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Cодржина         Време 

 

Единица АТ0        Вовед                                                          60 минути 

Единица АТ1        ИКТ, е-учење и б- учење                              60 минути     

Единица АТ2        Фокусирајте се врз учениците:   

                           психологија и меки вештини                        60 минути  

Единица АТ3        Интеркултурна комуникација                       60 минути 

Единицата AT4     CSR и SD издава                                        120 минути                                                                                                  

Единица АТЦ        консолидација / мини проект                     120 минути                                                                      
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Оваа публикација е финансирана од Еразмус+ Програмата на Европската унија, проект 
„Промовирање на идејата за корпоративна општествена одговорност и одржлив развој во 

мали 
и микро претпријатија", проект бр. 2017-1-PL01- KA2O2-038501. 

Поддршката на Европската Комисија за изработка на оваа публикација не претставува 

одобрување на содржината која ги одразува ставовите само на авторите, и Комисијата не 
може 

да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во истата. 
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Единица А Т 0 

Вовед 

Време: 60 минути 
 
Прирачник за институционален обучувачи вклучува насоки за водење на обука во 
класа за обучувачи. Треба да го водат искусен професионален тренер кој е добро 
запознаен со проблемите на ООП и СД, како и да ги подучува учениците за возрасни. 
  
Институционалниот тренер може дополнително да биде поддржан од Наставната 
програма (IO5) во која подетално се дискутираат сите содржини, како и исходите од 
учењето. 
  
Препорачливо е институционален тренер да го помине целиот курс за претприемачи и 
обучувачи пред да започне обуката. Доколку некоја институција има пристап 
до платформата Мудл, може да се формира посебна работна група за поддршка на 
обучувачи кога тие го вршат својот курс преку Интернет. 
  
Сите упатства достапни во презентациите на PowerPoint се прикажани на сивата 
позадина. Сите упатства достапни во презентациите на PowerPoint се 
прикажани на сивата позадина. Сите работни листови се достапни на крајот од 
упатството и се фотокопираат. 
 

 

 

Активност 1 

Првиот дел од обуката е еден вид затоплување / запознавање едни со други 
активности - учесниците треба да одговорат на множеството едноставни прашања и да 
формираат групи. Прашањата ги прикажува обучувачот еден по еден, потоа се 
формираат групите. 
Проценето време: 20 минути 

 

Откријте што имате заедничко. 
Подигнете ги рацете ако можете да одговорите „да“ на следниве прашања. 
  
Движете се околу часот за да ги формирате двете групи - оние кои одговорија „да“ на 
прашањето и оние што не кренаа рака. 
  
Кој… 

… Сака празници на море? 

… Ги научи возрасните порано? 

… Не сака пица? 

… Има профил на Фејсбук ? 
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... никогаш не користел Whatsup ? 

  
Кој… 

... дали некогаш водел своја деловна активност? 

… Научил групи претприемачи порано? 

… Знае за што се залагаат акронимите CSR и SD ?              
… Бевте на концертот во последниот месец? 

… Дали е заклучок за животната средина и етиката на деловната активност? 

  
Се сеќавате на одговорите на сите луѓе? 

Кој сте биле најчесто во истата група? 

 

 

Активност 2 

На втората активност е посветен главно на професионално искуство обучувачи. Тие 
имаат одредено време да разговараат за прашањата поврзани со нивната работа, за 
подобро да се запознаат. Доколку има доволно време, учесниците можат да 
дискутираат за повеќе теми. 
Проценето време: 20 минути 

 

Работа во парови. 
Разговарајте за вашето професионално искуство. 

Разговарајте за 2 од следниве теми: 
1) Најпријателската група што сте ја научиле / обучиле. 
2) Групата што предизвика многу проблеми. 
3) Најнеобичното искуство што сте го имале при предавање / обука на луѓе. 
4) Најпријатниот момент во вашата професионална кариера. 
5) Еден ученик / ученик што никогаш нема да го заборавите. 
6) Нешто што пробувате да го избегнете во вашата наставна практика. 
7) Најинтересен курс за конференција / обука што некогаш сте биле. 
8) Некои едукативни веб-страници што дефинитивно би ги препорачале на друг 
тренер / наставник. 

 

Активност 3 

Последната активност ќе им помогне на обучувачите да се запознаат со материјалот 
изработен во проектот ISORESS. Препорачливо е обучувачите да имаат пристап до 
компјутери / Интернет или мобилни уреди. Willе имаат десет минути да го разгледаат 
целиот материјал. Потоа, институционалниот тренер ќе прикаже 10 прашања во форма 
на квиз / конкуренција. Обучувачите ќе се обидат да одговорат на што повеќе 
прашања што можат (тие можат да го сторат тоа индивидуално или во 
парови). Институционалната тренер може да се користи на работниот лист AT0 да им 
даде на картички со опции A, B и C. 
Проценето време: 15-20 минути 
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Работа во парови. 
Имате 10 минути да го надминете материјалот изработен за проектот ISORESS. 
После десет минути, ќе мора да одговорите на 10 прашања без да се консултирате за 
ресурси. 
  
прашање 1 

Во Студијата за специфични потреби ... секое поглавје поврзано со 
специфичните информации за земјата НЕ вклучува _______ . 

A. Јас значаен број / статистика 
B. в ) подготовки за основање и водење бизнис 
C. јас не прегледувам со претприемачи 

  
Прашање 2 

Во Студијата за специфични потреби… за _______ компаниите пополнети прашалници. 
A. 20 
B. 60 
C. 100 

  
Прашање 3 

Повеќето бизнисмени присуствуваа на курс за обука во ________. 
A. Здравје и безбедност 
B. РОДО 
C. Платно за деловен модел 

  
Прашање 4 

              Водичот за добри практики вклучува околу _________ добрите практики. 
A. 100 
B. 200 
C. 300 

  
Прашање 5 

Во обрасците што ја опишуваат секоја добра практика, нема да најдете информации 
за ________. 

A. б ackground на компанијата 
B. n вработен 
C. ѓ финансиски извештаи 

  
Прашање 6 

Во Водичот за добра практика нема да најдете _______. 
A. в ласификација на областите на ООП 
B. в окт 
C. на n индекс на практики по категории 

  
Прашање 7 

Обука во рамките на час за претприемачи е дизајнирана за _________ часа. 
A. 4 
B. 8 
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C. 16 
  
Прашање 8 

Интернет обуката за претприемачи е дизајнирана за _________ часа. 
A. 12 
B. 30 
C. 42 

  
Прашање 9 

Курсот за обука за претприемачи беше развиен на Ниво _____ на EQF. 
A. 2 
B. 3 
C. 4 

  
  
  
Прашање 10 

Каде можете да најдете работни листови за Дел А од обуката за претприемачи? 

              Во _____ . 
A. Прирачник за обучувачи 
B. Наставна програма за претприемачи 
C. Наставна програма за обучувачи 

 

 

Институционалниот тренер им честита на учесниците ако добијат добри резултати од 

квизот и благодарам за оваа воведна сесија.
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Единица А Т1 

ИКТ, е-учење и б-учење 

Време: 60 минути 
 

Активност 1 

Учесниците работат индивидуално, тие ќе го споделат своето знаење за различни 
методологии. Сите ќе бидат собрани на табла, флип-шема или wallид. 
Проценето време: 15 минути 

 

Работете индивидуално. 
Размислете за сите различни сознанија за учење со кои сте запознаени. 
Напишете ја секоја на секоја објава заедно со кратко објаснување за тоа како 
работи. Прочитајте ја вашата изјава пред остатокот од групата и потоа залепете ја 
својата објава - истата до табелата / таблата / wallидот . 
 

 

Активност 2 

Работејќи во групи , обучувачите учеснички треба да соберат список на придобивки од 
различни методологии. Потоа, сите придобивки се презентираат на другите учесници и 
се дискутира. 
Доколку ви остане одредено време, учесниците исто така може да размислат за 
некои потенцијални недостатоци на секоја методологија / режим . 
Проценето време: 15 минути 

 

Работа во групи. 
Размислете за придобивките од лице в лице, преку Интернет и мешано учење. 
Презентирајте ги пред другите учесници. 
 

 

Активност 3 

Институционалната тренер користи работниот лист АТ1 и даде е од материјали со 
различни студии на случај за секоја група. Учесниците ги читаат студиите на случај, 
избираат методологии, ги презентираат своите случаи и избрани методологии на 
другите учесници. Во случај на различни избори, учесниците можат да разговараат за 
сите опции. За време на дискусијата, студиите на случај можат да бидат прикажани на 
слајдовите на PowerPoint. 
Проценето време: 15 минути 

 

Работа во истата група е како порано. 
Willе ви биде дадена студија на случај. Врз основа на карактеристиките, изберете 
најсоодветна методологија на учење и оправдајте го вашиот избор. 
Претставете го на другите учесници. Ако не се согласувате со нечиј избор, 
разговарајте за тоа. 
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Активност 4 

Учесниците работат во парови. Тие мислат на некои надлежности што треба да ги има 
онлајн учителот кои претставуваат различни улоги. Тие можат да ги запишат на големи 
листови хартија или А4 листови, кои потоа ќе се лепат на theидот / таблата итн. На 
крајот, сите учесници ги разгледуваат собраните компетенции. 
Проценето време: 15 минути 

 

Работа во парови. Помислете на неколку примери на компетенции што треба да ги има 
онлајн учителот во различни улоги. 
Запишете ги на листови хартија. 
  

1. Академска улога 
2. Техничка улога 
3. Улога на улогата 
4. Социјална улога 

 

Институционалниот тренер им се заблагодарува на сите обучувачи што учествувале на 

оваа сесија и ги охрабрува да го прочитаат соодветното поглавје во Прирачникот. 
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Единица А Т2 

Фокус на учениците: психологија и меки вештини 

Време: 60 минути 
 

Активност 1 

Учесниците создаваат 2 списоци, потоа од нив ќе биде побарано да прочитаат на 
групата она што го напишале и да развијат 2 конечни списоци за 
заедничко групирање. 
Проценето време: 10 минути 

 

Работете индивидуално. Создадете список на некои тешки вештини и меки 

вештини. Потоа, гласно прочитајте ја содржината на секоја листа и видете колку 

вештини сте категоризирале на ист начин. 

 

Активност 2 

Во првиот дел, институционалниот тренер издвојува слика РАБОТА АТ2 _1 (Слика бр. 1, 
поединци). Учесниците имаат 3 минути да ја погледнат сликата, која потоа се 
одзема. После три минути, тие треба да ги запишат имињата на сите предмети што ги 
паметат. 
Во вториот дел на институционалните тренер раце од нова слика на секоја група на 
работниот лист за AT2 _2 (Слика # 2, група ОК ) . Учесниците имаат 3 минути да ја 
погледнат сликата, која потоа се одзема. После три минути, тие треба да 
ги запишат (колективно) имињата на сите предмети што ги паметат. 
  
Концептот на активност е дали учесниците ќе работат заедно во текот 
на вториот чекор, дали ќе дистрибуираат области на сликата (горниот дел, десниот дел 
или само црвените предмети, само животните итн.) И ќе се обидат да успеат во брзо 
меморирање и соработка соработка. 
Проценето време: 15 минути 
 

 

Дел 1 

Работете индивидуално: Имате 3 минути за да ја погледнете сликата со многу 
предмети. По 3 минути обидете се да ги запишете имињата на што повеќе предмети 
што можете, без да ја погледнете сликата 

 

 

 

Дел 2 

Работа во групи од 3-4. Погледнете различно слика со многу предмети, исто така. 
По 3 минути обидете се да ги запишете имињата на што е можно повеќе предмети, без 
да ја погледнете сликата. 
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Активност 3 

Институционалниот тренер им доделува улоги на секоја група и обрнува внимание на 
реакцијата на учесниците: дали се чувствуваат удобно кога опишуваат ситуација во 
која се вклучени, дали се емпатични, дали можат да ги читаат емотивните знаци во 
гестови итн. 
Проценето време: 15 минути 

 

 

Работа во групи од 3. Еден е говорникот, вториот е слушателот, а третиот е 

набудувачот. Секој човек ќе ги „игра“ сите 3 улоги по ред. Во секоја игра со улоги, 

говорникот може да опише секојдневна ситуација, т.е сообраќај на улиците, посета на 

музејот со децата. Потоа, слушателот може да постави што повеќе прашања колку 

што сака / тој за да се појави емпатија . Набудувачот треба да забележува. 

 

Активност 4 

  
Институционалниот тренер h и s out WORKSHEET AT2_3 со список на „Копчиња“ за 
меки вештини . Користејќи ја табелата, се создадат неколку категории откако ќе 
разговарате за нив со учесниците, т.е. категорија поврзани со емоции, само-
набудување итн. 
Проценето време: 15 минути 

 

Работете индивидуално. Прочитајте го списокот со „Копчиња“ за меки вештини што ги 

добивате. Обидете се да ги класифицирате меките вештини според нивните 

вообичаени елементи. „Клучевите“ треба да ве поддржат со класификацијата. Потоа 

претстави ја класификацијата на групата и оправдај го твојот избор. 

 

На институционално тренер сумира она што е направено досега, нагласува важен дел 
од секоја активност и се заблагодарува на сите учесниците за учество. Тој / таа исто 
така им сугерира на учесниците да седнат и да размислат за тоа што е презентирано за 
време на обуката. Учесниците можат да фотографираат од таблата „Пост-тоа“, за да ги 
запомнат разменетите идеи. 
Проценето време: 5 минути 
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Единица А Т3 

Интеркултурна комуникација 

Време: 60 минути 
 

Активност 1 

Учесниците пишуваат на пост- белешка што го забележуваат нивниот концепт / 
разбирање на културата. Од нив ќе биде побарано да прочитаат на групата што 
напишале Д тогаш за да ја залепат својата објава на таблата / wallидот / табелата. 
Проценето време: 10 минути 

 

Работете индивидуално. 
     Напиши на пост-тоа белешка, што е, според твоето мислење, културата. 
     Прочитајте ја изјавата на групата и потоа лепете ја на табелата / табелата / flидот. 
 

 

Активност 2 

Групата е поделена во подгрупи од 4 учесници. На институционално тренер раце 
од еден примерок од работниот лист AT3_1 и работниот лист AT3_2 ( по група 
/ намалување на парчиња) и обезбедува краток вовед: 
„Ледениот брег е метафора за културата. Кога гледаме ледениот брег, делот видлив 
над водата е само мал дел од многу поголема целина. Можеме да кажеме дека 
културата е како ледена мраз: всушност, како и во ледениот брег, само околу 10% се 
карактеристиките на групата што можеме да ги видиме со свои очи. Но, овие се 
едноставно надворешна манифестација на најдлабоките и најшироките компоненти на 
културата, која е збир на длабоко вкоренети идеи, преференции и приоритети “. 
На институционално тренер на sk е секоја група да разговараат за тоа кои аспекти на 
културата, според нив, се видливи или невидливи, а потоа да се одржува секоја 
карактеристика е над или под вода во санта мраз на в ulture сликата се предвидени. 
Проценето време: 15 минути 

 

Работа во групи од 4 лица. 

Користејќи ја сликата на ледениот брег, ставете ја секоја карактеристика на културата 
во една од 3 категории: 

• површинска култура (над морското ниво),          

• неискажани влијанија (делумно под морското ниво),          

• несвесни влијанија (целосно под нивото на морето).      

•  

Активност 3 

Институционалниот тренер ја дели (или го проектира користејќи лаптоп и светла) 
слика на ледениот брег на културата (комплетен г ) РАБОТНИК AT3_3 и бара од 
учесниците да пријават разлики / сличности со сопствените откритија и на крајот да ги 
„бранат“ своите избори. 
Проценето време: 15 минути 
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Работете во истата група како порано. 

              Погледнете ја целата слика на Ледениот брег на културата што патникот ви 
ја понуди и споредете ја со вашите сопствени избори. 
              Во случај на различни конференции, одлучете да ја смените позицијата или 
да ги „однесете “ вашите избори пред групата.  

 

Активност 4 

Институционалниот тренер му го предава списокот на потенцијални 
соседи РАБОТНИЦА AT3_4 на секој учесник и бара од нив да ги стават „соседите“ 
според нивниот избор, каде 1 е најпосакуван. Институционалниот тренер бара од секој 
учесник да му претстави на групата своите избори, објаснувајќи ги причините за 
изборот. Обучувачот треба да потенцира како во повеќето случаи направените избори 
се засноваат на стереотипи и предрасуди, а не на вистински причини и како тоа може 
сериозно да влијае на интеркултурната комуникација. 
Проценето време: 15 минути 

 

 

Работете индивидуално. 

Замислете дека употребата Хоу е веднаш до вашата е на продажба. 
Погледнете го списокот на потенцијални соседи со кои ви е обезбеден обучувачот и на 
секој од нив му дадете предност ( број 1 е најпосакуван ). 
Претставете ги вашите избори на групата, обидувајќи се да ги оправдате. 

 

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. Институционалниот тренер треба да ги охрабри учесниците да го 
прочитаат соодветното поглавје во Н и книгата со повеќе примери и студии на случај. 
Проценето време: 5 минути 
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Единица А Т4 

Прашања за ООП и СД 

Време: 120 минути 
 

Активност 1 

Институционалниот тренер бара од учесниците да го разгледаат Водичот за добри 
практики . Ако има работен простор во Мудл за групата , задачата може да биде 
доделена пред состанок во рамките на час. Ако не, на обучувачите ќе им треба околу 
10 минути да прочитаат неколку примери на добра практика и да ги пронајдат оние 
што ги исполнуваат барањата за задачи. 
Учесниците работат во четири групи, кога избрале добра практика, одат на дел 2 од 
активноста каде треба да одговорат на прашањата поврзани со спроведување на 
пракса во текот на курсот. 
Проценето време: 20 минути 

 

Дел 1 

Работајте во групи од 4. Разгледајте го упатството за добра 
практика . Пребарај за една практика која, според твоето мислење, може: 

- бидете иновативни          

- не бидете скапи за воведување          

- имаат значително влијание врз засегнатите страни          

- бидете контроверзни          

- да биде тешко да се воведат во некои околности (што?)          

Обидете се да изберете практики од различни категории: 
Ивотна средина 

Правилни оперативни практики 

Прашања на потрошувачи 

Вклучување и развој на заедницата 

Човечки права 

Работни практики 

 

 

 

Дел 2 

Помислете на практиката од гледна точка на обуката. Зошто би било вреди да се 
спомене оваа практика на целната група? Како може да го смени ставот или пристапот 
на претприемачите кон некои прашања? 
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Активност 2 

Учесниците добиваат збир од 17 цели за одржлив развој, земени од документот 

Трансформација на нашиот свет: Агендата за 2030 година за одржлив 
развој РАБОТНИК А Т 4_1 . Исто така, им треба пристап до Наставна програма за 
претприемачи со цел да се потсетат на содржината на курсот. Тие треба да 
разговараат за сите теми во врска со одржливиот развој обидувајќи се да одговорат на 
прашањата од задачата. 
Проценето време: 20 минути 

 

Работа во парови. Getе добиете сет од 17 цели за одржлив развој од обучувачот. 
Погледнете во Наставна програма за претприемачи и прочитајте ги сите содржини 
на Интернет и обука во рамките на час. 
Разговарајте за прашањата 

Кое од прашањата дискутирани во текот се поврзани со цели за одржлив 
развој?                   

Која е врската помеѓу нив?                   

Која од целите може да се постигне преку водење активност на микро и мало 
деловно ниво?  

 

 

Активност 3 

Тема: Environmentивотна средина 

  
Целта на оваа активност е да се проба една од активностите од курсот за 
претприемачи. Обучувачите треба да ја искусат улогата и да ја испробаат. Тие исто 
така ќе имаат шанса да разговараат за потенцијални проблеми / прашања што можат 
да се појават или да се постават неочекувани прашања . 
Проценето време: 15 минути 

 

Работа во групи од 3 или 4. Погледнете ја Активноста 2 од курсот во рамките на час за 
претприемачи (Единица А1 - животна средина). 
Улога играјте ја активноста, во секоја група еден учесник е портпарол, други играат 
улога на „претприемачи“. После активноста, разговарајте за потенцијалните проблеми 
што можат да се појават или да се постават изненадувачки прашања. 
 

ктивност 4 

Тема: фер оперативни практики 

  
Учесниците ќе имаат шанса да разговараат за една од регулативите на ЕУ поврзана 
со правични оперативни практики. 
Ако нема интернет-врска или компјутери во училницата, институционалниот тренер 
треба слободно да ги презентира информациите со светла или да ги печати 
релевантните параграфи од веб-страницата на ЕУ на претпочитаниот јазик на ЕУ. 
Следете ја врската и пронајдете детални информации за клучните зборови. Текстот е 
достапен на сите европски јазици. РАБОТНИЦА AT4_2 

Проценето време: 10 минути 
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Работа во парови. Прочитајте ги информациите и следете ја врската до Европската 
веб-страница. 
Потоа, невреме со вашиот партнер како микро и малите претпријатија (во неколку 
сектори) можат да бидат погодени од овие регулативи и да идентификуваат некои 
активности што треба да ги избегнат (Клучни зборови: производство, цени, пазари, 
размена со деловни партнери). Резимирајте ги вашите наоди и презентирајте ги на 
групата. 
 

 

Активност 5 

Тема: Прашања на потрошувачи 

Оваа активност е дизајнирана како забавна вежба за да се одржи мотивацијата и 
ангажманот за време на обуката во рамките на час. Целта на оваа активност е 
да играат улоги една од активностите од он-лајн курсот за претприемачи. РАБОТА 
AT4_3 

Проценето време: 10 минути 

 

Работа во парови. Одете на активност 3 од курсот за претприемачи Дел Б преку 

Интернет - Единица А3 - Прашања на потрошувачи или искористете ги прирачниците 

од обучувачот. Прочитајте ги дијалозите и искористете ги. Обидете се да ги направите 

што е можно експресивни и забавни. 

 

Aктивност 6 

Тема: Вклученост и развој на заедницата 

  

Институционалниот тренер ги дели учесниците во мали групи од 3 лица и издвојува 
работен лист со добри практики. WORKSHEET AT4_4 Учесниците треба да размислуваат 
за мала компанија која се наоѓа во нивната област што ја знаат и да изберат една 
акција. Тие треба да опишат како може да се спроведе дејноста и придобивките што 
може да ги донесе самата компанија и заедницата. 
Проценето време: 15 минути 

 

Работа во мали групи од 3 лица. Прочитајте ги примери за предложени добри 

практики. Размислете за мала компанија со седиште во вашата област и изберете една 

активност. Опишете како може да се спроведе и придобивките што може да му ги 

донесе на компанијата и заедницата. 
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Активност 7 

Тема: Човекови права 

  
Учесниците работат во групи од 4-5 лица. Секој учесник во групата ќе 
добие студија на случај. РАБОТНИЦА AT4_5 Учесниците треба да ги прочитаат 
случаите, да им ги претстават на другите обучувачи во групата, кои треба да 
претпостават кое човеково право е повредено. Во случај на сомневање, тие можат да 
се консултираат со други групи. 
Проценето време: 10 минути 

 

Работа во групи од 4-5 лица. Секој од вас ќе добие студија на случај поврзана со 

кршење на човековите права. Презентирајте ја студијата на случај на други 

учесници во групата , кои треба да претпостават кое човеково право се крши. 

 

Активност 8 

Тема: Работни практики 

  
Во оваа активност обучувачите се поделени во две групи - „добри“ и „лоши“ 
работодавци. Начинот на поделба на учесниците зависи од институционалниот тренер. 
Секоја група треба да развие сет од 5 правила за нивните вработени кои одразуваат 
добра и лоша политика на вработените. Правилата треба да бидат поврзани со ООП и 
SD, а не со закон. 
Обучувачите ги запишуваат правилата на лист хартија, потоа закачете ги правилата и 
споредете ги. 
Проценето време: 10 минути 

 

Работа во две групи. Секоја група претставува или „добра“ или „лоша“, од гледна 
точка на ООП и СД, работодавач. 
Подгответе сет од 5 правила за вашите вработени. Запишете ги на лист хартија, а 
потоа споредете со другата група. 
 

 

На институционално тренер сумира класа, благодарение на сите учесници за учество и 
посветеност и ги охрабрува и понатаму да работат на ООП и SD прашања , а 
особено. Институционалниот тренер треба да ги охрабри учесниците да го 
прочитаат соодветното поглавје во Н и книгата со повеќе примери и студии на случај. 
Проценето време: 5 минути 
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Единица А ТЦ 

Консолидација / мини проект 

Време: 120 минути 
 
Активност 1 

Обучувачите учеснички треба да разговараат во групи за карактеристиките на целната 
група (претприемачи), земајќи ги предвид неколку фактори. Willе бидат обезбедени со 
работни листови што содржат различни видови на прашалници. Кога ќе одговорат на 
прашалниците, тие ќе добијат профилна слика за нивната улога како тренер, самиот 
курс и учесниците-претприемачи. 
РАБОТНИ АТЦ 1-4 треба да се користи за оваа активност . Учесниците НЕ треба да ги 
користат сите работни листови, во зависност од темпото на работа, институционалниот 
тренер може да ги подели еден по еден. 
Проценето време : 30 минути 

  

Работајте во групи од 3 или 4. Размислете за потенцијална група на ученици / 
претприемачи на кои ќе ја предадете обуката. 
Toе подготвите профил на групата, курс за обука во рамките на наставата и вие како 
тренер, земајќи ги предвид факторите како што се: 
1) мотивација 

2) Социјална позадина / прашања 

3) Стилови и стратегии на учење, верувања на обучувачи и учесници за курсот 

4) Прашања за управување со курсот за обука 

Користете ги работните листови обезбедени од обучувачот. 
 

Активност 2 

Обучувачите учеснички работат во исти групи. Тие треба да размислат за потенцијални 
проблеми што можат да се појават при испорака на курсот. Секоја група треба да 
претстави 3 потенцијални проблеми и да предложи решенија. Обучувачите учеснички 
ќе имаат околу 20 минути за размислување за нивните случаи и 20 минути за 
презентирање на решенија за решавање проблеми. 
Проценето време: 40 минути 

Работат во исти групи. Помислете на потенцијални проблеми со кои може да се 
соочите за време на обуката во рамките на час. Можете да ги користите 
прашалниците од Активност 1 . Секоја група треба да подготви 3 сценарија и да 
предложи решенија за решавање на проблеми или проблеми. 

 
Активност 3 

Обучувачите учеснички работат во исти групи. Тие треба да размислат за една 
дополнителна активност што можат да ја подготват за учесниците во курсот за да ја 
подигнат мотивацијата на претприемачите во темата CSR и SD. 
Обучувачите учеснички ќе имаат околу 20 минути за размислување за нивните 
активности и 20 минути за презентирање на нивните активности. 
Проценето време: 40 минути 
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Работат во исти групи. Пронајдете уште една активност што можете да ја користите за 
време на обуките во рамките на час за да ја подигнете мотивацијата на 
претприемачите во темата CSR и SD. 
Претставете го на другите учесници. 

  
 

 

 

 
Затворање 
Институционалната тренер бара секој учесник за кратко размислување за текот 
и на тренинг (секој учесник треба да се каже 1-2 реченици за обуката) . 
  
Институционалниот тренер ја сумира обуката , им се заблагодарувам на сите учесници 
обучувачи за учество и посветеност и ги охрабрува да работат понатаму на темите 
дискутирани во текот . 
  
Проценето време : 10 минути 
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РАБОТНИЦИ 
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РАБОТНИК АТ0 
 

A A 

Б Б 

B B 
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АБОТНИК АТ1 

  

СЛУЧАЈ 1 

Вие обезбедувате обука на група 
пензионери кои се доста активни 
и сакаат да започнат свој 
сопствен бизнис (веројатно мала 
продавница за 
намирници). Сепак, дури и ако 
имаат многу позитивен став, 
повеќето од нив имаат основно 
ниво на образование, бидејќи 
повеќето немале шанса да 
студираат. Покрај тоа, тие не се 
многу запознаени со ИКТ. 

СЛУЧАЈ 2 

Групата што ја обучувате се 
состои од претприемачи кои 
штотуку го започнаа својот 
бизнис. Тие се многу зафатени 
луѓе бидејќи започнувањето на 
нивниот бизнис бара многу 
време и напор. Тие навистина 
сакаат да се интегрираат ООП во 
нивниот бизнис, но не можат да 
се посветат на големи курсеви и 
иницијативи. 
  

СЛУЧАЈ 3 

Луѓето што ќе ги обучите 
припаѓаат се во последната 
година на магистерскиот 
курс. Тие избраа да го поминат 
овој курс, бидејќи повеќето 
сакаат да воспостават свој 
бизнис. Тие се многу 
заинтересирани за темата, но 
тие се доста зафатени со работа 
на нивната деловна идеја и 
дисертација дека понекогаш е 
тешко да се привлече нивното 
внимание и време. 

СЛУЧАЈ 4 

Група мигранти решија да 
започнат со нивниот бизнис. Тие 
имаат различно потекло, па дури 
и ако некои од нив имаат многу 
добро ниво на националниот 
јазик, други се соочуваат со 
сериозни тешкотии кога се 
занимаваат со технички 
вокабулар и се обесхрабрат 
прилично лесно. 
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РАБОТНИЦА AT2 _1 
 

 
 

 
 
Список на предмети 
1. Мачка 
2. Фудбал 
3. Зеленчук 
4. Теди мечка 
5. Кауч 
6. Фудбалска кацига 
7. Тркачки автомобили 
8. Часовник со аларм 
9. Цвеќиња / рози 
10. Знак за 
рециклирање 
11. Велигденски зајаче 
/ зајак 
12. Глобус 

13. Сијалица 
14. Чаша од јаболка 
15. Тениски рекет / 
играње тенис 
16. ogаба 
17. Планини / 
пешачење 
18. чаши 
19. Јагода 
20. Книги 
21. Компјутерски 
глушец 
22. крава 
23. Копчиња 
24. гуска 

25. Тркачко знаме 
26. Пари 
27. Сонцето 
28. Вселенска ракета 
29. Мотоцикл 
30. Куче 
31. Гуми 
32. Сноубордер 
33. Ракун 
34. Вилушка и нож 
35. фенерче 
36. противпожарен 
апарат 
37. Доктор 
 38. 38. кловн 

39. Бејзбол 
40. Кола 
41. Колачиња / Орео 
42. Лаптоп / компјутер 
43. Пијано 
44. Служба за ламби 
45. готвач 
46. Дрво 
47. Ролери 
48. Чоколадо со кутија 
за срце 
49. Брод / брод 
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РАБОТНИЦА AT2_ 2 
 

 
 
 
Список на предмети 
1. топче за куглање 
2. Свадбени прстени 
3. Пенка 
4. Семафор 
5. Срце 
6. Спална соба 
7. Леќи за камера / 
видео 
8. сандали 
9. Конус за сладолед 
10. Хамбургер 
11. Пајак 
12. тоалетна хартија 

13. Кактус 
14. Сад за кафе / 
кригла 
15. очила за сонце 
16. Копче за врати 
17. Глувче 
18. кенгур 
19. Панда 
20. Коала 
21. Полициски 
автомобил 
22. Ножици 
23. Телевизија 
24. тоалет 

25. Пингвин 
26. Чорапи 
27. Кошарка 
28. крофна 
29. Мобилен телефон 
30. Поштенско сандаче 
31. Купче 
32. Весник 
33. Лејдибуг 
34. Тапанар / тапани 
35. Дедо Мраз 
36. Bellвоно 
37. Пожар 
38. Снегулка 

39. Фудбал 
40. Заклучи 
41. Микробранова 
печка 
42. плевел / глуварче 
43. Лубеница 
44. Банана 
45. Грозје 
46. Ананас 
47. тенџере злато 
48. Пчела 
49. орел 
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АБОТНИЦА AT2_ 3 

  
Наведете ги „Копчињата“ на „Меки вештини“ 

  

 Клуч за самоспознавање : интроспекција. Погледнете внатре и 

набудувајте без да пресудите. 

 Клуч за доверба : запомнете ја вашата вредност и вредност. 

 Клуч за самодоверба : признајте, прифатете и loveубете се интегрално. 

 Клуч за емоционална интелигенција : признајте ги вашите емоции и 

управувајте со нив. 

 Клуч за емоционална свест : набудувајте ги вашите емоции без да ги 

осудувате. 

 Клуч за емоционално регулирање : создадете одредено растојание 

помеѓу вас и вашите мисли или емоции и стекнете одредена перспектива. 

 Клуч за социјални вештини : комуницирајте на соодветен, адекватен, 

почитуван, чесен и јасен начин. 

 Клуч за добра комуникација : разберете што е соодветно во секој момент. 

 Клуч за доверливост : не плашете се да се изразите. Имате целосно 

право да го стори тоа, сè додека ги почитувате другите. 

 Клуч за тимска работа : комуницирајте често со другите, побарајте 

повратна информација, мобилизирајте други, бидете уверени, 

испорачувајте ја работата навреме, не критикувајте, помагајте им на 

другите и побарајте помош, и кажете 'фалете ги другите' и кажете 

'благодарам'. 

 Source  
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РАБОТНИЦА AT3_1 
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РАБОТНИЦА А Т 3_2 
РАБОТНИЦА А Т 3_3 
 

Карактеристики на културата 

Ликовни уметности Поими за лидерство 

Литература Темпото на работа 

Драма Модели на групно одлучување 

Класична музика Концепција на чистота 

Популарна музика Ставови кон зависните 

Народно танцување Теорија на болести 

Игри Пристапи кон решавање на проблеми 

Готвење Концепција на подвижност на статусот 

Облечи Однесување на очите 

Поими за скромност Уредување на физички простор 

Концепција на убавина Дефиниција на лудило 

Идеали за управување со одгледување 
деца 

Природа на пријателството 

Однос со животни Модели на визуелна перцепција 

Модели на супериорни / подредени односи Јазик на телото 

Дефиниција на гревот Изрази на лицето 

Практики за додворување Поим за логика и валидност 

Концепција на правда Начини на ракување со емоции 

Поттик за работа 
Разговорни модели во различни социјални 

контексти 

Подредување на време Зачнување на минатото и иднината 

Стапка на социјална интеракција Предност на конкуренција или соработка 

Улоги во однос на статусот по возраст, пол, 
класа, занимање, сродство и сл. 

Поими за адолесценција 
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 WORKSHEET AT3_3 
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РАБОТНИЦА А Т 3_4 

  

Вашите потенцијални соседи 
  
  

  
Пензиониран учител и неговата 

сопруга 
  2 родители со 5 деца 

  
Црно семејство   Ново оженет пар 

  
Семејство Јеховин сведок   Млад пар со мало дете 

  
Еден млад афро-

американски човек 
  Семејство од Источна Европа 

  
Маж само надвор од затворот 
каде ја издржуваше казната за 

своето дело 

  Семејство Роми 

  
Многу религиозно муслиманско 

семејство 
  Лезбејска двојка 
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РАБОТНИЦА AT4_1 
Преобразување на нашиот свет: Агендата за 2030 година за одржлив развој 
  

Цели за одржлив развој 2030 година 

Цел 1. Да се стави крај на сиромаштијата во сите форми насекаде 

Цел 2. Да се стави крај на гладот, да се постигне безбедност на храната и подобрена 
исхрана и да се промовира одржливо земјоделство 

Цел 3. Обезбедете здрав живот и промовирајте благосостојба за сите на сите возрасти 

Цел 4. Обезбедете инклузивно и правично образование за квалитет и промовирање на 
можности за доживотно учење за сите 

Цел 5. Постигнете родова еднаквост и зајакнете ги сите жени и девојчиња 

Цел 6. Обезбедување достапност и одржливо управување со вода и канализација за 
целта 7 Обезбедување пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна енергија 
за сите 

Цел 8. Промовирање на одржлив, инклузивен и одржлив економски раст, целосно и 
продуктивно вработување и пристојна работа за сите 

Цел 9. Изградба на еластична инфраструктура, промовирање на инклузивна и 
одржлива индустријализација и поттикнување на иновации 

Цел 10. Намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите 

Цел 11. Да се направат градовите и човечките населби вклучени, безбедни, еластични 
и одржливи Целта 12. Обезбедете одржлива потрошувачка и модели на производство 

Цел 13. Преземе итна акција за борба против климатските промени и нејзините 
влијанија * 

Цел 14. Зачувување и одржливо користење на океаните, морињата и морските ресурси 
за одржлив развој 
Цел 15. Заштита, обновување и промовирање на одржлива употреба на копнени 
екосистеми, одржливо управување со шумите, борба против дезертација и запре и 
обратна деградација на земјиштето и запирање на загубата на биодиверзитетот 

Цел 16. Промовирање на мирни и инклузивни општества за одржлив развој, 
обезбедување пристап до правда за сите и градење на ефективни, одговорни и 
инклузивни институции на сите нивоа 

Цел 17. Зајакнување на средствата за спроведување и ревитализација на Глобалното 
партнерство за одржлив развој 
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РАБОТНИЦА AT4_2 

  
Кога зборуваме за фер и одржливи партнерства со деловни 
партнери, терминот „деловен партнер“ не се однесува на две лица 
во една компанија, но во овој случај за различни бизниси кои 
соработуваат до одреден степен. Да се работи заедно со други 
деловни партнери не е важно само за големите компании, туку и за 
микро и малите претпријатија. Дел од нивната секојдневна работа е 
да се справат на соодветен начин со нивните деловни клиенти и 
добавувачи, нивните конкуренти и други партнери во бизнисот. 
  
„ЕУ има строги правила што ја штитат слободната 
конкуренција. Според овие правила, забранети се одредени 
практики. Ако ги прекршите правилата за конкурентност на ЕУ, би 
можеле да завршите со казна до 10% од годишниот обрт во 
светот. Во некои земји од ЕУ, индивидуалните менаџери на фирми 
што стојат на дело може да се соочат со сериозни казни, 
вклучително и затвор. Правилата за конкуренција на ЕУ се 
применуваат директно во сите земји на ЕУ - судовите во вашата 
земја ќе ги поддржат. Овие правила се применуваат не само за 
деловните субјекти, туку и за сите организации што се вклучени во 
економска активност (како што се трговските здруженија, 
индустриските здруженија и слично). “ 
  
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-
businesses/competition-rules-eu/index_en.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm


 
Интелектуален исход 7 
Прирачник за институционален 
обучувачи  
обука во училница 

 31 

2017-1-PL01-KA202-038501 

РАБОТА AT4_3 
  
Дијалог 1 
Зајак: Добро утро. Можете ли да ми кажете каде се одгледуваат овие моркови?        
Фокс: Немам претстава. Зошто сакате да го знаете ова? Треба да ви биде драго 
што тие се ефтини.                            
Зајак: Но, не сакам да јадам морков полн со пестициди.              
Фокс: Тоа е вашиот проблем.                            
  
Дијалог 2 
Зајак: Добро утро. Можете ли да ми кажете каде се одгледуваат овие 
моркови?               
Мечка: Секако, тие доаѓаат од органска фарма со која соработуваме многу долго 
време. Можам да ве уверам за многу добар квалитет и одличен вкус. Земјоделците не 
користат никакви хемиски ѓубрива. Сето тоа е природно одгледувано. Морковите 
можеби не се големи, но вкус навистина вкусни.                            
Зајак: Ви благодарам многу за сите информации. Може ли да имам два кила ве 
молам?                            
  
Дијалог 3 
Зајак: Добро утро.              
Фокс: Добро утро. Како можам да Ви помогнам?              
Зајак: Ми треба малку брокула, зелена салата, зелка и моркови.              
Фокс: Имаме само зелка.                            
Зајак: Тоа е премногу лошо. Би сакал да го поканам семејството на вечера. Не можам 
да го направам само со зелка.              
Фокс: Тоа е вашиот проблем.              
  
Дијалог 4 
Зајак: Добро утро.              
Мечка: Добро утро. Како можам да Ви помогнам?              
Зајак: Ми треба малку брокула, зелена салата, зелка и моркови.              
Мечка: Имаме голем избор на зелена салата и зелка и 3 различни видови моркови. Кој 
би сакал?              
Зајак: takeе земам….                            

  
Дијалог 5 
Зајак: Оваа торба е толку тешка. Се плашам дека не можам да го носам 
сам.                            
Мечка: Не грижи се. Willе го доставам до вашиот дом бесплатно.                            

  
  
Дијалог 6 
Зајак: Оваа торба е толку тешка. Се плашам дека не можам да го носам 
сам.                            



 
Интелектуален исход 7 
Прирачник за институционален 
обучувачи  
обука во училница 

 32 

2017-1-PL01-KA202-038501 

Фокс: Земете малку, а потоа вратете се во мојата продавница за остатокот. Или можам 
да ви продадам друга торба.                            

  
Дијалог 7 
Зајак: Не можам да го прочитам датумот на истекување на овој јогурт. Можете ли да 
ми помогнете?              
Фокс: Да бев вие, јас прво ќе купам очила за читање, а потоа одев на 
шопинг.                            

  
Дијалог 8 
Зајак: Не можам да го прочитам датумот на истекување на овој јогурт затоа што 
печатењето е толку мало. Можете ли да ми помогнете?              
Мечка: Секако, тоа е 25 -ти август, но запомнете го да го чувате во фрижидер кога ќе го 
однесете дома и ќе јадете во рок од 24 часа по отворањето.                            

  
Дијалог 9 
Зајак: Би сакал да пробам еукалиптус, но не успеав да го пронајдам никаде.              
Мечка: Колку би сакале?              
Зајак: Само еден.              
Мечка: ммм. Денес го немаме во нашата продавница. Можам да го нарачам за вас иако 
тоа не е многу. Треба да го примиме во рок од 24 часа. Willе ве испратам текст веднаш 
штом ја примивме нарачката. Можете ли да ми го дадете телефонскиот број?              

  
Дијалог 10 
Зајак: Јас барав репка, но не успеав да ја најдам во ниту една продавница.              
Фокс: Колку би сакале?              
Зајак: Само еден.              
Фокс: Мора да се лудите! Мислите ли дека ќе нарачам само еден репка за вас? Ако 
сакав да поставам вакви нарачки, ќе банкротирав во рок од еден месец!  
 
 

РАБОТНИЦА AT4_4 
  
Примери на клучни активности за подобрување на вклученоста на заедницата: 
  

 Учество во локални здруженија со цел да придонесат за јавното добро и 
развојните цели на заедниците, 
 Одржување на транспарентни односи со владини службеници ослободени од 
мито или неправилно влијание, 
 Земајќи ја предвид унапредувањето на развојот на заедницата при планирање 
на инвестициски проекти. Сите активности треба да ги прошират можностите на 
граѓаните, на пример зголемување на локалните набавки и набавки за поддршка 
на локалниот развој, 
 Со оглед на влијанието на инвестициските одлуки врз креирањето на работни 
места, 
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 Давање предност, на ниво на конкурентно поле за играње, на локалните 
добавувачи на стоки и услуги и придонесува за развој на локални добавувачи, 
 Кога е економски изводливо, усвојување практики што овозможуваат трансфер 
на технологија и дифузија да придонесат за долгорочен локален развој, 
 Добивање претходна информирана согласност од локалната заедница за 
употреба на локални природни ресурси и почитување на традиционалното 
користење на природните ресурси од страна на локалното население, 
 Помагање за зачувување и заштита на културното наследство, особено кога 
вашите активности може да влијаат на тоа, 
 Промовирање и / или поддршка на образованието на сите нивоа и вклучување 
во активности за подобрување на квалитетот на образованието, промовирање на 
локалното знаење и искоренување на неписменоста, 
 Обидувајќи се да ги минимизирате или елиминирате негативните влијанија врз 
здравјето на која било од вашите одлуки / активности и да помогнете во 
промовирање на здрав начин на живот. 

  
Извор: https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-
smart/sme-guide-book-en.pdf 
 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf
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РАБОТНИЦА AT4_5 

  

СЛУЧАЈ 1 

Марк е приправник кој штотуку започна да работи 
за компанијата . Тој е помлад од остатокот 

од неговите колеги. Никој не обрнува внимание на него 
и вработените ги игнорираат сите негови предлози, 

бидејќи тој нема искуство. 

СЛУЧАЈ 2 

Рејчел е директор за човечки ресурси. Таа сака да 
запознае сè за потенцијалните вработени, така што 

секогаш прашува за нивниот брачен статус . 

СЛУЧАЈ 3 

Компанијата се соочува со тешкотии и беше одлучено да 
се преселат производството на Бангладеш . Многу е 

интересно да се произведе, нема ограничувања во однос 
на часови на работа. 

СЛУЧАЈ 4 

Сара се соочува со некои здравствени проблеми и 
таа е преземање на одмор здравјето доста 

често неодамна . Бидејќи таа се стекнала со килограми, 
нејзините колеги почнале да tell кажуваат дека нема ништо 
лошо во нејзиното здравје, туку само некои дополнителни 

килограми и тие прават шеги за одење во теретана. 

СЛУЧАЈ 5 

  
Денес има национални избори. Сепак, Стив не може да 

гласа бидејќи услугата за клиенти не може да се прекине. 
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РАБОТНИЦА ОДC _1 
  

Прашалник 1 

Мотивација 

  
1. Главната причина зошто тие присуствуваат на курсот може да биде … 

а)  … подобро да управуваат со нивните компании.      

б)  ... да ја подигнат својата свест за ООП и SD.      

в)  ... за подобрување на вештини, тие веќе ги имаш.       

г)  … затоа што тоа е услов за управување.      

д)  ... за да не ги загубат своите клиенти .      

ѓ)  да се зголеми безбедноста при работа .        

е)  ... да ја зголемат својата привлечност како работодавци.      

ж) ... да го подобри имиџот на компанијата.      

  
2. Одговорете на следниве прашања: 
1) Дали ја препознавте комплексноста на мотивацијата за овој конкретен курс?                   

2) На кој начин можете да иницирате и одржите мотивација на ученикот?                   

3) Дали задачите се доволно предизвични за претприемачите да одржат 
мотивација?                   

4) Дали би ги вклучиле учениците во поставувањето на своите цели?                   

5) Дали ќе ги препознаете учениците како индивидуи?                   

6) Дали ќе се обидете сами да го градат нивното лично верување?                   

7) Дали ќе се обидете да ги развиете внатрешните убедувања на учениците, тоа значи 
дали ги прави свесни дека е причина за сопствените активности?                   

8) Колку ќе биде поддршката за околината за учење?                   
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РАБОТНИЦА НАЦ _ 2 
Прашалник 2 

Социјална позадина / прашања 

Одговори ги следниве прашања: 
1. Каква групна возраст очекувате учениците да претставуваат ? 

  
Хомогени(+/- 5 години) 

хетерогени со мали возрасни разлики (+/- 5 до 10 години) 

хетерогени со големи разлики во возраста (10+ години) 
  
2. Кој пол ќе ги претставуваат учениците? 

сите машки 

сите жени 

измешано со машка доминација 

измешано со доминација на жените 

  
3 . Кој социјален статус / работни места ќе ги претставуваат учениците? 

врвен менаџмент / директори 

средно управување 

работници / вработени 

лекари / медицински персонал / правници / инженери 

хонорарни преведувачи / претприемачи 

уметници / автори 

  
4 . Кој вид етнички групи ќе ги претставуваат учениците? 

само локална заедница 

само малцинство 

мешаната локална заедница и малцинството со локалната заедница како доминантна 

мешаната локална заедница и малцинството со малцинството како доминантна 

  
5 . Т бљак изјавата која е одраз на политиката на регионот во кој се разбира 
се одвива. 
 насочено кон асимилација 

го толерира развојот на етничките идентитети 

поддржува развој на етнички идентитети 

  
6 . Дали има некои посебни барања што му се наметнуваат 
на обучувачот или на организаторот на курсот заради етничките малцинства 
кои учествуваат во курсот? Ако има, што? 

традиција _____ _______________________________ 

религија _____ _______________________________ 

култура _____________________________________ 

други _____________________________________ 
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РАБОТНИЦА ATC_3 
  

Прашалник 3 

Стилови на учење / верувања 

Дел 1 

Верувања за учениците 

  
Учениците во овој курс можат да се карактеризираат како: 
  

отпорници - тие не сакаат да учат, но го прават тоа затоа што се навикнати 

садови - тие треба да бидат „пополнети“ со знаење од страна на обучувачот , но 
нивниот капацитет е ограничен според големината на коефициентот на интелигенција 
на ученикот. 

суровина - тие треба да бидат обликувани како глина во ликовно уметничко 
дело, улогата на обучувачот е главно инспиративна 

клиенти - голем акцент е ставен на идентификација на образовните потреби 

партнери - акцентот е префрлен од консултации до преговори, можно е врската да 
се сподели и обучувачите да препознаат дека се и учениците 

индивидуални истражувачи - улогата на обучувачот е само да се олесни и 
учениците можат самите да го истражуваат знаењето со минимално поттикнување од 
наставникот 

демократски истражувачи - групата за учење може да постави своја агенда, да 
донесе одлука за целите на учењето, наведените начини на работа и тие се потпираат 
на особено знаење и стручност на наставникот. 
  
Дел 2 

Верувања за учење 

Кој е вашиот генерален пристап кон учење? Тоа е… 

квантитативно зголемување на знаењето 

меморирање 

стекнување на факти, процедури и сл кои можат да бидат издржани и / или 

користени во пракса 

апстракција на значењата 

интерпретативен процес во насока на разбирање на реалноста 

некаква форма на лична промена 

  
Означете ги речениците со кои се согласувате: 
Учење… 

е сложен процес 

произведува лична промена на некој вид 

вклучува создавање на нови сфаќања кои се лично релевантни 

може да се земе голем број на различни форми 

секогаш е под влијание на контекстот во кој се јавува 

резултат главно од социјална интеракција 
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честопати треба да се посредува 

разликува од индивидуа до друга 

е емотивен, како и когнитивен процес 

е тесно поврзана со тоа како луѓето се чувствуваат за себе 

е доживотен процес 

  
Дел 3 

Обучувачи на тренерот за себе 

  
Изберете ги карактеристиките на личноста што најдобро ве опишуваат како тренер. 
амбициозен 

комуникативни 

согласност 

убопитни 

барајќи 

лесно ќе 

пријателски 

напорна работа 

интелигентен 

отворен ум 

пациент 

убедлив 

точно 

сигурен 

резервирано 

самоуверен 

спонтано 

строг 

строга 

симпатичен 

доверлив 

  
Напишете ги своите карактеристики за кои мислите дека ве прават добар тренер . 
______________ ______________ ______________          
  
Напишете карактеристики што мислите дека ви недостасуваат како тренер . 
______________ ______________ ______________          
  
Кои карактеристики би сакале да ги подобрите за да бидете подобар тренер ? 

______________ ______________ ______________          
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Дел 4 

Обучувач ' s стилови и стратегии 

  
Одговори на прашањата. 
1. Која од изјавите подолу сметате дека прави дожд ? 

создавање опуштена и пријатна атмосфера во училницата 

задржување на контролата во училницата 

презентирање на работата на интересен и мотивирачки начин 

обезбедување услови за учениците да ја разберат работата 

да се разјасни што треба да прават и да постигнат учениците 

судејќи што може да се очекува од ученик 

помагање на учениците со тешкотии 

поттикнување на учениците да ги подигнат своите очекувања од себе 

развој на личен, зрели односи со учениците 

демонстрирање на лични таленти или знаење 
(Браун и Мекинтере, 1992) 

  
2. Кое од овие активности, според ваше мислење, го поттикнува процесот на 
учење? 

создавање чувство на припадност 

прави субјектот релевантен за ученикот 

вклучување на целата личност 

поттикнување на знаење за себе 

развој на личен идентитет 

поттикнување на самодовербата 

вклучување на чувствата и емоциите 

минимизирање на критиката 

поттикнување на креативноста 

развивање знаење за процесот на учење 

поттикнување на самоиницијација 

дозволувајќи избор 

поттикнување на самоевалуација 
(адаптирано од Вилијамс, М 2006; 38) 

  
3. Колку се важни, според вас, следните процеси во наставната 
пракса? Оценете ги од 1 (воопшто не е важно) на 5 (многу важно). 

објаснување каква дополнителна важност ќе има искуството за учење 

1 2 3 4 5 

развивање на способност за поставување реални цели и планирање за нивно 
постигнување 

1 2 3 4 5 

поттикнување на внатрешна потреба да се одговори на предизвиците и да бара нови 
предизвици во животот 

1 2 3 4 5 

развивање верба во позитивни исходи 

1 2 3 4 5 

охрабрувачка соработка 
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1 2 3 4 5 

признавање на учениците сопствена индивидуалност и уникатност 

1 2 3 4 5 

развивање чувство на припадност кон заедница и култура 

1 2 3 4 5 

 

РАБОТНИЦА ATC_4 
  

Прашалник 4 

Прашања за управување со курсот за обука 

  
Одговори ги следниве прашања: 
1) Дали ги испитавте причините на ученикот за полагање на курсот за ООП и 
СД, како и за нивните очекувања? 

2) Дали ги имате предвид нивните потреби во однос на следниве аспекти…? 

а)… денот во неделата 

б)… време од денот 

в) ... број на луѓе во една група 

г)… помагате за болки / техничка поддршка 

д) ... доаѓање до местото на обука во рамките на час 

д)… свесност на учениците за и односот кон прашањата за ООП и СД 

3) Дали развивте постојан мотивациски план? 

4) Кои се вашите идеи за поддршка на процесот на учење што се однесува 
до мотивацијата? 

 

 

 


