни за 

различни карактеристика на секоја група која бара флексибилно bility и да се 

адаптираат ција на потребите на целната група. 

  

Следното додаток вклучува дел од лицето на обуката за е- претприемачи со 

соодветни упатства и работни листови за нивно спроведување.  
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АPPENDIX 

  

  

  

Следниве анекси се упатства и упатства дадени на обучувачите со цел да ја 

спроведат сесијата за обука на лице во лице на курсот за обука ISORESS специјално 

насочен кон претприемачите . 

  

Те молам забележи: 

  

На почетокот на секоја активност, насоки за тренер на прво место.         

Инструкциите кои треба да се обезбеди на учесниците се означени од 

страна на симболот (зелена стрелка) и се во закосени букви.       

Точните одговори се означени и означени со зелена боја .       

Сите наведени работни листови се вклучени како прилози на крајот на 

секоја единица.       
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Единица А 0 Вовед 
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Добредојдовте на курсот за обука ISORESS :-). 

Ве молиме, прочитајте го воведот и обидете се да направите некои вежби кои ќе 

ве запознаат со главните концепти на општествена одговорност на компанијата 

(ООП) и одржлив развој (СД). 

  

Курсот за обука за претприемачи се состои од два дела што покриваат материјал 

дизајниран 50 часа. Дел А од курсот е дизајниран како 8 часовна обука / 

работилница што ќе ја спроведува професионална тренерка во околина во 

училницата. Дел Б е курс преку Интернет, кој може да се направи без поддршка на 

обучувачи. Материјалот е уреден во 6 основни области на ООП, имено: 

-  En vironment                 

-  фер оперативни практики                 

-  Прашања на потрошувачи                 

-  Вклученост и развој на заедницата                 

-  Човекови права                 

-  Работни практики                 

  

Секоја единица се состои од Вовед , Главен дел и Ревизија . 

Во Вовед, ќе се запознаете со основите за секоја област, тогаш вештините се 

развиваат во Главниот дел и можете да ги тестирате своите знаења и вештини во 

делот Ревизија на крајот на секоја единица. Можете да ги користите дополнителни 

материјал развиен во проектот ISORESS како што Студија за специфичните 

потреби поврзани со ООП и SD Обука за микро и мали претпријатија во партнер 

countr тите и Водич за добри практики . 

  

Во текот на онлајн, ќе имате пристап до сите вежби со предложениот временски 

рок. Имате неколку обиди да ја направите секоја вежба со можност да видите 

точни одговори. Обидете се да запомните колку што е можно од секоја 

единица. Во деловите СТОП ДА СЕ РАБОТЕ, ќе најдете неколку прашања што можат 

да ја стимулираат дискусијата или да ви дадат идеи за воведување во вашиот 

сопствен бизнис или деловно работење за кое работете. Во текот, ќе најдете 

различни активности што ќе го стимулираат вашиот професионален развој во 

однос на ООП и СД. Се надевам , претставените идеи, исто така, позитивно ќе 

Време: 60 минути 
  
Наставни помагала: табла / табела за таблети, леплива лента / налепници, 

големи листови хартија, копии на работни листови, маркери во боја, белешки 

за пост              
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влијаат на вашиот став кон практиките за ООП и СД и кога ќе се спроведат ќе го 

направат вашиот бизнис подобар. 

  

Среќно и уживајте во курсот! 

  

 

 

 

 

 

 

  

Загреј се 

Активност 1 

  
Дел 1 

  
Учесниците работат како цела група. Обучувачот ги покажува изразите на 

слајдовите. Учесниците треба да изберат изрази поврзани со ООП. Овие ќе бидат 

прикажани со зелена боја. 

  

Што е ООП? Кој изрази не се дружат со ООП? 

  

доброволно деловна етика                                                                                    

коруптивно корпоративно 

државјанство                                                                                    

загриженост за животната средина кај децата                                                        

одржлива корпоративна филантропија                                                                                    

небрежност на одговорност                                                                                    

почитување на применливата законска одговорност за животната 

средина                                          

загадување на животната средина почитување на колективните 

договори                                                                                                   

  

Дел 2 
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Учесниците работат во парови. Обучувачот дистрибуира сет од 5 дефиниции за 

секој пар. Учесниците треба да ги стават во правилен редослед РАБОТНИК 

A0_1. Учесниците ги презентираат своите нарачки, доколку има доволно време, 

тие можат да бараат разлики меѓу различните дефиниции. Одговорите се дадени 

во правилен редослед.  

(10 мин) 

  

 

  Работа во парови. Ставете ги дефинициите / концептите според редоследот 

што  тие го развија. 

 

 

 

 

 
Д. 

„Обврските на бизнисмените да ги следат тие политики, да ги донесат тие одлуки 

или да ги следат оние дејствија што се пожелни во однос на целите и вредностите 

на нашето општество“ 

Боуен, 1953 година 

Ф. 

„Корпоративен статус и активности во однос на неговите општествени или, барем, 

обврски на засегнатите страни“. 

Браун и Дацин, 1997 година 

В. 

„Концепт според кој компаниите интегрираат социјални и еколошки проблеми во 

деловното работење и нивната интеракција со нивните засегнати страни на 

доброволна основа“ 

Европската комисија 2001 година 

Б. 

„ООП е кластерски концепт што се поклопува со такви концепти како деловна 

етика, корпоративна филантропија, корпоративно граѓанство, одржливост и 

одговорност за животната средина. Тоа е динамичен и оспорувачки концепт кој е 

вграден во секој социјален, политички, економски и институционален контекст “. 

Matten & Moon, 2004 година 
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А. 

„Одговорност на претпријатијата за нивните влијанија врз 

општеството“. Почитувањето на применливото законодавство и колективните 

договори меѓу социјалните партнери е предуслов за исполнување на таа 

одговорност. 

Европската комисија 2011 година 

Извор: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_i

n_European_Context 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 2 

  
Учесниците работат индивидуално . Обучувачот дистрибуира wor KSHEET A0 _ 2. 

Учесниците на обуката мора да се пополни во исчезнати простори со дадениот 

концепти. Тие заедно ги проверуваат резултатите. 

(5 мин) . 

  

              Пополнете ја табелата со делови што недостасуваат. 

  
  
Табела 1 - Димензии на дефинициите за ООП 
  
Област на период и фокус                                          Резиме на димензиите 

1950-ти -  1960                                                          Филантропија                          
  
Верски и хумани филозофии 
Развој на заедницата 
Нерегулирана филантропија 
Ублажување на сиромаштијата 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
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Обврска кон општеството 
  
1970 - 1980                                                                      Регулирана ООП Продолжување на 

обврските за ООП 
ООП како симбол на граѓанското граѓанство 
Управување со односите со засегнатите страни 
Корпоративна репутација 
Социо-економски приоритети 
Премостување на јазот во управувањето 
Права на засегнати страни 
Правни и етички одговорности 
  
1990-ти - 21 век                                                      Инструментална / стратешка ООП 

Конкурентна стратегија 
Заштита на животната средина 
Одржливост 
Интернационализација на стандардите за ООП 
Транспарентност и одговорност 
  
  
  
  
  

 

 

 

 
Главна обука 

Активност 3 

  
Учесниците се поделени во 2 или 3 групи, во зависност од бројот на 

учесници. Секоја група добива по еден голем лист хартија со 6 основни области на 

ООП, тогаш дистрибуира тренер меѓу учесниците на теми - лизга на хартија 

сече надвор од wor KSHEET A0 _3 - една група по група. Учесниците треба да 

одговараат на темите со областите на ООП. Потоа, групите ги проверуваат и 

споредуваат резултатите. Се прикажуваат точни одговори. 

(10 мин) 

  

Класифицирајте ги следниве проблеми под точни наслови. 

- Environmentивотна средина          



 

Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
 

50 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

- фер оперативни практики          

- Прашања на потрошувачи          

- Вклученост и развој на заедницата          

- Човекови права          

- Работни практики          

  

 

 

 

 

Ивотна средина Управување со отпад 

За заштеда на енергија 

Заштеда на вода 

Транспорт и логистика 

Чиста продукција 

Правилни оперативни практики Фер и одржливо партнерство со деловни 

партнери 

Фер конкуренција 

Комуникација 

Ориентација на вработените и привлечност 

на работодавачот 

 

 

Прашања на потрошувачи Политика за контрола на квалитетот 

Зајакнување на задоволството на клиентите 

Анкети на потрошувачи 

Услуги на клиентите 

Универзален дизајн 

Вклучување и развој на 

заедницата 

Ангажирање на заинтересирани страни 

Волонтирање и давање 
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Ангажирање на вработените 

Човечки права Ситуации на работното место 

Дискриминација и ранливи групи 

Иднината на човековите права 

Економски, социјални и културни права 

Работни практики Здравје и безбедност на вработените 

Добри работни услови 

Концепт за тимска работа 

  

 

 

 

Активност 4 

  

Обучувачот покажува изјави користејќи презентација на PowerPoint. Учесниците 

треба да одлучат дали однесеното однесување се заснова само на закон или е 

поврзано со социјална одговорност или одржлив развој. Изјавите се презентираат 

еден по еден, специјализантите работат колективно. Во вториот дел, учесниците 

треба да ги класифицираат на една од 6-те основни области. 

(15 мин) 

  

Дел 1 

  

Прочитајте ги кратките сценарија. Користете го вашиот здрав разум за 

да одлучите дали презентираните случаи се однесуваат на практики за ООП 

или се само законски предвидени. 

  

  
Дел 2 (по избор) 

  

Ве молиме класифицирајте ги практиките на една од шесте области за 

кои претходно беше дискутирано. 
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Активност 5 

  

  

Обучувачот го дистрибуира краткиот текст WOR KSHEET A0 _4 меѓу 

учесниците. Имаат 5 минути да го прочитаат внимателно. Потоа, обучувачот го 

одзема текстот и прикажува 3 прашања на слајдовите на PowerPoint. Учесниците 

треба да изберат a, b или c за секое прашање. Точните одговори се означени и 

означени со зелена боја. 

  

Читај го текстот. Потоа, одговорете на три прашања без да 

погледнете назад во текстот. 

  
Прашање 1 
Во однос на времето инвестирано за ООП - ова е _________________________ поминато 

заедно со тимот во корист на вашиот бизнис. 
А. изгуби време 
Б. дополнително време 
В. квалитетно време 
  
Прашање 2 
W orking за прашања ООП е _______________ поврзани со инвестирање пари . 
A. не директно 
Б. секогаш 
В. никогаш 
  
Прашање 3 
_______________ е „дезинформација дистрибуирана од една организација со цел да се 

претстави еколошки одговорна јавна слика “. 
  
A. Берење 
Б. ООП 
В. 
  
  

 

 

 
Следење 
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Активност 6 

Дел 1 

  
Обучувачот дистрибуира WOR KSHEET A0 _5 меѓу учесниците. Тие го читаат текстот, 

а потоа се обидуваат да ги идентификуваат практиките што се споменати. Ако 

учесниците имаат проблеми со задачата, обучувачот може да ги поддржи со 

списокот на теми од кои можат да изберат РАБОТНИК A0_6 . Предложените 

одговори се означени и означени со зелена боја: 
  

Getе добиете прирачник со текстот. Прочитајте ја студијата на 

случај. Кои практики за ООП се споменати во приказната? (Изберете од списокот 

подолу.) 
  
  

Е nvironment 

Број 1: Спречување на загадување 

Број 2: Одржливо користење на ресурсите 

Број 3: Ублажување и прилагодување на климатските промени 

Број 4: Заштита на животната средина, биолошката разновидност и обновување на 

природните живеалишта 

  

Фер практики за работа 

Број 1: Антикорупција 

Број 2: Одговорно политичко учество 

Број 3: Фер конкуренција 

Број 4: Унапредување на општествената одговорност во ланецот на вредности 

Број 5: Почитување на правата на сопственост 

  

Проблеми со потрошувачите 

Број 1: Фер маркетинг, фактички и непристрасни информации и фер договорни 

практики 

Број 2: Заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите 

Број 3: Одржлива потрошувачка 

Број 4: Услуга на потрошувачите, поддршка и решавање на жалби и спорови 

Број 5: Заштита на податоците за потрошувачите и приватноста 

Број 6: Пристап до основните услуги 

Број 7: Образование и свесност 
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Вклучување и развој на заедницата 

Број 1: Вклучување во заедницата 

Број 2: Образование и култура 

Број 3: Создавање вработување и развој на вештини 

Број 4: Развој на технологија и пристап 

Број 5: Создавање богатство и приход 

Број 6: Здравје 

Број 7: Социјални инвестиции 

  

Човечки права 

Број 1: Должно внимание 

Број 2: Состојби со ризик за човекови права 

Број 3: Избегнување на соучесништво 

Број 4: Решавање на поплаки 

Број 5: Дискриминација и ранливи групи 

Број 6: Граѓански и политички права 

Број 7: Економски, социјални и културни права 

Број 8: Основни принципи и права при работа 

  

Труд практики 

Број 1: Работни односи и работни односи 

Број 2: Услови на работа и социјална заштита 

Број 3: Социјален дијалог 

Број 4: Здравје и безбедност при работа 

Број 5: Човечки развој и обука на работното место 
  
  
Дел 2 

  

  

Во зависност од колку време останува кратка дискусија. Учесниците можат да ги 

споделат своите идеи за конкретни иницијативи за ООП и СД, кои се присутни во 

нивните компании во групи или со целата класа. Дискусијата треба да биде 

поопшта затоа што подеталните аспекти на ООП и ОР ќе бидат дискутирани во 

следните делови. 

  

Размислете за 2-3 активности што ги правите во вашата компанија 

кои се поврзани со ООП или СД . 

Разговарајте за нив во групи. 
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Затворање 

  

Обучувачот ја сумира наставата, им се заблагодарувам на сите учесници за 

учеството и посветеноста и ги охрабрува да работат понатаму на оваа тема. (3 

минути) 

 

 

 

 

РАБОТНИЦА A0_1 

  

РАБОТНИК А 0 _1 

А. 

„Одговорност на претпријатијата за нивните влијанија врз 

општеството“. Почитувањето на применливото законодавство и 

колективните договори меѓу социјалните партнери е предуслов 

за исполнување на таа одговорност “. 

Б. 

„ООП е кластерски концепт што се поклопува со такви концепти 

како деловна етика, корпоративна филантропија, корпоративно 

граѓанство, одржливост и одговорност за животната средина. Тоа 

е динамичен и оспорувачки концепт кој е вграден во секој 

социјален, политички, економски и институционален контекст “. 

В. 

„Концепт според кој компаниите интегрираат социјални и 

еколошки проблеми во деловното работење и нивната 

интеракција со нивните засегнати страни на доброволна основа“ 

Д. 

„Обврските на бизнисмените да ги следат тие политики, да ги 

донесат тие одлуки или да ги следат оние дејствија што се 
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пожелни во однос на целите и вредностите на нашето 

општество“ 

Ф. 

„Корпоративен статус и активности во однос на неговите 

општествени или, барем, обврски на засегнатите страни“. 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОТА A0_2 
  

РАБОТНИК А0 _2 

Табела 1 - Димензии на дефинициите за ООП 
  

Период & Фокус Површина Резиме на Димензии                                                                      

1950-ти - филантропија во 1960 година                                                                       

  

Верски и хумани филозофии 

Развој на заедницата 

Нерегулирана филантропија 

Ублажување на сиромаштијата 

__________________________________ 

  

Регулирана ООП од 1970 - 1980 година                                                                                    

Продолжување на обврските за ООП 

ООП како симбол на граѓанското граѓанство 

Управување со односите со засегнатите страни 

__________________________________ 

Социо-економски приоритети 

Премостување на јазот во управувањето 

Права на засегнати страни 

__________________________________ 
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1990-ти - инструментална / стратегиска ООП на 21 век                                                                      

Конкурентна стратегија 

Заштита на животната средина 

__________________________________ 

Интернационализација на стандардите за ООП 

__________________________________ 

  

  

 

 

 

 
 

РАБОТНИЦА A0_3 

  

РАБОТНИЦА A0_3 

Фер конкуренција Заштеда на вода 

Транспорт и логистика Политика за контрола на квалитетот 

Чиста продукција 
Фер и одржливо партнерство 

со деловни партнери 

Услуги на клиентите За заштеда на енергија 

Комуникација 
Ориентација на персоналот 

и привлечност на работодавачот 

Волонтирање и давање Управување со отпад 

Зајакнување на 

задоволството на 

клиентите 

Концепт за тимска работа 

Универзален дизајн Економски, социјални и културни права 
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Ангажирање на 

заинтересирани страни 
Иднината на човековите права 

Здравје на вработените 

и безбедност 

  

Ангажирање на вработените 

Ситуации на работното 

место 
Добри работни услови 

Анкети на потрошувачи Дискриминација и ранливи групи 

  
 

 

РАБОТА A0_4 

 

 РАБОТА A0_4 

Иако потребата за активно вклучување во ООП се чини очигледна, многу 

претприемачи во малите и средни претпријатија сè уште не сакаат. Некои од 

главните теми се: 

„ООП одзема многу време за малите и средни претпријатија“ 

Точно е дека првиот обид кон ООП значи да се инвестира некое време. Сепак, 

размислувањето за претпријатието, доколку е можно со вклучување на 

персоналот, ќе создаде алтернативни увид, нови пристапи и иновативни 

идеи. Во однос на времето инвестирано за ООП - ова е „квалитетно време“ 

поминато заедно со тимот во корист на вашата деловна активност. Да се биде 

свесен за проблемите со ООП и да спречи потенцијални ризици може дури и да 

помогне да заштедите време во иднина (на пр., Стекнување на нов персонал, 

наоѓање нови клиенти, итн.). 

„ООП е прескапа за малите и средни претпријатија“ 

Големите играчи на глобално ниво имаат доволно финансиски ресурси за да 

започнат огромни кампањи за ООП. Сепак, работењето на прашањата за ООП 

не е директно поврзано со инвестирање пари. Долгорочно, ефектот на заштеда 

на трошоците може дури и да го зголеми првично вложениот износ, на пр. 

Обновлива енергија, долгорочни членови на персоналот, сигурни и 
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флексибилни локални добавувачи. 

„ООП за малите и средни претпријатија не е задолжително со закон“ 

Вреди да се разгледаат прашањата за ООП, дури и ако не е задолжително за 

малите и средни претпријатија да објават годишен извештај за 

ООП. Справувањето со идеите на ООП може да ја подигне свеста за нивната 

важност. Многу клучни елементи на деловното управување се директно 

поврзани со ООП, на пример, како да се третираат и да се поддржува 

персоналот, како да се комуницира со клиенти и деловни партнери. 

„ООП е само„ миење на зелените ““ 

„Greenwashing“ е „d ' информација дистрибуирана од една организација со цел 

да се претстави еколошки одговорна јавна слика “ 

( https://en.oxforddactions.com/definition/greenwash ) . Тоа значи дека една 

компанија се обидува да создаде еколошка и ориентирана кон CSR слика без да 

ја има во реалноста. Ова е многу опасна стратегија бидејќи негативната слика 

дури може да биде и полоша доколку таков вид стратегија ќе биде откриена од 

клиенти и медиуми. За реализација на стратегијата за ООП, не е доволно да се 

спроведат единечни активности за ООП, туку да се фокусираат на главните теми 

за ООП за вашата компанија, на пр., Ако имате продавница, секогаш е добра 

идеја за ООП да се користат извори на светлина за заштеда на енергија. Меѓутоа, 

ако во вашиот бизнис се продаваат килими, битно е прво да проверите дали 

теписите се произведуваат без труд за деца, без употреба на опасни бои итн. 

Дури и за малите и средните претпријатија се чини дека има повеќе можности со 

ООП отколку што има ризици. Затоа, не двоумете се да ги започнете своите 

активности за ООП наскоро! 

 

РАБОТНИЦА A0_5 

  

РАБОТНИЦА A0_5 

ОБУКА 

Глорија управува со мал зеленчук продавајќи свежо овошје и зеленчук во град, кој 

е популарна туристичка дестинација, со околу 8000 жители. Нејзината 

продавница не е далеку од локалното основно училиште. Таа вработува 2 

редовни работници и 2 сезонски работници во текот на летото, обично 

студенти со скратено работно време. Таа им нуди многу ефтино сместување во 

нејзината пространа куќа. Студентите вработени help помагаат да и ’донесе 

овошје и зеленчук во гостилници, хотели Б & Б, како и три мали локални 

ресторани што се преполни во лето. Нејзиниот бизнис започна пред 6 години 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash
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кога завршила колеџ за градинарство и таа успешно ја води досега. Таа 

соработува со локалните земјоделци бидејќи сака на своите клиенти да им 

понуди свежо овошје и зеленчук. Во својата деловна практика, таа еднаш 

забележала дека еден локален земјоделец, соработувал долго време, вработувал 

многу мали деца на својата фарма. Таа се запозна со децата и откри дека тие не 

се платени и добила само неколку слатки за нивната напорна работа. Глорија 

разговараше со нејзиниот добавувач, но тој ја продолжи оваа практика 

следната година. Таа одлучи да престане да купува од овој земјоделец. Глорија 

исто така забележа дека многу деца мразат да јадат овошје и зеленчук. Таа 

одлучи да организира работилница во локалното основно училиште, на децата 

им покажува различен вкус на овошје и ги научи како да подготват вкусни и 

здрави десерти од овошје. Таа исто така подготви информации што се 

прикажани во нејзината продавница во кои се прикажани сите позитивни 

ефекти што овошје и зеленчук имаат врз нашето здравје. Информациите се 

достапни и на нејзината веб-страница, преку која различни локални фирми 

прават нарачки. Во нејзината мала продавница Глорија користи многу ефикасни 

особено дизајнирани нијанси и ролетни ролетни, благодарение на што не мора 

да користи климатизација дури и во многу жешки денови. Таа е многу позитивна 

личност и секогаш ги поздравува своите клиенти со насмевка. 

  
  

РАБОТА A0_6 

  

ОБУКА 

  
Ивотна средина 

Број 1: Спречување на загадување 

Број 2: Одржливо користење на ресурсите 

Број 3: Ублажување и прилагодување на климатските промени 

Број 4: Заштита на животната средина, биолошката разновидност и обновување на 

природните живеалишта 

  

Фер практики за работа 

Број 1: Антикорупција 

Број 2: Одговорно политичко учество 

Број 3: Фер конкуренција 

Број 4: Унапредување на општествената одговорност во ланецот на вредности 

Број 5: Почитување на правата на сопственост 
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Проблеми со потрошувачите 

Број 1: Фер маркетинг, фактички и непристрасни информации и фер договорни практики 

Број 2: Заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите 

Број 3: Одржлива потрошувачка 

Број 4: Услуга на потрошувачите, поддршка и решавање на жалби и спорови 

Број 5: Заштита на податоците за потрошувачите и приватноста 

Број 6: Пристап до основните услуги 

Број 7: Образование и свесност 

  

Вклучување и развој на заедницата 

Број 1: Вклучување во заедницата 

Број 2: Образование и култура 

Број 3: Создавање вработување и развој на вештини 

Број 4: Развој на технологија и пристап 

Број 5: Создавање богатство и приход 

Број 6: Здравје 

Број 7: Социјални инвестиции 

  

Човечки права 

Број 1: Должно внимание 

Број 2: Состојби со ризик за човекови права 

Број 3: Избегнување на соучесништво 

Број 4: Решавање на поплаки 

Број 5: Дискриминација и ранливи групи 

Број 6: Граѓански и политички права 

Број 7: Економски, социјални и културни права 

Број 8: Основни принципи и права при работа 

  

 
 

Труд практики 

Број 1: Работни односи и работни односи 

Број 2: Услови на работа и социјална заштита 

Број 3: Социјален дијалог 

Број 4: Здравје и безбедност при работа 

Број 5: Човечки развој и обука на работното место 

1 
    

 

 

 

 

 

 



 

Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
 

62 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица А1 животна средина 
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Време: 60 минути 

  

Наставни средства: табла / табела за таблети, леплива лента / налепници,              

копии на работни листови, маркери во боја, белешки по 

пост 

  

  
  
Загреј се 

Активност 1 
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Учесниците работат во парови. Тие мислат на некои практики во нивниот бизнис 

или бизнис што ги знаат кои можат да бидат поврзани со заштита на животната 

средина и да ги визуелизираат. Тие треба да ги користат идеите што беа воведени 

во текот на првиот дел од обуката. Разновидноста на идеите што ќе бидат 

презентирани ќе ја стимулира дискусијата. 

(10 мин) 

  

Работа во парови. Дизајн постер (комбинирајќи цртежи и текстови) 

што ја промовира еколошката одговорност на една компанија. Запомнете за 

упатствата од Вовед. 

  
  

Активност 2 

  
Учесниците работат индивидуално. Вие, како портпарол, давате многу кратка 

презентација на вашата компанија (сектор, големина, главни активности) и резиме 

на некои политики што ги спроведувате поврзани со животната 

средина. Учесниците мора да ве интервјуираат и да идентификуваат кои 

активности се всушност практики за ООП, што не надминува согласност со 

регулаторните барања. Намерно треба да се споменат некои активности што не се 

сметаат за ООП и да очекуваат реакции на учесниците. Можете да го користите 

сценарио на WORKSHEET A1_1 или да го прилагодите доколку вашиот курс е 

ориентиран кон сектор. 

(10 мин) 

  

Сценарио за играње улоги. 

Вие сте на прес-конференција. Обучувачот е портпарол, презентирајќи ја 

стратегијата за ООП и SD, поврзана со проблемите со животната средина на 

неговата мала, семејна компанија. 

Вие сте новинарите кои поставувате прашања за време на прес-

конференцијата. Прашањата треба да бидат „предизвикувачки“, но секогаш 

фер. Вашата цел е да соберете доволно информации за да напишете статија за 

„Најдобрите еколошки практики на малите компании“. 

  

 
Главна обука 

Активност 3 
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Напишете на таблата / табелата општите наслови на животната средина за ООП и 

ОР кои беа воведени во текот на првиот дел од обуката. Дајте им на секој учесник 

неколку забелешки по пошта и замолете ги да напишат што е можно повеќе идеи 

за време на 5 ' (една идеја за секој пост) и да ги ставите под соодветниот 

наслов. Користете го остатокот од времето за да ги прочитате гласно сите идеи 

објавени на таблата и да дискутирате. Ако е потребно, додадете повеќе пост-

белешки со идеи. Може да користите WORKSHEET A1_2 за наслови и за идеи. (15 

мин) 

  

Работете индивидуално. 

  

Напишете што повеќе активности / идеи што можат да се поврзани со 

одговорноста за животната средина и класифицирајте ги во групи. 

  

Активност 4 

  
Учесниците се поделени во 4 групи. Тие ја разгледуваат таблата што ја 

создадоа. Од секоја група се бара да разговараат за можните придобивки од 

активностите наведени во една категорија. Тие треба да изберат две практики и да 

објаснат дали и како би можеле да ги применат во нивниот бизнис. Дискусијата 

треба да се фокусира на придобивките во споредба со трошоците за 

спроведување. (10 мин) 

  

Работа во 4 групи. 

  

Погледнете ја таблата што сте ја создале. Секоја група ќе избере еден наслов и ќе 

размисли за можните придобивки од секоја активност. Изберете две активности и 

размислете како можете да ги примените овие за вашиот бизнис / деловната 

активност за која работи. Дали се применливи, дали се веќе практикувани, дали се 

лесни за спроведување? Како можете да менувате некој од нив за да ги направите 

помалку скапи, одземаат многу време итн.? 
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Следење 

Активност 5 

  

Учесниците работат во групи (3-4 лица). Тие размислуваат за една идеја која ги 

инспирираше или за кои сметаат дека може да има позитивно влијание и може да 

се спроведе. Тие го презентираат пред другите учесници. (10-12 мин) 

  

Помислете на примерите што се дискутираат денес поврзани со 

животната средина. Изберете една идеја што можете да ја спроведете во вашата 

компанија. Разговарајте за тоа со другите учесници. 

  

Затворање 

  

Обучувачот ја сумира наставата, им се заблагодарувам на сите учесници за 

учеството и посветеноста и ги охрабрува да работат понатаму на оваа тема. (3 

мин.) 
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РАБОТА A1_1 

  

Говор на портпаролот 

  

 Среќен сум што денес ви ја презентирав мојата компанија ЕКО-ДРЕС. Нашата 

приказна започна пред 5 години, кога сопругата / сопругот и јас решивме да 

започнеме сопствена модна етикета посветена на општествено одговорни и 

еколошки практики. Ние се фокусираме на внимателниот избор на нашите 

ресурси, на нашите добавувачи и на нашите соработници. Ние, исто така, 

преземаме неколку мерки за заштеда на енергија и намалување на отпадот. 

  

(земете прашања од известувачите - може да ги користите следниве одговори или 

ако е потребно да ги импровизирате) 

  

Ние користиме само 100% органски ткаенини и бои. 

Ние користиме 100% рециклирана хартија за нашата амбалажа. 

Ние претпочитаме локалните добавувачи да го минимизираат растојанието за 

превоз на стоки. 

Ние соработуваме со еколошка одговорна компанија за испорака. 

  

(споменете намерно некои практики кои не се сметаат за ООП за стимулирање на 
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реакции) 

  

Ние сме внимателни да ги исклучиме светлата и машините кога ќе завршиме со 

работата. 

Ние не фрламе токсичен отпад во редовните канти за отпадоци. 

Растеме многу растенија во нашиот двор. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТНИЦА A1_2 

  

Извори Енергија Загадување Јавна свест 

Намалување на 

суровините 

Сијалици за 

заштеда на енергија 

Сегрегација на отпад Еколошка обука 

на персоналот 

Практики / 

опрема за 

заштеда на 

вода 

Опрема за заштеда 

на енергија 

Управување со отпад Подигање на 

свеста за 

клиентите / 

давање 

информации 

Локални 

добавувачи 

(намалете ја 

растојанието за 

транспорт) 

Еколошко греење Рециклирање Волонтирање во 

еко активности 

Еко-критериуми 

за избор на 

суровини 

Користете 

обновливи извори 

на енергија 

(фотоволтаични, 

соларни панели, 

Нова опрема со мала 

емисија на 

загадувачи на 

воздухот 

Кампања за еко-

причини 
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ветерни електрани, 

план за 

когенерација за 

сопствено 

производство и др.) 

Материјали за 

еко-пакување 

Понови машини со 

системи за 

оптимизација на 

енергија 

Еколошки опции за 

испорака 

Започнете еко-

иницијатива 

Критериуми за 

добавувачи со 

одржливи 

практики 

Системи за 

обновување на 

топлина 

Избегнувајте 

печатење на хартија / 

претпочитајте 

дигитален маркетинг 

и комуникација 

Негување на 

употреба на јавен 

превоз од страна 

на вработените 

  Надворешна 

топлинска 

изолација на 

зградата 

Практики / опрема за 

да се избегне ризикот 

од загадување / 

загадување 

Следење на 

перформансите 

во животната 

средина 

      Еколошки 

сертификат 

      Донации за 

еколошки 

организации 

  

 

Практични оперативни практики на единицата А2 
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Време: 60 минути 

  

Наставни средства: табла / табела за таблети, леплива лента / налепници,              

копии на работни листови, маркери во боја, белешки по 

пост 

  

 
Загреј се 

Активност 1 
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Учесниците работат во парови. Тие мислат на некои практики во нивниот бизнис 

или деловник што ги знаат кои можат да бидат поврзани со фер оперативни 

практики и да ги визуелизираат. Тие треба да ги користат идеите што беа воведени 

во текот на првиот дел од обуката. Ако групата има повеќе од 3 пара, се 

препорачува да ја наведете активноста во под-секциите на Правилни оперативни 

практики. Ова ќе помогне да се избегне преклопување. Разновидноста на идеите 

што ќе бидат презентирани ќе ја стимулира дискусијата. (5-7 мин.) 

  

Работа во парови. 

Идентификувајте 2 практики во вашиот бизнис или во деловна активност за МСП 

кои знаете кои се поврзани со правични оперативни практики. Резимирајте ги 

нивните клучни карактеристики на еден постер и презентирајте ги на групата. 

  

Активност 2 

  

Учесниците работат во парови или мали групи. Обучувачот му дава на секој пар 

копија на WORKSHEET A2_1. Учесниците треба да ги класифицираат 

активностите. Кога учесниците ќе ја завршат класификацијата, обучувачот го 

користи wallидот на постерите со цел да создаде „заедничка верзија“ кога 

разговара за резултатите со учесниците. За некои активности може да има повеќе 

„точни“ опции за алокација. (10 мин) 

  

Работа во парови. 

Willе го објавите вашиот прв извештај за ООП за вашиот бизнис или деловно 

работење што го познавате и во моментов треба да ја подготвите структурата 

на делот за правична оперативна практика . 

Активностите на бизнисот треба да ги распределите на под-секциите на оваа 

тема. 

Имате список на активности што бизнисот ги прави на ова поле. Сега работете 

на распределување на овие активности. (Ве молиме слободно додадете ги 

практиките дискутирани во активност 1 ) 

  

   
Главна обука 

Активност 3 

  

Уште еднаш можете да го користите постерискиот wallид со целиот спектар на 

активности од Активност 2. Учесниците ќе ги одбележат трите категории 

активности: зелена - оние што веќе ги имаат спроведено, жолто - оние што вреди 
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да се земат предвид, црвено - оние што не се применуваат. Оваа методологија ќе ја 

поддржи визуелизацијата на она што е направено (зелено) и што треба да се 

направи (жолта). Во овој момент жолтите се најинтересни и исто така ќе помогнат 

да се започне одразот во Активност 4. (5 мин.) 

  

Работете индивидуално. 

Размислете за вашиот сопствен бизнис или бизнисот што го знаете. Дали некоја од 

извршените активности таму е слична на онаа што беше дискутирано претходно? 

Ве молиме користете зелени (да), жолти (можеби во иднина) и црвени (не, не се 

применливи) лепливи точки за да ги означите на идот на постерите. 

  

Активност 4 

  

Временска рамка за собирање и запишување на активности во индивидуална 

работа е 10 мин. Тогаш групата ќе се состане пред theидот на постерите, секој 

учесник ќе ги претстави своите активности и ќе ги додаде во theидот на 

постерите. Исто така, добро е да додадете дополнителни идеи за иднината. (18-20 

мин. За целата активност) 

  

  

Работете индивидуално. 

Размислете за активностите на бизнисот во кој работите или знаете во 

Активност 2. 

Размислете за активностите, кои ги обележавте со зелена боја во Активноста 

3, веќе спроведени во вашиот бизнис или бизнисот што го знаете. 

Дали имате други дополнителни активности? 

Соберете ги вашите активности на работниот лист WORKSHEET A2_2. Исто така, 

постои слободен простор за идеи за идните активности на вашиот бизнис или 

деловната активност што ја знаете. 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

Активност 5 
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Уште еднаш користете го theидот со постери со целиот спектар на активности од 

Активност 4. Учесниците ќе ги одбележат трите категории активности: зелена - 

оние што веќе ги реализирале, жолти - оние што вреди да се разгледаат, црвени - 

оние што се не се применува. Оваа методологија ќе ја поддржи визуелизацијата на 

она што е направено (зелено) и што треба да се направи (жолта). За идната 

дискусија, жолтите се најинтересни. (5 мин) 

  

Работете индивидуално. 

Повторно започнете ја Активноста 3 со ново додадените активности од 

Активност 4. 

  

  

Активност 6 

  

Учесниците се поделени во 4 групи. Тие ја разгледуваат таблата што ја 

создадоа. Од секоја група се бара да изберат 2 активности (од жолтата категорија 

со висок потенцијал!) И да дискутираат за можното спроведување и придобивките 

од активностите во нивните претпријатија или оние за кои знаат / работат. (10 

мин) 

  

Работа во 4 групи. 

  

Погледнете го wallидот на постерите со сите активности што сте ги 

создале. Секоја група ќе избере 2 активности со најмногу жолти поени. Разговарајте 

за нивната можна имплементација во вашиот бизнис или бизнисот што го 

знаете и разгледајте ги нивните потенцијални придобивки. 

Колку одземаат многу време и колку се скапи тие? 

Дали е можно да ги прилагодите на неколкуте професионални полиња во вашата 

група? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Затворање 
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Обучувачот ја сумира наставата, им се заблагодарувам на сите учесници за 

учеството и посветеноста и ги охрабрува да работат понатаму на оваа тема, 

особено со идеите собрани за време на активностите. Учесниците се охрабруваат 

да направат фотографии на theидот на постерите со цел да ги запомнат сите 

активности и идеи. (3 мин.) 

 

 

 

 

 

 

РАБОТНИК А2_1 ОБУКА 
  

Работен лист A2_1 ТРЕНЕРОТ 

(Наслови за wallидот на постерите) 

Труд и социјални стандарди 

Фер и одржливо партнерство 

со деловни партнери 

Комуникација 

Фер исплата и други поволности за 

вработените 

Разновидност и еднаквост 
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Образование и обука 

Ориентација на вработените и привлечност 

на работодавачот 

  
  

 

РАБОТНИЦА A2_1 УЧЕСТВО 

  

РАБОТНИК А2 _1 

УЧЕСТВО С 

Годишен отворен ден за пошироката јавност 

Учество во иницијатива за BoysDay / GirlsDay 

Ангажирање на персонал со хендикеп 

Обезбедување понуди за работа на мигранти / бегалци 

Еднаква плата за мажи и жени во иста позиција 

Годишни можности за обука за сите членови на персоналот 
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Систем за управување со жалби е имплементиран 

Флексибилно работно време за родители 

Атрактивни соби за персоналот (паузи) 

Добавувачите потврдуваат дека плаќаат фер плати 

  

 

 

Производи без детски труд 

Достапни се безбедносни облеки и чевли (платени од 

претпријатието) 

Обезбедена е заштита на ушите 

Платите се плаќаат месечно и точно 

Употреба на услуги / добавувачи од социјални 

претпријатија или други социјални иницијативи 

Веб-страницата користи одговорно дизајнирање 

Интернет-страницата нуди специјални опции 

(Англиска верзија, лесен јазик, големи фонтови) 
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Фитнес сала за персоналот 

Соработка со регионални добавувачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТНИЦА A2_2 

  

Труд и социјални стандарди 
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Фер и S употребливи П уметности 

со Б употребливост P артнери 

  

  

  

  

 

 

Комуникација 
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Слабо P ay и O ther B enefits за S Taff 

  

  

  

  

  

  

Разновидност и еднаквост 
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Образование и обука 

  

  

  

  

  

  

 

 

Ориентација на персоналот и 

работодавач А привлечност 
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Прашања за потрошувачи на единицата А3 
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Време: 60 минути 

Наставни Помагала: табла / табела, леплива лента / налепници, 

копии на работни листови 

 

  

 
  
Загреј се 
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Активност 1 

  

Учесниците работат во парови. Тие мислат на 2 практики во нивниот бизнис или 

бизнисот што го знаат што може да биде поврзан со потрошувачките 

проблеми. Тие треба да ги користат општите упатства што беа воведени во текот 

на првиот дел од обуката. (5 мин) 

  

Работа во парови. Помислете на 2 практики во вашиот бизнис или 

деловно знаење кои можат да бидат поврзани со потрошувачки 

прашања. Запомнете за упатствата од Вовед. 

  

  

Активност 2 

  

Учесниците работат во парови. Обучувачот на секој пар им дава збир на 

активности WORKSHEET A3_1, кои треба да бидат исечени. Учесниците треба да ги 

класифицираат идеите. Кога учесниците ги класифицираа активностите, 

обучувачот ги запишува насловите на таблата и учесниците треба да проверат 

дали групите што ги создале одговараат на насловите. (10 мин) 

  

Работа во парови. Getе добиете збир од 20 активности / идеи поврзани со 

потрошувачки прашања. Обидете се да ги класифицирате во 5 групи - во секоја 

група треба да има 4. 
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Главна обука 

Активност 3 

  
На секој учесник му се дава збир на изрази РАБОТНИК A3_2. Обучувачот ги 

покажува 20-те реченици напишани на голем лист хартија / табла. Секој учесник 

треба да постави израз веднаш до секоја реченица. Тие можат да ги лепат со кој 

било вид на лепило средство. (5 мин) 

  

не се применува                                                        

вежбаше                                                                      

не се практикува                                                                      

лесен за спроведување                                                        

тешко да се спроведе                                          

треба премногу ресурси              

иновативни                                                                      

скапо                                                                                    

одзема време              

треба експерт да се спроведе 

  

Размислете за вашата компанија или компанијата за која 

работите. Прочитајте ги активностите уште еднаш и класифицирајте ги со 

употреба на дадените изрази. 

  

Активност 4 

  

Учесниците работат во групи од четири. Тие го разгледуваат графиконот што го 

создадоа. Тие треба да изберат практики за кои повеќето учесници ги сметале 

како не практикувани , тешки за спроведување , потребни многу 

ресурси , скапи , одземаат многу време или имаат потреба од стручни лица . Тие 

треба да изберат два од примерите и да мислат како би можеле да ги применат 

овие во нивниот бизнис / деловно работење или како да ги модифицираат, за да 

можат да бидат помалку скапи, помалку време или одземаат многу време. Тие ги 

презентираат своите наоди на други учесници (групи - во зависност од бројот на 

луѓе). (15 мин) 
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Размислете за вашата компанија или компанијата за која 

работите. Изберете практики кои се смета од страна на поголемиот дел од 

учесниците што не се практикува , тешко да се имплементира , кои имаат потреба 

од премногу ресурси , скапо , одзема време или им е потребна експерт . Изберете два 

од примерите и помислете како би ги примениле овие за вашиот бизнис / деловната 

активност за која сте работеле. Дали би измениле некој од нив за да ги направи 

помалку скапи, помалку време и слично ...? 

  

 

 
 

Активност 5 

  

Учесниците работат во групи од 3 или 4. На секоја група им се дадени два примери 

на добри практики од РАБОТНИК А3_3. Тие треба да разговараат за потенцијалните 

последици од секоја одлука. На крајот, обучувачот дава други делови од секој 

случај, така што учесниците би можеле да ги споредат своите идеи со одредено 

решение. Обучувачот може да даде ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2 од секоја студија на случај 

одделно или може да го дистрибуира целиот случај со ДЕЛ 2 склопен. По читањето 

и дискутирањето на ДЕЛ 1, учесниците можат да го прикажат листот хартија за да 

го прочитаат ДЕЛ 2 (10 мин.). 

  

Дел 1 

  

Прочитајте ги примери за 2 добри практики. Што ви се допаѓа, што не 

ви се допаѓа? Дали би се однесувале исто како и сопственикот на бизнисот? Што 

мислите, какви се последиците од секоја одлука? 

  

  

Дел 2 

  

Прочитајте за последиците од секоја одлука. Дали тие беа исти како 

што разговаравте? 

  
Следење 

Активност 6 

  

  

Учесниците работат во групи (3-4 лица). Тие размислуваат за една специфична 

идеја што им е нова или за која сметаат дека може да го зголеми нивниот 
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позитивен став за ООП и може да се спроведе. Тие го презентираат пред другите 

учесници. (10-12 мин) 

  

Помислете на примери кои се поврзани со прашањата на клиентите, 

дискутирани денес. Изберете една идеја што можете да ја спроведете во вашата 

компанија. Разговарајте за тоа со другите учесници. 

  

Затворање 

  

Обучувачот ја сумира наставата, им се заблагодарувам на сите учесници за 

учеството и посветеноста и ги охрабрува да работат понатаму на оваа тема. (3 

минути) 

  

 

 

 

 

 

Работен лист A3_1 ТРЕНЕРОТ 

  
Политика за 

контрола на 

квалитетот 

Обезбедување 

на безбедност 

на 

производот 

Зајакнување 

на 

задоволството 

на производот 

Универзален 

дизајн 

Услуги и 

поддршка на 

клиентите 

следи нивото 

на квалитет 

преку 

животниот 

циклус на 

производот 
  

во согласност со 

важечките 

закони и 

прописи за 

безбедност на 

производите 
  

одговорете на 

барања и 

прашања од 

клиенти искрено, 

брзо и соодветно 

  

создадете 

општество 

каде секој 

може да живее 

лесно и во 

удобност без 

оглед на 

возраста, 

полот и 

способностите 
  

воведување 

систем за 

олеснување на 

постапувањето 

со барањата и 

побарувањата 

на клиентите 

  

развијте 

политика за 

контрола на 

квалитетот и 

бидете сигурни 

дека сите 

вработени 

издадете 

сигнали, по 

потреба и 

користете 

етикети за 

предупредување 

за да охрабрите 

обезбедуваат 

соодветни 

информации на 

клиентите 

  

креирајте 

производи 

достапни и 

безбедни за 

употреба за 

секого 

  

едуцираат и 

обучуваат 

вработени за 

справување со 

клиенти 
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дејствуваат 

според 

политиката за 

контрола на 

квалитетот 

  

безбедна 

употреба 
  

да се вклучат 

во 

обезбедување 

на квалитет од 

гледна точка 

на клиентите 

  

соберат 

информации за 

инциденти за 

безбедност на 

производите и 

ги откриваат 

ваквите 

информации на 

проактивен 

начин 

  

извршете 

истражувања за 

задоволството на 

клиентите 

  

дизајн процес, 

нагласувајќи ја 

перспективата 

на 

корисниците, 

вклучувајќи ги 

потребите на 

што поголем 

број клиенти 

организира 

проверки и 

ревизии во 

врска со 

поддршката на 

клиентите 

  

подобрување 

на обуката на 

персоналот кој 

може да го 

поддржи 

развојот на 

системот за 

квалитет 
  

анализирајте ги 

причините за кој 

било инцидент 

за безбедност на 

производот и 

обидете се да 

спречите 

повторување 
  

го вреднуваат 

гласот на 

клиентите и 

настојуваат да 

развиваат и 

подобрат 

производи 

проверете 

дали 

производите 

можат да се 

користат 

интуитивно со 

мал физички 

напор и 

минимална 

вознемиреност 

подигнете ја 

свеста за 

услугите на 

клиентите на 

вработените 

преку брифинзи 

за вработените 

  
 

РАБОТНИЦА A3_1 УЧЕСТВО 

  

следи нивото на квалитет преку животниот циклус на 

производот 

  

  

развијте политика за контрола на квалитетот и бидете сигурни 

дека сите вработени дејствуваат според политиката за 

контрола на квалитетот 

  

  

да се вклучат во обезбедување на квалитет од гледна точка на 
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клиентите 

  

  

подобрување на обуката на персоналот кој може да го поддржи 

развојот на системот за квалитет 

  

  

во согласност со важечките закони и регулативи 

за безбедност на производот 

  

  

издадете сигнали, по потреба и користете етикети за 

предупредување за да охрабрите безбедна употреба 

  

  

соберат информации за инциденти за безбедност на 

производите и ги откриваат ваквите информации на 

проактивен начин 

  

анализирајте ги причините за кој било инцидент за безбедност 

на производот и обидете се да спречите повторување 

  

одговорете на барања и прашања од клиенти искрено, брзо и 

соодветно 

  

  

обезбедуваат соодветни информации на клиентите 

  

  

извршете истражувања за задоволството на клиентите 

  

  

го вреднуваат гласот на клиентите и настојуваат да развиваат и 

подобрат производи 
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создадете општество каде секој може да живее лесно и во 

удобност без оглед на возраста, полот и способностите 

  

  

креирајте производи достапни и безбедни за употреба за секого 

  

  

дизајн процес, нагласувајќи ја перспективата на корисниците, 

вклучувајќи ги потребите на што поголем број клиенти 

  

  

проверете дали производите можат да се користат интуитивно 

со мал физички напор и минимална вознемиреност 

  

воведување систем за олеснување на постапувањето со 

барањата и побарувањата на клиентите 

  

едуцираат и обучуваат вработени за справување со клиенти 

  

  

организира проверки и ревизии во врска со поддршката на 

клиентите 

  

  

подигнување на свеста за услугите на клиентите на 

вработените 

преку брифинзи за вработените 

  

РАБОТА A3_2 

  

не се применува не се применува не се применува 
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вежбаше вежбаше вежбаше 

не се практикува не се практикува не се практикува 

лесен за 

спроведување 

лесен за 

спроведување 

лесен за 

спроведување 

тешко да се 

спроведе 

тешко да се 

спроведе 

тешко да се 

спроведе 

треба премногу 

ресурси 

треба премногу 

ресурси 

треба премногу 

ресурси 

иновативни иновативни иновативни 

скапо скапо скапо 

одзема време одзема време одзема време 

треба експерт да 

се спроведе 

треба експерт да 

се спроведе 

треба експерт да 

се спроведе 

  

РАБОТНИЦА A3_3 

Случај 1 

ДЕЛ 1 

Барбара води мала продавница за намирници. Нарачува леб од локална 

пекарница и продава околу 200 леб леб на ден. Двајца нејзини клиенти честопати 

прашуваа за леб без глутен, што мораа да го купат во далечен супермаркет, 

бидејќи нивните деца страдаат од алергија. Барбара мислеше дека ќе биде 

премногу мала цел да се направи (само 1% од продажбата), но по некое време 

реши да нарача и леб без глутен. 
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Случај 1 

ДЕЛ 2 

Три месеци подоцна, таа продава 20 леб леб без глутен. Тоа го купуваат и луѓе кои 

не се алергични на глутен и од луѓе кои порано купувале леб во други 

продавници. Додека тие купуваат лепен без глутен за нивните семејства, тие исто 

така купуваат и други работи - прометот и профитот се зголемија и клиентите се 

задоволни од поширок избор на леб. 

Случај 2 

ДЕЛ 1 

Тереза води мала слаткарница. На еден многу жежок ден, таа продаде неколку 

колачи исполнети со крем што таа вкус тој ден и мислеше дека можеби отишле 

лошо. Бидејќи знаеше кој им ги продава тортите, веднаш им се јави на клиентите, 

кои честопати нарачуваа колачи во нејзината продавница и ги информираше за 

лошиот квалитет на производот што може да предизвика труење со храна. Таа ги 

предупреди да не ги вкусат колачите и вети дека ќе ги вратат парите. 

Случај 2 

ДЕЛ 2 

Нејзините клиенти не престанаа да купуваат во нејзината продавница бидејќи 

дознаа дека таа е сигурен и одговорен сопственик на кого можат да му 

веруваат. Нејзината одлука можеше да ги спречи од потенцијално труење со 

храна, така што тие се благодарни што нивното здравје беше нејзиниот 

приоритет. 

 

 

Случај 3 

ДЕЛ 1 

Играчка Ltd . е мал производител на мечиња. Тие произведуваат плишани мечки 

повеќе од 20 години. Нивните производи отсекогаш се сметале за издржливи и 

добро дизајнирани. Сепак, некои клиенти, кои ги купиле своите први мечиња 

пред околу 20 години и им ги дале на своите деца да си играат со нив, откриле 

дека излегуваат некои од внатрешните работи и децата се обидуваат да го вкусат, 
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што може да биде опасно. 

Менаџерот на компанијата одлучи да објави (преку е-пошта, на веб-страницата на 

компанијата, преку весници и во градинки) можност за размена на нови постари 

мечиња (стари повеќе од 15 години) на новите, бесплатно. 

Случај 3 

ДЕЛ 2 

Менаџерот предложи да се отвори мала изложба составена од вратени мечиња во 

една од просториите на фабриката. Секоја мечето има везено име на својот 

поранешен сопственик. Сега е голема привлечност за децата кои доаѓаат со 

своите родители да купат мечето во фабричка продавница. 

Случај 4 

ДЕЛ 1 

Том е сопственик на мала производна фирма која произведува прилагодени чаши 

и чаши. Многу клиенти нарачуваат чаши или чаши како подароци на своите 

пријатели и роднини. Некои од нив прашаа за можноста да купат сензор за 

нивото на водата со чаша што е многу корисна за слепите лица. 

Том реши да започне соработка со компанија за производство на вакви сензори и 

ја постави својата прва нарачка. 

Случај 4 

ДЕЛ 2 

Се испостави дека е многу добра одлука. Тоа не само што ги задоволи потребите 

на клиентите, туку значително го зголеми прометот. Чаши и чаши со сензори сега 

ги купуваат не само слепите, туку и старите луѓе и децата. Сензорите станаа 

единствена точка на продажба на неговите кориснички производи. 

  
 

 

 

 

Одделение и развој на заедницата А4 
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Време: 60 минути 

 

Наставни средства: табла / табела со табела, белешки по пост              

  

  
 

Загреј се 
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Активност 1 

  

Учесниците работат во парови. Од нив се бара да си кажат едни со други своја 

приказна за градот во кој се наоѓа нивната компанија или компанијата за која 

работат. Потоа, тие ги менуваат улогите - 5 минути по учесник во секој 

пар. (максимум: 10 минути) 

  

       Вие сте раскажувач кој ја раскажува сопствената приказна за градот каде 

се наоѓа / базира компанијата на која работите: 

- Дали има нешто посебно да се каже за историјата и развојот на градот?          

- Дали има интересни регионални активности или традиции?          

- Кои специјални работи се случиле таму?          

  

Активност 2 

Од учесниците се бара да размислат и да кажат како нивната компанија или 

компанијата за која работат е поврзана со локалната заедница, што дава и одзема 

од заедницата. Со цел да му овозможи на раскажувачот на приказната да ја 

фокусира својата презентација на неколку и разбирливи теми, проверете дали 

секоја приказна е раскажана за најмногу 3 минути време (или помалку во 

зависност од бројот на учесници). 

Прашајте го секој учесник откако слушнал приказна за да именува 1 сила, 1 

слабост, 1 можност и 1 закана во однос на димензијата на ООП од своја гледна 

точка. 

Учесниците можат да го користат работниот лист A4_1. (15 минути) 

  

      Сега внесете ја вашата компанија во приказната: 

- На кои начини е раскажувачот на приказни со локалната заедница?          

- Во кои полиња раскажувачот на приказната профитира од заедницата?          

- Што враќа?          

  

 

Главна обука 

Активност 3 

  

Презентирајте ја активноста, давајќи ги следниве објаснувања: 
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- Корпоративното волонтирање е стратегија што може да ги исполни целите на 

ООП без да потрошите пари, но да вложувате време, ангажман и 

компетенции.          

- Корпоративно волонтирање може да се организира за целиот тим на 

компанијата или само за некои, или во активности што се случуваат во 

одреден временски период или, на пример, еден ден во годината.          

- На тој начин на вработените и сопствениците на една компанија им е 

овозможено да ги користат и прошират своите вештини во целосно ново 

опкружување и да ја поддржуваат заедницата во животната средина, 

социјалните или економските прашања.          

- Денот на градење тим може да има ефект на стимулирање на стратешко 

партнерство помеѓу заедницата и корпоративниот сектор.          

- Студентите можат да го користат работниот лист A4_2 . (15 минути)          

  

              Презентирајте идеја за корпоративна волонтерска активност што 

може да ја организира вашата компанија: 

- што?          

- кога?          

- кој?          

- зошто?          

Објаснете ја понудената ситуација од обете страни (компанија и заедница / 

локална заедница). 

  

Активност 4 

  

Побарајте од учесниците да наведат 1 сила, 1 слабост, 1 можност и 1 закана во 

врска со доставените идеи. Тие можат да ја разгледаат нота-пост за да ја потсетат 

презентацијата. 

(10 минути) 

  

       Напишете го насловот на идејата што сте ја претставиле и неколку реда 

за да ја опишете на пост-истата нота. 

Поставете ја белешката за пост-истата на табелата. 

  

Затворање 

Активност 5 
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Извлечете заклучоци од лекцијата, истакнувајќи ги различните можности за 

спроведување активности за ООП, кои се профитабилни за компанијата и за 

заедницата. (10 минути) 

  

Што си дома со вас после оваа обука? 

Именувајте најмалку 1 нешто што научивте за можните активности за 

спроведување на вклученост и развој на заедницата за ООП во вашата компанија. 

  

 

 

РАБОТНИК 4_1А 

  

На кои начини е раскажувачот на приказната поврзан со локалната 

заедница? 

  

  

  

  

  

  

  

  

Во кои полиња раскажувачот раскажува профит од заедницата? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Што тој се враќа? 
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РАБОТНИЦА A4_2 

  
  

што? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кога? 

кој? 

  

  

зошто? 
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Единица А5 Човекови права 
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Време: 60 минути 

 

Наставни средства: табла, копии на работни листови, белешки за пост-

тоа              

  

  
  
  
Загреј се 

Активност 1 
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Учесниците работат во парови. Тие наидоа на два примери на проблеми со 

човековите права во нивниот бизнис или деловно работење во кое се вклучени. 

Потоа, тие мора да опишат како се решиле проблемите или како би препорачале 

прашањата да бидат решени. (5 мин) 

  

  

Работете во парови и помислете на 2 примери на проблеми со 

човековите права во вашиот бизнис или деловно знаење. Како беа решени 

прашањата или како би препорачале тие да бидат решени? 

  

Активност 2 

  

Учесниците работат во 5 групи. Обучувачот на секоја група им дава еден вид 

дискриминација од WORKSHEET A5_1. Учесниците мора да ја дефинираат темата и 

да дадат или пример од реалниот живот што го виделе на работното место или да 

создадат нов пример. Потоа, групите мора да објаснат зошто е важно и што треба 

да направи компанијата за да спречи ваков вид дискриминација. (10 мин) 

  

  

Работа во 5 групи. Секоја група ќе добие еден вид дискриминација што 

може да се појави на работното место. Опишете што може да се случи во оваа 

форма на дискриминација и помислете на еден пример. Зошто е ова важно за 

човековите права и како тоа може да се спречи? 

 

 
 

  

Главна обука 

Активност 3 

  

Врз основа на 10 правата на вработените на работното место дадени во работниот 

лист A5_ 2 , е сечија учесник се бара да го оценувате 10 правата на работниците од 

# 1-10 врз основа на тоа колку е важно секое право е на компанијата што ги 

поседуваат или работат за. Од учесниците се прашуваат дали недостасува некој од 

правилата од нивната компанија, или дали некој од нив треба да се 

подобри. Следува кратка дискусија. (10 мин) 
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   Прочитајте ги правата на вработените на даденото работно место и 

проценете ги тие права од 1-10, од кои 1 е најважно, врз основа на тоа колку се 

важни за вашата компанија или за компанијата што ја знаете. Дали има нешто 

што вашата компанија не го следи, или верувате дека треба да се фокусираат на 

подобрување на повеќе? 

  

Активност 4 

  

Учесниците се поделија во четири различни групи. На секоја група му е доделен 

еден од 4-те случаи од WORKSHEET A5_3 во кој се презентирани прашањата што 

можат да се појават на работното место и мора да кажат како тие се однесуваат на 

човековите права. Тие можат да предложат решение за проблемот. Исто така, тие 

можат да претстават сличен пример од нивното искуство ако е можно. Тие ги 

презентираат своите наоди на други учесници (групи - во зависност од бројот на 

луѓе). (10-12 мин.) 

  

Работа во 4 различни групи. 

Секоја група добива случај. Одговорете на прашањата на крајот на случајот и 

опишете како прашањето на работното место се однесува на човековите права и 

како најдобро треба да се реши 

  

  

Активност 5 

  

Учесниците работат во парови. Тие придонесуваат за човековите права на 

работното место и како човековите права се однесуваат на социјалната 

одговорност на компанијата и СР. Тие ќе ги споделат своите најдобри идеи со 

целата група. (10 мин) 

  

Работа во парови. 

Размислете за 2-3 потенцијални придобивки за компанија која ги почитува 

човековите права и воведе стратегија / политика за човекови права. 

  

              Запишете ги на табелата. 

              Прочитајте ги сите и во групата разговараат за нивната важност. 
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Следење 

Активност 6 

  

Учесниците работат во групи (3-4 лица). Тие размислуваат за еден пример за 

справување со човековите права на работното место што е ново за нив и сакаат да 

ги имплементираат во нивната компанија. Тие го презентираат пред другите 

учесници. (10-12 мин) 

  

Помислете на примерите поврзани со човековите права на работното 

место што се дискутира денес. Изберете една идеја за која сметате дека може да 

се спроведе во вашата компанија или во компанијата што ја 

познавате. Разговарајте за тоа со другите учесници во групата. 

  

Затворање 

Обучувачот ја сумира наставата, им се заблагодарувам на сите учесници за 

учеството и посветеноста и ги охрабрува да работат понатаму на оваа тема. (3 

минути) 

  

 

 

РАБОТА A5_1 

  

Старосна 

дискриминац

ија 

  

  

  

  

  

  

  

  

ЛГБТК 

Дискриминац

ија 

Родова 

дискриминац

ија 

Расна 

дискриминац

ија 

Религиозна 

дискриминац

ија 

  
   

РАБОТА A5_2 
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Вработените 

мора да 

добијат 

еднаква плата 

за еднакви 

количини на 

работа 

Задолжителна 

обука за 

човекови 

права за сите 

вработени, 

особено 

раководството 

Прифаќање и 

правилно 

постапување 

со поплаки 

од 

вработените 

Слушање 

на идеите 

и 

мислењата 

на сите 

вработени 

без оглед 

на 

позицијата 

Овозможува

ње на 

вработените 

доволно 

време за 

одмор за 

семеен живот 

или болест 

Гарантирано 

работно 

опкружување 

ослободено од 

сексуално 

вознемирува

ње 

Обезбедување

то на 

работното 

место и секоја 

опрема е 

санитарно и 

безбедно за 

вработените 

Вработените 

не се 

експлоатира

ат на кој 

било начин 

или се 

принудени 

да работат 

премногу 

часови 

Вработенит

е не можат 

да бидат 

отпуштени 

или 

отпуштени 

од работа 

без 

разумна 

причина 

Обезбедувањ

е пристап до 

чисти 

простории за 

одмор и вода 

за пиење 

РАБОТА A5_3 

  

Случај 1 

Ахмед е имигрант од Мароко кој работи во мала агенција за маркетинг. Тој 

штотуку заврши проект на кој тој и некои негови соработници работат 

со месеци. Проектот е голем успех и шефот е јасно многу задоволен од 

работата. 

На паузата за ручек, Ахмед ги слуша другите луѓе што ги работеше со 

споменувањето на бонусот што го добија секој од проектот. Ахмед не 

доби бонус и не може да помогне, но мисли дека тоа е затоа што тој е 

имигрант кој работи во првенствено бела компанија. 

Како треба Ахмед да му пристапи на својот шеф и како треба неговиот 

шеф да се справи со ситуацијата? 

Случај 2 

Пам е рецепционерка која работи во мал семеен бизнис, каде е една од 

единствените жени и постојано се занимава со форми на вознемирување 

од нејзините машки соработници. За нејзините соработници едноставно е 
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безопасно забавно, но Пем е уморна од добивањето коментари за тоа што 

носи или прашања за нејзиниот личен живот. Пем сака да зборува со 

својот шеф за овие прашања, но не е сигурен како ќе реагира. 

              Кои се некои јасни проблеми со оваа компанија? 

              Какви активности треба да преземе управувањето за да ја 

направи компанијата подобро место за работа? 

Шади е муслиманка која работи во мала пекара во која се вработени 6 

лица. Како што нејзината религија бара таа се моли 5 пати на ден, 

понекогаш и на работа. Сопственикот на пекарницата прима поплака од 

вработена што не е пријатна за нејзиното прикажување на религија. 

Што треба да направи компанијата 

да се реши ова прашање? 

Што треба да стори сопственикот за да се елиминира можноста 

повторно да се појават ваков вид проблеми? 

Случај 4 

Томек од Полска работи во мал бизнис, произведувајќи маици и 

чорапи. Сопственикот ги прашува вработените дали нивните деца би 

можеле да помогнат во сезоната на врв кога побарувачката се 

зголемува. Децата би можеле да работат дома и да заработат 

дополнителни пари, но не толку како редовните вработени. Цената на 

производството би била многу пониска, побарувачката може да се 

исполни и тоа ќе го зголеми профитот. 

              Томек се сомнева дека децата можеби се искористувани и работат 

во услови што не се безбедни. 

              Што треба да размисли сопственикот при донесување на оваа 

одлука? 

              Дали компанијата не треба да биде загрижена за нешто што се 

случува надвор од нивна контрола, или е ова нешто што е важно за 

нивната општествена одговорност на компанијата? 
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Практики на трудот Единица А6 
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Време: 60 минути 

  

Наставни средства: табла / табела за таблети, леплива лента / налепници,              

копии на работни листови 

  

  

Загреј се 

Активност 1 

  

  

Учесниците работат во групи од 4-5 лица. Обучувачот им дава на секоја група 

документ со лоши работни практики опишани во работниот лист 

A6_1 . Учесниците по група треба да го објаснат значењето на изразите бидејќи ги 

разбираат и ако е можно да дадат пример од сопствен бизнис или деловна 

активност за којашто знаат / работат. Основната цел на оваа активност е да ги 

запознае учесниците во врска со потенцијалните ризици и прашањата поврзани 

со работните практики, со што ќе се овозможи воведување на главната тема 

(работни практики). 

(10 мин) 

  

Работа во групи од 4-5. 

Погледнете неколку проблеми со кои може да се соочите на работа. Обидете се 

подетално да ја опишете ситуацијата / проблемот и дадете пример. 
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Кои сценарија би можеле да се појават понатаму доколку нема реакција од 

сопственикот / раководителите? 

  

  

  

Главно врне дожд 

Активност 2 

  

Учесниците работат во парови. Тие ги читаат упатствата и разговараат за 

предложените решенија засновани врз советите. Тие можат да предложат 

алтернативни решенија или да ги разработат деталите за дадените. Во отворена 

дискусија, тие прошируваат некои идеи за тоа како овие совети би можеле да се 

применат. 

(5 мин) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Работа во парови. Прочитајте неколку упатства / совети поврзани со 

практиките на трудот. 

Помислете на нивните практични импликации на работното место. 

  

Подобрете го здравјето и безбедноста на вработените 

Вработените кои јадат здрава храна се 25% поголеми шанси да се 

претстават подобро на работа.       

Вработените кои вежба за најмалку 30 минути, три пати неделно, 15% 

поголема веројатност да се претстават подобро на работа.       

Здравите вработени одземаат помалку болни денови.       
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Решенија: 

Имплементирајте програма за велнес за ниски трошоци.       

Обезбедете попусти за членство во локална салата.       

Организирајте работилници со диететичар.       

  

  

Активност 3 

  
Обучувачот ги собира идеите и дава повратна информација. Ако учесниците 

немаат идеи или не можат да најдат специфичен пример, тогаш обучувачот треба 

да ги поддржи подолу со идеите. (15 мин) 
  
  

       Работа во парови. 

Прочитајте ги насловите поврзани со практиките на трудот. 

Обидете се да ги развиете концептите. 

За секој наслов, помислете на… 

1) објаснувањето.      

2) една практична имплементација.      

3) ситуација / сценарио на работно место.      

  

ОБЕДЕТЕ ДОБРА РАБОТНИ УСЛОВИ ЗА ВРАБОТНИЦИ 

  

Дајте позитивно засилување       

Покажете благодарност       

Рашири среќа       

Мотивирајте ги другите       

Прославувајте победи       

Декор     

животна средина     

 

 

 

  

КРЕИРАЕ РАБОТНА VИВОТНА СРЕДИНА КАКО ЕМБРАЦИИ ДВЕРЗИТЕТ ВО ЧОВЕЧКИ 

КАПИТАЛ 

Зголемена креативност       

Зголемена продуктивност       

Глобално влијание       

  

МОТИВИРАТЕ ГИ ВАШИТЕ ВРАБОТНИЦИ ОД „РАБОТНИ ИСКУСТВУВАА“ И 
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ВКЛУЧУВАЈТЕ ГИ ВАШИОТ ПРОЦЕС 

Отвореност       

Вработен - тренер       

менторство     

Ефикасно не значи повеќе         

Образование на вработените       

Потреби на работниците       

  

  

ОБЕДЕТЕ ДОБРА РАБОТНИ УСЛОВИ ЗА ВРАБОТНИЦИ 

ПРИМЕРИ и совети: 

 Дајте позитивно засилување (јас го ценам начинот на кој…, јас сум 

импресиониран од…) 

 Покажете благодарност (благодарам некого за нешто што 

направија, но не очекував да ви се заблагодариме - бидете 

конкретни за тоа што беше и зошто беше корисно или важно) 

 Раширете ја среќата (насмејте се и кажете „Здраво“ на двојно повеќе 

луѓе отколку што обично би сакале - но бидете оригинални во 

вашата насмевка) 

 Мотивирајте ги другите (објавете нов постер за слика, слика или 

понуда на вашата работна маса каде што секој може да го види) 

 Прославете победи (започнете состанок со споделување на нешто 

позитивно што се случува во вашата група, проект, работа и сл.) 

 Оркестарот (начинот на кој ќе го декорирате работното место може 

да тргне на долг пат кон создавање добри услови за работа. Во 

канцеларија на животната средина, да имате растенија наоколу 

може да го осветлите местото, да доведат живот на работното место. 

Работното место ослободено од одвраќање може да го олесни и 

вработените да се концентрираат.) 

 Environmentивотна средина (околината на работното место 

вклучува фактори како што се осветлување и температура. Вашата 

канцеларија треба да има соодветно осветлување). 

  

КРЕИРАЕ РАБОТНА VИВОТНА СРЕДИНА КАКО ЕМБРАЦИИ ДВЕРЗИТЕТ ВО 

ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ 

ПРИМЕРИ и совети: 

 Зголемена креативност (вработените од различно потекло ќе донесат 

разновидни решенија за да се постигне заедничка цел - вашата цел)  
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 Зголемена продуктивност (колку е поразновидна вашата работна 

сила, толку е поразновидна вашата идеална идеја, толку 

поразновидни вашите решенија, толку поразновиден е вашиот тим) 

 Глобално влијание (имате можност да направите разлика, во секоја 

заедница во која оперирате, правејќи разлика во животот на вашите 

вработени) 

  

КОНЦЕПТ ЗА РАБОТА НА ТИМСКИ ТИМ 

ПРИМЕРИ и совети: 

 Позитивен тим работи подобро (имајќи позитивен тимски менталитет 

може да ги подобри следниве области: продуктивност, квалитет на 

работа, морал, упорност на напорна работа, подготвеност да си 

помагаме едни на други) 

 Изградба на тим (комбинирајте ја зградата на вашиот тим и вратете 

го буџетот преку интеракција со локални органи чија мисија е 

усогласена со вашата). 

 Решавање на конфликтот (секоја тензија или конфликт треба да се 

реши што е можно побрзо за да се спречат дефекти во 

комуникацијата и поделба на членовите на тимот) 

  

МОТИВИРАТЕ ГИ ВАШИТЕ ВРАБОТНИЦИ ОД „РАБОТНИ ИСКУСТВУВАА“ И 

ВКЛУЧУВА THEЕ ГО ВАШИОТ ПРОЦЕС 

ПРИМЕРИ и совети: 

 Отвореност (Без оглед на кој вид бизнис работи), вашите вработени 

сакаат да чувствуваат дека нивните придонеси се вреднуваат. Затоа е 

неопходно да го одржите работното место отворено. Двонасочна 

комуникација ви овозможува јасно да комуницирате со вашите 

вработени од што ви требаат и очекувате нив) 

 Користете ги вработените како обучувачи 

 Започнете програма за менторство - размислете за партнерство со 

нови или помалку искусни вработени со ментори  

 Охрабрете ефикасна работа - не повеќе работа    

 Едуцирајте ги вработените 

 Прашајте ги вашите работници што им е потребно 
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Активност 4 

  

Сите точки поврзани со работните практики дискутирани во Активноста 3 треба 

да бидат напишани на табелата. На учесниците им се даваат шарени налепници во 

3 бои (црвена, жолта, зелена). Секоја од боите ќе значи различно ниво на 

важност. Секој учесник треба да направи избор со 3 налепници според ситуацијата 

што потенцијално може да се случи во нивниот бизнис или деловната активност 

што ја знаат. По оваа активност, обучувачот ќе има преглед на тековната свесност 

и важноста на секоја точка според работните практики. 

Оние точки што ќе имаат најмногу налепници со црвена боја (помалку важни) ќе 

бидат предмет на дискусија (интерактивна) помеѓу тренерот и групата. 

Исходот од оваа активност ќе доведе до водење кон следна активност, 

идентификација и решавање на некои прашања што може да се појават во 

компаниите на учесници врз основа на стекнато знаење од претходната 

активност. (15 мин) 

  

        Погледнете го табелата со сите главни точки разгледани во Активност 3 . 

Користете три различни бои за обележување на точките. 

                                          црвено - не е важно 

                                          жолта - неутрална 

                                          зелена - најважната 

  

Потоа разговарајте за вашите избори во групи од 3-4 лица. 

Одговори на прашањата: 

Зошто ја одбравте оваа точка? 

Како може еден претприемач стави на водич во да се пракса? 

Кои можат да бидат негативните последици доколку некој не го следи 

упатството? 



 

Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
 

112 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Следете ги 

  

Активност 5 

  

Учесниците се поделени во групи од 3-4 лица. Секоја група добива едно сценарио 

(студија на случај, доколку има повеќе учесници, две групи може да добијат исто 

сценарио). Секоја група треба да го прочита сценариото, а потоа да одговори на 

двете прашања. Учесниците ги презентираат сценаријата и решенијата за другите 

групи. Тие се обидуваат да размислуваат за слични искуства од нивниот бизнис 

или од бизнисот што го знаат. (10 мин) 

  

   Работа во групи од 3-4. Секоја група ќе добие една студија на 

случај. Прочитајте го внимателно и одговорете на прашањата: 

1) Кои прашања се поврзани со практиките на трудот, се дискутира?      

2) Кои решенија би предложиле за надминување на проблемите?      

  

  

Затворање 

Активност 6 

  

Учесниците зборуваат за можно спроведување на идеите дискутирани за време на 

работилницата. 

Помислете на примерите поврзани со практиките на трудот што се 

дискутираат денес. 
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Изберете една идеја која би можеле да ја спроведете во вашата компанија или 

компанијата за која работите. 

Разговарајте за тоа со другите учесници. 

  

Затворање 

Обучувачот ја сумира работилницата, им се заблагодарувам на сите учесници за 

учеството и посветеноста и ги охрабрува да работат понатаму на оваа тема. (5 мин) 

  

 

 

 

 

РАБОТА A6_1 

  
  

Вработен

и со 

прекумер

на тежина 

Верски 

разлики 

Нема 

паузи за 

време на 

работнот

о време 

L Ack на прифаќање 

на разновидна 

култура 

G ender 

дискриминациј

а 

Е thnic 

разликит

е 

Долго врем

е на 

работната 

маса 

Културна 

разнолик

ост 

Родовиот квалитет W heelchair 

рампи не се 

достапни 

Генерациј

а г ап 

Јазични 

бариери 

  

H етероге

ни групи 

Зголемено ѓ уво Слаба комуник

ација 

Негативн

о 

опкружув

ање 

Ниско 

квалификув

ани 

вработени 

Забранет

и 

социјалн

и 

медиуми 

Многу висока 

канцелариска темпе

ратура во текот на 

зимата 

Затемни 

канцелариски 

светла 
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РАБОТНИК A6_2 

 
 

Случај 1 

Ана работи во мала маркетинг компанија со 30 вработени. Таа е многу креативна 

личност која се инспирира кога работи надвор . Најуспешните проекти кои 

Ана го работеше на се оние кои се реализираат во текот на летниот период. За 

жал, тоа е до крајот на октомври , зима доаѓа и еден од најдобрите проекти и да 

започнете токму сега. Ана е под притисок, знаејќи дека таа не може да се користи 

нејзиниот полн потенцијал , таа се плаши дека таа ќе го изгуби најмногу ценети 

клиенти. Што можеше да стори Ана и што можеше да направи нејзиниот менаџер 

за да ја зајакне нејзината креативност и да не го изгуби клиентот? 

Случај 2 

Зоран е менаџер и сопственик на мал бизнис, кој нуди софтверски решенија. Тој е 

навистина убав човек, друштвен и свесен за моралот на своите 

вработени. Понекогаш Зоран и неговите колеги организираат вработени 

во тимови во други земји, на планини или на езера . Неговите вработени се многу 

задоволни и го сакаат и го ценат духот на Зоран . Но, Зоран се соочува со 

проблеми со болни лисја на своите вработени поврзани со нивната 

дебелина. Зоран ' s компанија се соочува со сериозни финансиски проблеми , 

бидејќи тој не може да се испорача на софтвер на договорените рокови . Што 

треба да менува или менува Зоран во својата компанија за да стане лидер во 

развојот на софтвер?       

Случај 3 

Ивица е личност со 1000 идеи. Пред многу време тој отвори бизнис чија главна 

активност е испорака храна до куќите на луѓето . Како менаџер тој е малку 

тврдоглав, но неговиот став и амбициозност ја натера неговата компанија 

да стане национален снабдувач на храна. Ивица " компанијата и има повеќе од 50 

возила и комбиња кои работат на испораки, но на нарачки се најчесто се врши по 

телефон. Ивица е добивање на старите er а компанијата веќе не е во состојба 
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да ги следи современите трендови во овој сектор. Ако ситуацијата не се промени, 

тој наскоро може да се соочи со финансиски проблеми. Неговите работници се на 

различна возраст вклучувајќи ги и младите, нововработените оние со свежи 

идеи. Што може да се смени Ивица во неговиот став и во неговата компанија за да 

ги следи современите трендови и да му се врати репутацијата на компанијата? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Единица АР Ревизија 

  
  
Време: 60 минути 

Наставни средства:  картички со букви А, Б реклама Ц (РАБОТНИЦА AR_1) 

и ДА / НЕ опции (РАБОТНИК AR_2)              
  

  

Во делот за ревизија , учесниците можат да ги ревидираат сите знаења и вештини 

што ги стекнале за време на обуките. 

  

Делот за ревизија е дизајниран на таков начин што ќе може флексибилно да се 

прилагоди на потребите на учесниците и обучувачите. Обучувачот може да избере 

најдобра опција (избор на активности и распределување време). 

  

Нашите предлози: 

  

1) Доколку обуката во час е организирана пред или во текот на целиот он-лајн 

курс, целата во-час сесија може да се посвети на размислување за 

преземените активности за време на 6 тренинзи - Активности 1, 2 и 3. ( 

Доделеното време е предлог за оваа опција)      

  

2) Доколку обуката во час е организирана по завршувањето на целиот он-лајн 

курс и учесниците немале можност да направат два квиза, обучувачот може 

да ги направи во час со целата група како ревизија - Активности 4 и 
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5 . (времето треба да се прилагоди или обучувачот да прескокне некои 

активности)      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 1 

  

Учесниците поделени во групи од 3 лица треба да ги споделат своите искуства 

поврзани со курсот. Тие мислат на решенијата што би сакале да ги спроведат на 

работното место. Обучувачот се движи низ училницата и ја слуша дискусијата на 

учесниците. (време: 15 минути) 

  

      Работа во групи од три. Помислете на целата тренинг сесија и 

курсот. Одговори на прашањата. 

1) Кое од решенијата CSR / SD можам да го имплементирам на моето работно 

место?      

2) Како можам да ги спроведам?      

3) Кое од решенијата CSR / SD дефинитивно не би го применил на моето 

работно место? Дај причини.      

  

  

Активност 2 

  

Учесниците работат индивидуално и мислат на едно особено решение за ООП / СД 

што можат да го имплементираат во својата деловна практика. Може да биде 
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практика од работилницата или која било друга инспирирана од 

курсот. Решенијата потоа се презентираат пред целата група. (30 -45 минути) 

  

        Работете индивидуално. Изберете една пракса дискутирана за време 

на денешните сесии. Обидете се да изработите мини бизнис план за негово 

спроведување. 

Помислете на 

-  потребни ресурси          

-  проценетата цена          

-  потенцијални пречки / потешкотии          

-  придобивки за компанијата          

  

Презентирајте го планот на групата. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

  

Активност 3 

  

Учесниците работат како цела група. Речениците се прикажани на слајд PowerPoint 

еден по еден. Учесниците треба да ги комплетираат со свои зборови или да 

изберат една од двете опции. Секој учесник треба да има можност да ги изрази 

своите чувства, но никој не треба да биде принуден да го стори тоа. (време: 12 

минути) 

  

 Работете како цела група. Размислете за целото искуство. 

Дополнете ги речениците со свои идеи: 

1) Целото искуство беше позитивно / негативно затоа што _________________. 

2) Она што го изненадив беше _________________. 

3) Курсот не / не го смени мојот став кон ООП / SD. 

4) Она што би сакал да се сетам е _________________. 

5) Јас не / не би го препорачал овој курс на други деловни луѓе. Зошто? 
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Активност 4 

  

Квизот се состои од два дела, првиот дел е едноставен квиз за повеќекратен избор, 

вториот дел е еден вид на размислување за ООП и СД и нивната практична 

примена во бизнисот. 

  

Користејќи ја PowerPoint, обучувачот ќе ги прикаже прашањата, учесниците треба 

да кренат раце со точна картичка што одговара на избраната опција: A, B или C. 

(РАБОТНИК AR_1) . Точниот одговор е означен и означен со зелена боја. Даден е 

еден поен по точно прашање. 

  

Секое лице треба да го пресмета резултатот, обучувачот потоа коментира за 

добиениот резултат. Откако сите прашања ќе бидат ревидирани, обучувачот ќе 

обезбеди повратна информација заснована на добиените поени од 

учесниците. Забележете дека повратните информации се дадени на крајот од 

прашалникот. 

  

Обучувачот го прикажува секое прашање - учесниците имаат 15 секунди да го 

прочитаат и да ја изберат картичката со точен одговор. Тие ги креваат рацете, 

тогаш обучувачот го прикажува точниот одговор. (Проценето време: 15 минути) 

  

 Прочитајте ги речениците / прашањата. Потоа изберете ја најдобрата 

опција А, Б или В. 

  

Ивотна средина 

  

1. _______________________ е присуство или воведување во воздухот на супстанција 

која има штетни или отровни ефекти. 

A. Енергетска ефикасност 

Загадување на воздухот 

В. емисии 

  

2. А превентивни, компанија специфични иницијатива за заштита на животната 

средина, со намера да се намали отпадот и емисиите и излез за раширување 

производ е наречен _______________________ . 

A. производство на почиста 

Б. зелен дизајн 

В. зелена набавка 
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3. Социјално одговорните компании кон животната средина 

ќе _______________________ . 

A. ги мотивираат вработените преку „работни искуства“ и вклучуваат ги во целиот 

процес 

Б. подигне нивоа на управување со здравјето и безбедноста во групата преку 

промовирање на глобалното управување со здравјето и безбедноста 

В. да ги намалат оперативните трошоци и да најдат можности за создавање 

приходи 

  

4. Кога инсталирате тоалети со низок проток, 6L или помалку по испирање, во 

тоалетите сте загрижени за _______________________ . 

A. ефикасност на енергијата 

Б. квалитет на воздухот 

Конзервација на вода 

  

5. Ако вашето возило, зграда и отворено подрачје се 100% без чад, се грижите 

за _______________________ . 

A. ефикасност на енергијата 

Б. квалитет на воздухот 

Конзервација на вода 

  

  

  

6. Кога користите природно светло или небо осветлување во текот на денот 

наместо вештачко осветлување, тоа значи дека сте загрижени 

за _______________________ . 

A. ефикасност на енергијата 

Б. квалитет на воздухот 

Конзервација на вода 

  

7. Кој сет на производи може да се рециклира? 

А. алуминиум и лименки за лименки, пликови, пластични чаши, чевли, сјајна 

хартија, пластични шишиња со вода, тоалетна хартија 

Б. алуминиум и лимени конзерви, пликови, пластични чаши, картони со јајца од 

хартија, сјајна хартија, пластични шишиња со вода 

C. облека, ЦД-а, пластични чаши, картони со јајца од хартија, сјајна хартија, 

пластични шишиња со вода 

  

8. Обезбедување брз и лесен пристап до информации по електронски пат за да се 

намалат барањата за хартија и да се зголеми употребата на е-пошта додека да се 

обесхрабри печатењето на 

пораките се пример за _______________________ . 
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A. намалување на отпадот 

Б. повторна употреба на отпад 

В. рециклирање на отпад 

  

9. Воспоставување партнерства со договорните страни за преземање на 

рециклирање бесплатно е поврзано со _______________________ . 

A. намалување на отпадот 

Б. повторна употреба на отпад 

В. рециклирање на отпад 

  

10. _______________________ е клучен прв чекор за разбирање на вашите модели за 

употреба на вода. Може да помогне да се идентификуваат практиките што можат 

да трошат вода. 

  

A. Ревизија на вода (на лице место) 

Б. Откривање на протекување 

В. Развој на стратегија за вода 
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Правилни оперативни практики 

  

11. Која од изјавите се однесува на правични оперативни практики ? 

A. ефикасно управување со достапните природни и енергетски ресурси 

Б. работејќи на обезбедување на високо квалитетни и безбедни производи, како и 

услуги 

В. нудат еднакви плати за жени и мажи 

  

12. Која од изјавите НЕ се однесува на правични оперативни практики ? 

A. создавање простор за одмор на вработените 

Б. градење подобра иднина преку заедничко создавање 

В. промовирање на вработување на лица со посебни потреби 

  

  

13. Која практика е добра за одржување на позитивни стандарди за фер 

оперативни практики ? 

A. одбивајќи да го процени квалитетот на производите и работните услови на 

вашите добавувачи 

B. присуство на обука за менаџмент за ажурирање на вашите вештини во трудот и 

социјалните стандарди 

В. непочитување на слободниот период помеѓу две смени 

  

14. Кој е правилниот ред? 

A. избор на деловна област, правење истражувања за потребите на клиентите, 

правење деловен план 

В. истражувања за потребите на клиентите, избор на деловна област, правење 

деловен план 

В. изработка на деловен план, избор на деловна област, правење истражувања за 

потребите на клиентите 

  

15. Кој е правилниот ред? 

A. проверка на квалитетот на производот , поставување нарачки со деловни 

партнери, примање на испораки 

Б. поставување нарачки со деловни партнери, проверка на квалитетот на 

производот , примање на испораки 

В. поставување нарачки со деловни партнери, примање испораки , проверка на 

квалитетот на производот 
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16. _______________________ е период во кој вработениот може да одземе време од 

работа за да студира или патува. 

A. породилно отсуство 

Б. Сабатски 

В. Размена на работни места 

  

  

  

  

17. _______________________ може да се дефинира како h омош што една компанија 

нуди на вработените со лични проблеми кои би можеле да влијаат на нивната 

работа. 

Програма за помош на вработените 

Б. Размена на работни места 

В. професионална пензија 

  

18. Кој од следниве аспекти НЕ ја зголемува привлечноста на работодавачот? 

A. нудат различни модели на работно време 

Б. нудат ИНГ попуст кога членови на персоналот купат вашите производи или 

услуги 

В. не дозволувајќи да бидете или да станете член на синдикат 

  

19. _______________________ е разлика помеѓу начинот на кој се третираат мажите и 

жените во општеството, или помеѓу она што го прават и постигнуваат мажите и 

жените. 

A. Родовиот јаз 

Б. дискриминација 

В. вознемирување 

  

20. _______________________ е т тој процес на донесување на две спротивни верувања, 

идеи или ситуации се согласуваат. 

A. помирување 

Б. рамнотежа помеѓу работата и животот 

В еднаквост 

  

Прашања на потрошувачи                            

  

21. Кое од следниве се однесува на прашањата на потрошувачите во ООП? 

A. нудат еднакви плати за жени и мажи 

Б. придонесува за градење друштва каде секој може да ужива во животен стил на 

удобност и удобност 
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В. промовирање на забраната за детски труд 

  

22. Кое од следниве НЕ се однесува на прашањата на потрошувачите во ООП? 

A. приоретизирање на перспективата на клиентот 

B. создавање простор за одмор на вработените 

В. нудење обука на заедницата за здрава и одговорна потрошувачка 

  

  

23. W hich од следниве фактори ќе ги задоволи еколошки свесен потрошувачите ? 

A. многу хемиски супстанции 

B. привлечна и ефтина, но не-биоразградлива амбалажа 

В. добра биоразградливост на производите 

  

24. W hich од следниве фактори ќе не задоволи еколошки свесен потрошувачите ? 

A. заштита на биолошката разновидност 

B. еколошки разумна амбалажа 

В. само пластични кеси и кутии за пакување 

  

25. Кој е правилниот ред? 

А. производство на прототип, дизајнирајте го производот, соберете ги сите 

потребни сертификати и дозволи 

Б. соберете ги сите потребни сертификати и дозволи, дизајнирајте го производот, 

изработете го прототипот 

В. дизајнирање на производот, изработка на прототип, собирање на сите потребни 

сертификати и дозволи 

  

26. Кој е правилниот ред? 

A. редизајнирајте го производот за да спречите повторна појава на инциденти, 

потсетете го производот од пазарот / одржливо производство, побарајте 

дополнителни мислења од експерти, 

Б. потсетете го производот од пазарот / одржливо производство, побарајте 

дополнителни мислења од експерти, редизајн на производот за да спречите 

повторна употреба на инциденти 

В. побарајте дополнително мислење од експерти, редизајнирајте го производот за 

да спречите повторна појава на инциденти, потсетете се на производот од пазарот 

/ одржливо производство, 

  

27. Меѓукултурните работилници за деца е совршена иницијатива што треба да се 

организира од страна на _______________________ . 

А. мал семеен ресторан 

Б. студио за убавина 

В. јазично училиште 
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28. Работилници за печење домашен леб може да се организираат 

од _______________________ . 

A. мал производител на бонбони 

Локална пекарница 

Намирници 

  

29. _______________________ се однесува на обезбедување поголем пристап до 

информации до сите заинтересирани страни, отфрлајќи каква било форма на 

прикривање или измама. 

A. Доверливост 

Б. Транспарентност 

Одговорност 

  

30. _______________________ се однесува на извршување на целите кои ги отфрлаат 

сите форми на верска дискриминација, политичка, сексуална, етничка, регистар. 

A. Праведност 

Б. Доверба 

В. Објективност 

  

 
 

Вклучување и развој на заедницата 

  

31. Вредноста генерирана од разни форми на граѓанско ангажирање, доверба, 

норми на реципроцитет, мрежи, здруженија и споделување на информации во 

рамките на заедницата се нарекува _______________________ . 

A. социјален капитал 

Б. социјална поддршка 

В. социјална одговорност 

  

32. _______________________ е варијација на карактеристиките во рамките на 

популацијата, како што се возраста, полот, етничката припадност, сексуалната 

ориентација, способноста, приходот, образованието, политичката идеологија, 

вредностите и верувањето. 

A. Заедница 

Б. Социјално откривање 

В. Разновидност 

  

33. Главната грижа на организациите кои воспоставуваат и одржуваат позитивни 

односи со надворешните заедници НЕ _______________________ . 

A. отворање нови врати за образование и вработување за жителите 
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Б. намалување на оперативните трошоци или наоѓање на можности за 

генерирање приходи 

В. да помогне да се идентификуваат и разберат вредностите и перспективите на 

засегнатите страни со цел да се задоволат нивните потреби и да се решат 

прашањата што најмногу влијаат врз нив 

  

  

34. Која од овие придобивки се поврзани со вклучување и развој на заедницата ? 

A. намалување на трошоците поврзани со енергијата 

Б. помал отпечаток на јаглерод и намалување на токсините испуштени во 

атмосферата 

В. подобрување на комуникацискиот канал помеѓу фирмата и заедницата што го 

олеснува откупот на социјалниот проект преземен од компанијата со што се 

генерира поддршка од заедницата. 

  

35. Која од следниве карактеристики е опишана подолу ? 

Помогнете им на сите вклучени да се слушаат едни со други, да истражуваат нови 

идеи неограничени со однапред утврдени исходи, да научат и применуваат 

информации на начини што генерираат нови опции и строго да ги проценат 

активностите на јавен ангажман за ефективност. 

Вклучување и демографска разновидност 

Б. Отвореност и учење 

В. Транспарентност и доверба 

  
 

  

36. Група граѓани кои се претставници на пошироката јавност и се среќаваат да 

разгледаат сложено прашање со собирање докази, разгледување и потоа 

донесување на одлука се нарекува _______________________ . 

А. citizensурије на граѓаните 

Б дискусија за тркалезна маса 

В. панел на граѓани 

  

37. Подобра рамнотежа помеѓу работата и животот, флексибилната подвижност, 

можностите за обука се стратегии за ангажман карактеристични 

за _______________________ . 

А. Бејби Бумери 

Б. генерација X 

В. генерација Y 

  

38. Кој е правилниот ред ? 
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A. идентификувајте го лидерството и воспоставете план, спроведување на планот, 

прегледување и проценка на исходите од планирањето 

Б. прегледувајте ги и проценете ги исходите од планирањето, идентификувајте го 

лидерството и утврдете план, спроведување на планот 

В. Јас го спроведувам планот, го идентификувам лидерството и воспоставувам 

план, ги разгледувам и оценувам резултатите од планирањето 

  

39. Социјалните очекувања во врска со деловната активност од гледна точка на 

етика можат да се сумираат во изјавата: 

A. Бидете профитабилни. 

Б. ги почитуваат законите и прописите. 

В. Правете го она што е правилно. 

40. _______________________ социјална средина во фокусот е ед на целите наместо 

реактивен на кризи. 

A. Систематизиран 

Б. Проактивно 

В. интегриран 

  

Човечки права 

  

41. Заврши го насловот на едно од човековите права. 

Ослободување од тортура и _______________________ 

A. деградирачки третман 

Б. принудна работа 

C. ропство 

  

42. Кое од следниве е поврзано со човековите права? 

А. Религијата е нешто што треба да се скрие на работа и во изгледот и во 

разговорот. 

Б. Менаџерите се фокусираа на профитот за акционерите. 

В. Компанијата гарантира дека работното место и секоја опрема е санитарна и 

безбедна за вработените. 

  

43. _______________________ препорачува одредени активности за подобрување на 

состојбата со човековите права. 

А Т Работната група тој на ситуации (РГ) 

Б. Акционен план „Десно напред“ на ООН 

В. УНХРЦ 

  

44. _______________________ значи ослободена од пристрасност или мислења . 

A. Непристрасен 
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Б. Необврзувачки 

В. Независно 

  

45. _______________________ е обврзувачки договор меѓу државите, посилен од 

декларациите . 

A. Собрание 

Б. Договорот 

Конвенција 

  

46. Која фаза се карактеризира со следното дејство со шарак ? 

Не прифаќање на постар апликант затоа што неговата / нејзината позадина е 

премногу диверзифицирана или содржи празнини, или премногу специјализирана за 

учење нови работи. 

A. ангажирање 

Б. на работа 

В. пензија 

  

47. Која фаза се карактеризира со дејство на луѓето ? 

Ограничување или одбивање на можности за вработување, како што се трансфер, 

промоција и можности за обука. 

A. ангажирање 

Б. на работа 

В. пензија 

  

48. Кое од следниве е една од одговорностите на работодавачот? 

A. сериозно третирајќи ги поплаките за вознемирување и дискриминација 

Б. обидувајќи се да ги идентификува главните ризици или проблеми што можат да 

се појават меѓу колегите за работа за да можат да се справат со нив 

В. да биде отворен и поддржувачки за своите врсници во целиот процес на 

поплаки 

  

49. Кое од следниве е една од одговорностите на работникот? 

А . нудејќи континуирана поддршка на работниците, обезбедувајќи им алатки и 

механизми да работат нормално и безбедно 

Б . преземање мерки против луѓето кои создаваат токсична околина 

В. кога настанува потребата да сведочи во корист на жртвите вклучени во случај на 

вознемирување или дискриминација 

  

  

  

50. Кој принцип е изразен во следната изјава? 

Сè што предизвикува штета на некого (или клиент или други луѓе) е неетички. 
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A. принципот на доброто 

Б. принципот на автономија 

В. принципот на не-злонамерност 

  

Работни практики 

  

51. А _______________________ е некој што не доаѓа од земјата каде што работат. 

Граѓанин А. 

B. работник мигрант 

В. ментор 

  

52. _______________________ е степен до кој вработениот смета дека нивната работа се 

согласува и го поддржува нивниот квалитет на живот наспроти намалување на 

истиот. 

A. биланс на работа и живот 

Б. здравје и безбедност 

В професионален стрес 

  

53. _______________________ може да се дефинира како придружен однос за учење 

помеѓу грижливата личност која го споделува своето знаење, искуство и мудрост со 

друга личност која е подготвена и подготвена да има корист од оваа размена. 

A. Тимска работа 

Б. менторирање 

В. обука 

  

54. Прочитајте ги предметите и одберете го оној што НЕ се однесува на здравјето и 

безбедноста на вработените. 

A. резервација само хотели со 5 везди за вработените кои одат на службено 

патување 

Б. ажурирање на надзорниците за небезбедните услови 

В. задржување на излез од криза што е лесно достапно 

  

  

55. Која реченица се однесува на канцелариско опкружување? 

A. Вработените знаат дека она што тие придонесуваат влијаат на организацијата 

во која се здружени. 

Б. Имањето многу мали ламби за луѓето помага да се локализира осветлувањето. 

В. Вработените треба да можат да доаѓаат кај менаџерот кога треба. 

  

56. _______________________ се осврнува на потребата на вработениот да се чувствува 

дека она што тие треба да го кажат има вредност. 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://simplicable.com/new/quality-of-life
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A. Транспарентна и отворена комуникација 

Б. Декор 

В. канцелариска околина 

  
 

57. Тимска работа _______________________ . 

A. ограничува индивидуа 

Б. ги прави работите покомплицирани 

В. поттикнува креативност и учење 

  

58. Кога работите во тим, НЕ треба _______________________ . 

A. вредна соработка 

Б. одржуваат добри идеи за себе 

В. покажуваат отвореност 

  

59. Кој е точниот редослед на групниот развој ? 

A. невреме, формирање, нормализирање, изведување, распуштање на групата 

Б . нормализирање, формирање, изведување, растворање на групата, невреме 

В. формирање, невреме, нормализирање, изведување, растворање на групата 

  

60. Кои се карактеристиките на лошиот тим? 

A. соработка за взаемна корист 

Б. ограничена комуникација и интеракција 

C . индивидуални надлежности 
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ПОВЕЕ ЗА ОБУКА: 

  

помалку од 36 

Резултатот е ____________________ (број на поени) од 60. Препорачливо е да одите во 

текот уште еднаш. Треба да ревидирате некои материјали за подобро да разберете 

одредени концепти поврзани со ООП и СР. 

  

помеѓу 37-47 

Резултатот е ____________________ (број на поени) од 60. Тоа е добар резултат, што 

значи дека сте ги разбрале правилно повеќето концепти поврзани со ООП и 

СД. Може да анализирате оценка и да го подобрите резултатот со ревидирање на 

областите во кои стекнале најнизок резултат. Без оглед на резултатот, секогаш 

обидувајте се да воведете што е можно повеќе идеи во вашата деловна активност. 

  

помеѓу 48-60 

Резултатот е ____________________ (број на поени) од 60. Добро направено! Вие 

целосно ги разбравте концептите на ООП и СД и веројатно е дека ќе ги запомните 

на долг рок. Сепак, секогаш вреди да се прошират вашето знаење во оваа област и 

да се развиваат посебни вештини. Обидете се да воведете што е можно повеќе 

идеи во вашата деловна активност. 
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Активност 5 

  

Со користење на PowerPoint, обучувачот ќе ги прикаже прашањата, учесниците 

треба да кренат раце со точна картичка што одговара на избраната опција: ДА / НЕ 

(РАБОТНИК AR_2) 

  

Секое лице треба да го пресмета резултатот, обучувачот потоа коментира за 

добиениот резултат. 

  

Обучувачот го прикажува секое прашање - учесниците имаат 15 секунди да го 

прочитаат и да ја изберат картичката со точен одговор. Pointе се даде еден поен по 

точен одговор. Тие ги креваат рацете, тогаш обучувачот го прикажува точниот 

одговор. Забележете дека точните одговори се означени и означени со зелена 

боја. (Проценето време: 15 минути) . 

  

Повратните информации ќе бидат дадени на крајот на вежбата, врз основа на 

болките што ги стекнал секој партнер. Забележете дека повратните информации се 

дадени на крајот од списокот со изјави. 

  

Која од презентираните практики може да се смета за ООП / СД, а која не? 

Изберете ДА ако тие претставуваат позитивен CSR / SD пристап, изберете го НЕ, 

доколку не го сторат тоа. 
 

1. ДА  повторно користејќи застарена хартија и потроши отпечатоци како  

отпадоци  / тетратки                            
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2. НЕ   поставувајќи ги печатачите за печатење од двете страни                         

3. НЕ   печатење испрати факс пораки да покаже дали задача е завршена  

успешно или не т                             

4. ДА  подигање на свеста на вработените за софтверските опции за печатење 

на повеќе од една страна на друга страна                            

5. НЕ   фрлајте картон, хартија, ИТ опрема, старо железо, дрвени палети, 

касети  

со мастило, батерии и светилки во истата канта за 

отпадоци                            

6. ДА  запечатување рамки за прозорци за да се спречи загуба на топлина 

7. ДА  затворање или сет Тинг на термостатот на пониска температура во  

вечерните часови или кога нема никој во собата за неколку 

часа             

8. НЕ   оставајте го полначот во штекерот цело време                            

9. ДА  u пее автоматски системи за контрола (тајмери, техники за автоматско 

прилагодување на внатрешно осветлување во однос на 

надворешноста)                            

10. НЕ   служат сите јадења во ресторан на пластични чинии за да избегнете 

да  

ги измиете                            

11. ДА  дејствијата ИНГ редовни разговори со вашите вработени              

12. ДА  обезбедување писмени и детални договори за работа              

13. НЕ   се избегнува да се respons ibility за безбедност на работно место 

14. ДА  прашајте ги вашите добавувачи за изјавите дека нивните производи 

не  

вклучуваат детски труд 

15. НЕ   потпирајќи се на еден единствен производител                            

16. НЕ   се ИНГ сигурни во националните закони низ целиот свет                  

17. ДА  обезбедување на крајниот трговски ланец на фер трговија од  

производител до потрошувач 

18. НЕ   користејќи практики за дампинг со вашите добавувачи                            

19. ДА  е сигурна со среднорочни или долгорочни договори со добавувачи        

20. ДА,  ги поддржува добавувачите во исклучителни ситуации              

21. НЕ   ја потврдува и ревидира вашата QMS без вклучување на трети страни 

22. ДА  обезбедуваат врнежи од дожд на вработените по квалитет              

23. НЕ   игнорирајќи ги основните причини за неуспехот на процесот                
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24. ДА  подобрување на системот за управување со квалитетот              

25. ДА  со употреба на состојки со органски производи              

26. НЕ   користејќи само пластични кеси и кутии за пакување                            

27. ДА  пријавувајќи инциденти за безбедност на производите до надлежните  

органи 

28. НЕ   издавате предупредувања за безбедност на производот / услугата 

кога е 

потребно 

29. ДА  вработуваат етикети со предупредување за да ја охрабрат безбедната 

употреба 

30. ДА  сместување на широк спектар на индивидуални преференции и 

способности од страна на дизајнот 

31. ДА  спонзорираат или учествуваат во програмите во заедницата 

32. ДА,  поддржувајќи локална добротворна организација со финансиски  

придонеси или друг вид поддршка 

33. НЕ   водечки проекти за заедницата со необучени, неискусни или 

идеолошки  

пристрасни организатори и програми                           

34. ДА  кои вработуваат локални луѓе              

35. НЕ  одржување на јавни состаноци на недостапни, збунувачки места, со  

нефлексибилни распореди што не обезбедуваат соодветно време за 

правење на она што треба да се направи                            

36. ДА  охрабрува и олеснува директно учество во заедницата, следење и  

известување 

37. НЕ   оставајќи нерешени логистички, класни, расни и културни бариери за 

учество 

38. НЕ   се заинтересира да користи ООП за да добие соработка (или 

социјално 

лиценцирање за работа) на заедниците за да се извлече од 

еколошките и социјалните злоупотреби на нивните 

активности.                            

39. ДА  воспоставување постојан, транспарентен дијалог со и помеѓу 

клучните  

засегнати страни во заедницата, вклучително и релевантни 

добавувачи              
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40. НЕ   да реагираме или да се одбрани во случај на недостаток на поддршка 

на  

засегнатите страни 

41. НЕ   прескокнувајќи обука за сексуално вознемирување затоа што тоа е 

општо 

познавање                    

42. ДА  со почит кон секој вработен, без оглед на нивната позиција              

43. ДА  нудат доволно време за одмор и празници на вработените секоја година 

44. ДА  прифаќа и бргу се справи со поплаките на вработените              

45. ДА  проверка на договорите ако вашите деловни партнери ги почитуваат  

човековите права 

46. НЕ   им дозволува на вработените минимална плата сè додека ги 

исполнуваат  

сите производни цели                           

47. НЕ   нудат работни позиции само на машки апликанти                            

48. ДА  нудат еднаков надоместок за вработените мажи и жени за иста работа 

49. НЕ   ги дискриминира вработените кои се дел од работнички синдикат или  

здружение 

50. НЕ   давајќи можност за промоција на лицата што ќе заминат во пензија за  

неколку години 

51. НЕ   одржување на стрес во околината на работното место на високо ниво 

52. ДА  промоција и негување на социјални врски              

53. НЕ   нуди многу прекувремена работа во врвните сезони                            

54. НЕ   вработува луѓе што претставуваат само една религија                            

55. ДА  дозволувајќи им на вработените сами да си ги планираат паузите на  

работа 

56. ДА  обезбедува простор каде вработените можат да се релаксираат без да  

бидат вознемирени              

57. НЕ   им обезбедува на вработените автомобилски 

автомобил                            

58. НЕ   игнорирање на мислењето на вработените во безбедносното 

планирање 

59. ДА  обезбедува обука за различноста на работното место              

60. ДА  давајќи им исти можности на сите, без оглед на полот или културното  

потекло 
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ПОВЕЕ ЗА ОБУКАТА 
 

помалку од 36 

Резултатот е ____________________ (број на поени) од 60. Препорачливо е да одите во 

текот уште еднаш. Треба да ревидирате некои материјали за подобро да разберете 

одредени концепти поврзани со ООП и СР. Имате проблеми со идентификување на 

различни иницијативи за ООП и СД. Прочитајте уште еднаш Водич за добра 

практика за да добиете подобар преглед на практичните импликации на ООП и 

СР. 

  

помеѓу 37-47 

Резултатот е ____________________ (број на поени) од 60. Тоа е добар резултат, што 

значи дека можете правилно да ги карактеризирате концептите поврзани со ООП 

и СД. Може да анализирате оценка и да го подобрите резултатот со ревидирање на 

областите во кои стекнале најнизок резултат. Идентификувањето на практиките за 

ООП и СД е витална вештина кога сакате да водите деловно одговорно 

општество. Без оглед на резултатот, секогаш обидувајте се да воведете што е 

можно повеќе идеи во вашата деловна активност. 

  

помеѓу 48-60 

Резултатот е ____________________ (број на поени) од 60. Добро направено! Можете да 

ги идентификувате решенијата поврзани со ООП и СД без напор и веројатно ќе ги 

ставите во пракса во вашиот бизнис. Сепак, секогаш вреди да се развијат своите 

вештини во оваа област. Искористете ги идеите и обидете се да примените што е 

можно повеќе позитивни решенија во вашата деловна активност. 

  

  

Затворање 

  

Обучувачот ја сумира наставата, им се заблагодарувам на сите учесници што 

учествуваа на обуката, нивната посветеност и ги охрабрува да работат понатаму 

на ООП и ОР. (3 минути) 

  

  



 

Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
 

136 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
Интелектуален исход 6 
Прирачник за обучувачи 

 
 

137 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА АР_1 
  

А А 

Б Б 
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В В 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОТНИЦА AR_2 
  

ДА НЕ 
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ДА НЕ 

ДА НЕ 
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