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Вовед 

 

Во рамките на проектот: Адресирање на регионалните потреби на пазарот на трудот 

(Адулт-Рег) преку развој и сертификација на нови програми за образование на возрасни, 

развиена е Програмата  “Личен Развој за брзи резултати“. Проектот е финансиран од 

Еразмус + Програмата од Европска Унија. Како дел од КА2 Стратегијата за партнерство, 

програмата се спроведува преку Национална Агенција за Европски образовни програми 

и мобилност. 

Проектот е имплементиран од страна на Центарот за Доживотно Учење ЦДУ од Скопје, 

Македонија, во партнерство со: Euro Adult Association од Букурешт, Романија, DVV 

International од Бон, Германија, Институт за Развој на Заедницата ИРЗ од Тетово 

Македонија, Отворен Граѓански Универзитет Јошка Свештарот од Струмица, 

Македонија, Регионална Библиотека од Oradea Bihor Романија и Уметничко Училиште 

од Ramnicu Vulcea од Романија. 

Програмата “Личен Развој за брзи резултати“ е една од осумте програми за образование 

на возрасни, кои беа развиени како резултат на претходно спроведена студија на 

потребите на пазарот на трудот во четири региони во Македонија и Романија, 

вклучувајќи ги Полошкиот регион, за кој и е наменета оваа програма. Студијата 

обезбеди навремени и сигурни податоци во идентификување на програми од 

образованието на возрасни, кои се релевантни и специфични за потребите на пазарот 

на трудот во Полошкиот регион. 

Програмите од образование на возрасни беа развиени од страна на експерти од три 

држави: Македонија, Романија и Германија. Нивната улога беше: креирање на 

структура, развој, преглед и финализирање на програмите. 

Програмата е во процес на подготовка за нејзино сертифицирање. Врз основа на 

Студијата за потребите на пазарот на трудот, се очекува оваа програма да понуди и 

обезбеди можност за подобрување на состојбата со пазарот на труд во Полошкиот 

Регион.   

 

Експертскиот придонес за програмата „Личен Развој за брзи резултати“ дадоа: Васил 

Грозданоски, Проф  Д-р Билјана Блажевска Стоилковска, Проф.  Д-р  Ана Фрицханд.  

Подготовката на програмата, структурата,  прегледите и финализирањето беше подготвено од 

страна на Центарот за Доживотно Учење, Euro Adult Association, DVV International и локалните 

партнери од Институт от за развој на заедницата од  Тетово. 
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I Име на програмата Личен развој за брзи резултати  

II 

Опис на програмата 

 
Програмата личен развој за брзи резултати ќе овозможи подобрување на вештините на лицата кои бараат работа, вработените  
лица кои сакаат да ги надополнат своите вештини со цел да се поуспешни на постојните работни места со цел да станат 
поконкурентни при настапите на пазарот на труд.  
Програмата овозможува подобрување на основните вештини во ИКТ.  Исто така овозможува подобрување на знаењата и 
вештините за  проактивно однесување при барање работа, важноста на интерперсоналните контакти, вештините за пишување 
биографија и пропратно/мотивациско писмо и подготовка за интервју за работа. Програмата овозможува подобрување при 
планирање на кариерата и подобрување при кариерно ориентирање со појаснување  на концептот на вработливост и неговата 
важност за прилагодување кон барањата на пазарот на трудот. 
Програмата вклучува дел за подобрување на вербалните комуникациски вештини како и стекнување со вештини за стимулирање 

и зајакнување на ефективното користење на говорот на телото.  Како дел од личниот развој програмата се осврнува на облиците 

на етичко и неетичко однесување на вработените, како и позитивните и негативните облици на однесување. 

III 

Модули и резултати од учењето 

Moдули Резултати од учењето 

 
 

1 

 

ИКТ вештини и апликации 

 
Корисниците ќе научат како да: 

 Го користат компјутерот и управуваат со документи 

 Процесираат и работат со софтвер за текстуални документи 

 Процесираат и работат со софтвер за табеларни пресметки 

 Работат со софтвер за презентација 

 Работат со бази на податоци 
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 Креираат документи и презентации 

 Користат информација и комуникација 

 Користат социјални мрежи 

 Да приберат информации поврзани со професиите и занимањата на пазарот на 
трудот со користење на достапни ИТ ресурси 

 Да комуницираат по пат на ИТ со барање достапни професии и занимања на пазарот 
на трудот 

 Да пристапат на специјализирани Веб страни на национално или европско ниво 

 Да напишат свое резиме (CV) и пропратно писмо со помош на своите ИКТ вештини. 
 

 
2 

 
Како да се биде активен/на 
на пазарот на труд 

 

 Ќе се запознаат  со концептот на проактивно однесување при барање работа, со 
методите на барање работа и со нивните ефекти врз вработувањето; 

 Ќе стекнат знаење како да се биде активен при барање работа (дефинирање/избор 
на  стратегии/методи за барање работа); 

 Ќе можат да ја разберат  важноста на интерперсоналните контакти (социјална 
мрежа) при барање работа; 

 Ќе ја зголемат  свесноста за личните верувања за заемните обврски со  
идниот/потенцијалниот работодавач; 

 Ќе се запознаат со  најчесто користените техники при аплицирање за вработување и 
при професионална селекција; 

 Ќе стекнат/ќе ги подобрат  вештините за пишување биографија и 
пропратно/мотивациско писмо и за пополнување пријава за работа; 

 Ќе се оспособат  за подготовка за интервју за работа преку запознавање со начините 
на позитивно/пожелно однесување пред, во текот и по завршувањето на 
интервјуирањето и нивна примена: 
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3 Ориентација во кариерата  Ќе се запознаат  со основните карактеристики на традиционалниот и на современиот  
модел на кариера и фазите во нејзиниот развој (избор на занимање, рана кариера, 
зрела кариера, доцна кариера); 

 Ќе стекнат  увид во потребата за кариерно ориентирање во периодот на рана и на 
зрела кариера; 

 Ќе развијат/ќе ги подобрат  вештините за планирање на кариерата преку 
дефинирање цели и стратегии во кариерата; 

 Ќе стекнат/ќе ги подобрат  вештините за истражување и процена на сопствените 
интересирања, вредности, кариерни ориентации  и компетенции; 

 Ќе стекнат/ќе ги подобрат вештините за истражување на карактеристиките на 
занимањата и/или слободните работни места на пазарот на трудот и нивно 
поврзување со личните карактеристики; 

 Ќе можат подобро да го разберат  концептот на вработливост и неговата важност за 
прилагодување кон барањата на пазарот на трудот; 

 Ќе се оспособат за идентификување  на потенцијалните бариери и тешкотии при 
кариерно одлучување и имплементирање на кариерните одлуки. 
 

 
4 

 
Комуникација 

 

 Зголемување на практичното знаење за важните вербални и невербални 
комуникациски вештини; 

 Препознавање на разликите помеѓу ефективната и неефективната вербална и 
невербална комуникација; 

 Развивање и/или подобрување на вербалните и невербалните комуникациски 
вештини неопходни за ефективна интерперсонална комуникација; 

 Развивање и/или подобрување на вештините за ненасилна комуникација 
неопходни за конструктивно разрешување на конфликти 
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5 Работна етика  Ќе можат да стекнат  сознанија за разликата помеѓу нормите, вредностите, моралот 
и етиката;  

 Ќе можат да прават разлика помеѓу  етичко и неетичко, односно позитивно и 
негативно однесување во работната средина; 

 Ќе ги разберат ефектите/последиците од двата вида однесување и  за вработените 
и за работната организација; 

 Ќе бидат поттикнати да ги подобрат вештините за процена на (не) етичното во 
различни ситуации во работната средина; 

 Ќе ги  зајакнат вештините за просудување, односно донесување одлуки во ситуации 
на етички дилеми поврзани со работата; 

 Ќе стекнат сознанија за про-организациско и контрапродуктивно однесување во 
организацијата и начините на нивно манифестирање; 

 Ќе можат да ја разберат  важноста на про-организациското однесување и 
последиците од контрапродуктивното однесување 

 

IV 

Целни Групи 

 
 
Невработени лица на кои им се потребни вештини за да ја подобрат нивната вработливост и конкурентност на пазарот на труд. 
Вработени лица на кои им недостигаат вештини за личен развој, со цел да ги подобрат перформансите во секојдневната работа.  
Општа целна група на лица кои се заинтересирани да ги развијат личните вештини и да го подобрат својот настап на пазарот на 
труд. 
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V 
   Модули 

1 
Наслов на првиот модул ИКТ вештини и апликации 

 
1.2 

 
Резултати од учењето 

 
Корисниците ќе научат како да: 
 

- Го користат компјутерот и управуваат со документи 
- Процесираат и работат со софтвер за текстуални документи 
- Процесираат и работат со софтвер за табеларни пресметки 
- Работат со софтвер за презентација 
- Работат со бази на податоци 
- Креираат документи и презентации 
- Користат информација и комуникација 
- Користат социјални мрежи 

 
  

Индикатори  
 
 
 
 

 

1. Број на корисници кои претходно посетувале ИКТ курсеви 

2. Број на настани за подигнување на свеста за користење на ИКТ технологии 

3. Корисници кои сакаат да ги користат ИКТ вештините во нивниот секојдневен 

живот и професионално надградување 

 

 
1.3 

 
Времетраење 

 
Времето за имплементирање на модулот е распределено на следниот начин: 
 
Пракса  12 часови 

Теорија 24 часови 

Оценување  2 часови 
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Вкупен број часови  38 часови 
 

 
1.4 

 
Статус  
(Задолжителен или 
изборен) 

 
 
Да/ Задолжително присуство на најмалку ¾ од предавањата 
 

 
Методологија: 
 

 

 Предавање  Вежби во мали 
групи и парови  

 Практичнo 
решавање проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на 
улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од 
другите ученици  
 

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено 
учење 
 

 Електронско 
тестирање 
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 Опрема и материјали:  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флип чарт 

  Маркери во 
различни бои  
 

   А4 Хартија    Meта планови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило  Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки     

 

  
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми       Работа во група и симулации    Домашна работа  
 

  Аплицирање на знаењата низ практични примери          Практични вежби  
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Усмен испит 

  Групни Вежби                     Прашалници                Наставни листови 
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  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Лични интервјуа  
 

   Игра со улоги  
 

  Логови    Квизови 

 Проверка дали корисниците знаат да ги 
користат предвидените алатки 
 

 Проверка дали корисниците знаат како да користат ИКТ алатки и апликации 
 

 

 1.5 Тема 1 Основни ИКТ вештини и работа со документи 

  
Опис:  
 

 Основни комјутерски термини 

 Корисниците ќе можат да научат што е компјутер, неговата хардверска организација што е: микропроцесор, за што служи 
комјутерската меморија, да се запознаат со комуникациските единици и периферни уреди, 

 Оперативни системи (Windows и/ или Linux) 

 Корисниците ќе можат да се запознаат со користењето и прилагодувањето на кориснички интерфејс, BASICS, икони и 
објекти, Windows, контролен панел, останати прилагодувања, да знаат што се папки (фолдери), Организација на 
податочниот систем, користење Интернет пребарувачи, користење надворешни мемории, работа со папки фајлови и 
објекти, пребарување низ папки и податоци, Основни термини во работењето со мрежи, Дефиниција на ресурси, 
компјутерски мрежи и интернет, системско безбедносно одржување, одржување на целиот систем, сигурносен режим 
(Safe Mode), програми за системско одржување, безбедност на програми, Windows програми - Notepad, WordPad, Paint, 
Clipboard, MS- DOS команди и програми 

 Интернет 

 Основи, Што е интернет? За што се користи? Концептот на Интернет, Интернет/ Интранет, пристап до Интернет, користење 
на Интернет пребарувачи, работа со www, пребарување низ интернет (сурфање) 

 Електронска пошта 
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 Конфигурација на е-пошта клиент, синтакса на е-мајл адреси, организација на е-мајл пораките во папки, креирање, 
праќање и примање мејлови, користење адресна книга, е-мајл прикачувања, безбедност на е-пошта, дигитални потписи, 
користење  Интернет е-пошта, FTP сервери и FTP клиенти, заштита од вируси 
 

 

1.6 Тема 2 Работа со оперативни системи и социјални мрежи 

 
Опис:  
 

 Оперативен систем (Widows или Linux) Интернет и Електронска пошта 
 

- Корисниците ќе научат како да работат на различни програми на оперативниот систем, како канцелариски 
пакет софтвер, програми за обработка слики, работа со бази на податоци, креирање презентации и сл. 

- Софтвер за обработка на текст 
- Софтвер за изработка презентации 
- Софтвер за табеларни пресметки 
- Користење интернет пребарувачи 
- Користење електронска пошта 

 

 Социјални мрежи и барање на работа 
 
Корисниците ќе можат да работат со социјалните мрежи како Facebook, Twitter и Instagram, да се приклучат на групи и да 
следат компании/ институции за најновите информации околу нивниот персонален развој. Исто така ќе можат да користат 
и веб страни кои имаат понуда за работа и страници на социјални мрежи и да аплицираат за работа и/ или да ги добиваат 
најновите билтени на својата електронска пошта. 
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2 

Наслов на вториот модул Како да се биде активен/на пазарот на труд 
 

 
2.1 

 
Резултати од учењето  

 
Учесниците во обуката: 
 

 Ќе се запознаат  со концептот на проактивно однесување при барање работа, со 
методите на барање работа и со нивните ефекти врз вработувањето; 

 Ќе стекнат   знаење како да се биде активен при барање работа 
(дефинирање/избор на  стратегии/методи за барање работа); 

 Ќе можат да ја разберат  важноста на интерперсоналните контакти (социјална 
мрежа) при барање работа; 

 Ќе ја зголемат  свесноста за личните верувања за заемните обврски со  
идниот/потенцијалниот работодавач; 

 Ќе се запознаат со  најчесто користените техники при аплицирање за 
вработување и при професионална селекција; 

 Ќе стекнат/ќе ги подобрат  вештините за пишување биографија и 
пропратно/мотивациско писмо и за пополнување пријава за работа; 

 Ќе се оспособат  за подготовка за интервју за работа преку запознавање со 
начините на позитивно/пожелно однесување пред, во текот и по завршувањето 
на интервјуирањето и нивна примена;  

 Ќе можат подобро да ја разберат  вербалната и невербалната комуникација  во 
текот на интервјуирање при професионална селекција 
 

    
Индикатори  

 

Учесниците во обуката ќе можат да: 

 да идентификуваат стратегии/ефикасни методи за барање работа 

 да ги применуваат најчесто користените селективни техники 
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 да се подготват за интервју за работа 

 
 

 
2.2 

 
Времетраење  

 
Времето за имплементирање на модулот е распределено на следниот начин: 
 
Пракса  9 часа 

Теорија 4 часа 

Оценување  2 часа 

Вкупен број часови  15 
 

 
 

 
2.3 

 
Статус (Задолжителен или 
изборен) 

 
Секој учесник треба да присуствува на најмалку 75% од часовите (вкупно предвиденото 
времетраење) на модулот; 
Секој учесник е обврзан да помине низ процесот на оценување 
 

  
Методологија: 
 

Предавање  Вежби во мали 
групи и парови 

 Решавање на практични 
проблеми 
 

Дебати Индивидуална 
настава 

Презентации Индивидуална 
работа 
 

Елаборација Дискусии во група Домашна работа 

 Визуелизација Студии на случај Практична настава на 
работно место 
 

Вежби за 
класификација 

Подготовка на 
есеи 
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Видео 
презентации 

Доделување на 
улоги  
 

Работилници Вежби за 
идентификување 

Лаборатории 

Преглед од 
другите ученици  
 

Анализи на 
примери 

Сведоштва од 
практичари 
 

Професионално 
менторство 

Квизови 

Набљудување Симулации Самонасочено учење 
 

  

 

  

Опрема и материјали:  

 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meта планови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило  Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 

 Магазини и 
брошури 
 

 Интерактивни табли   Лепенки     
 

  
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми       Работа во група и симулации  
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  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа    Квизови  
 
 

 

 

 
2.4 Тема 1 Проактивно однесување при барање работа 

 

Опис:   

Во рамките на оваа тема учесниците ќе бидат воведени во концептот на активно однесување при барање работа (вложување 

напор при барање работа, колку долго се бара работа, како се прифаќа работа) и ќе бидат запознаени со методите на барање 

работа (директен контакт со работодавач, користење на социјални мрежи, огласи, интернет). Преку изработката на 

практичните вежби во мали групи, парови и индивидуално, тие ќе можат да вежбаат  како да бидат активни на пазарот на 

трудот, односно како да дефинираат стратегии/да изберат методи за барање работа. Учесниците, воедно, ќе ги дискутираат 

сопствените очекувања од работниот однос/од потенцијалниот работодавач и очекувањата што веруваат дека ги имаат 

работодавачите од потенцијалните вработени, по што ќе следи резимирање на важноста на очекувањата/верувањата за 

заемните обврски во процесот на барање работа 
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2.5 Тема 2 Пишување биографија, мотивациско писмо и пријава за работа 

 
Опис:   
 
Во фокусот на овој дел е подобрувањето на  вештините на учесниците за пишување биографија, мотивациско писмо и 
пополнување пријава/апликација за работа. Откако ќе бидат презентирани карактеристиките на овие техники и ќе бидат 
разгледани нивните позитивни и негативни страни, учесниците преку индивидуални вежби и анализирање на практични 
примери во парови и мали групи, ќе бидат стимулирани критички да ја оценуваат формата на техниките, но и да  умеат да ги 
земат предвид карактеристиките  на овие техники при нивна примена во барањето и аплицирањето за слободни работни места. 
 
 

2.6 Тема 3 Однесување при интервјуирање: како да се остави позитивен впечаток 

 
Опис:  
 
Оваа тема е насочена кон подобро  запознавање на учесниците со интервјуто како најчесто користена техника за селекција на 
кандидати при вработување, со неговите позитивни и негативни страни и начинот на одвивање. Практичните вежби ќе бидат 
организирани кон нагласување на очекуваните и/или пожелните начини на однесување на кандидатите во текот на интервјуто 
и на нивно практикување од страна на кандидатите, како и на знаењето како да се подготват за интервјуирање и како е 
препорачливо да постапат по завршувањето на интервјуто. На крајот ќе бидат дискутирани исходите од различните вежби и ќе 
биде резимирана важноста на сите наведени  техники  во позитивното/ефективното претставување пред потенцијалните 
работодавачи. 
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3 
Наслов на третиот  модул Ориентација во кариерата 

 
3.1 

 
Резултати од учењето  

 

Учесниците во обуката: 

 Ќе се запознаат  со основните карактеристики на традиционалниот и на 

современиот  модел на кариера и фазите во нејзиниот развој (избор на 

занимање, рана кариера, зрела кариера, доцна кариера); 

 Ќе стекнат  увид во потребата за кариерно ориентирање во периодот на рана и 

на зрела кариера; 

 Ќе развијат/ќе ги подобрат  вештините за планирање на кариерата преку 

дефинирање цели и стратегии во кариерата; 

 Ќе стекнат/ќе ги подобрат  вештините за истражување и процена на сопствените 

интересирања, вредности, кариерни ориентации  и компетенции; 

 Ќе стекнат/ќе ги подобрат вештините за истражување на карактеристиките на 

занимањата и/или слободните работни места на пазарот на трудот и нивно 

поврзување со личните карактеристики; 

 Ќе можат подобро да го разберат  концептот на вработливост и неговата важност 

за прилагодување кон барањата на пазарот на трудот; 

 Ќе се оспособат за идентификување  на потенцијалните бариери и тешкотии при 
кариерно одлучување и имплементирање на кариерните одлуки. 
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Индикатори  

 

Учесниците во обуката ќе можат: 

 да ги идентификуваат базичните карактеристики на традиционалниот и на 

современиот  модел на кариера и фазите во нејзиниот развој (избор на 

занимање, рана кариера, зрела кариера, доцна кариера) 

 да  ги идентификуваат потребите за планирање на кариерата преку дефинирање 

цели и поставување стратегии во кариерата 

 да идентификуваат потенцијални бариери и тешкотии во кариерата и како да се 
соочат со нив 
 

 
3.2 

 
Времетраење  

 
Времето за имплементирање на модулот е распределено на следниот начин: 
 
Пракса  11  

Tеорија 5  

Оценување  2  

Вкупен број часови  18   

 
  

 
3.3 

 
Статус (Задолжителен или 
изборен) 

Секој учесник треба да присуствува на најмалку 75% од часовите (вкупно предвиденото 

времетраење) на модулот; 

Секој учесник е обврзан да помине низ процесот на оценување. 
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Методологија: 
 

 

 Предавање  вежби во мали 
групи и парови  

  решавање на 
Практични проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на 
улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  

 Лаборатории  

  Преглед од 
другите ученици  
 

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено 
учење 
 

  

 

  

Опрема и материјали:  

 

 Проектор   Компјутер     Таблети   Интернет конекција  Флип Чарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meта планови   Пенкала  Бела табла  
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  Лепило  Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Налепница     

 

  
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата          Електронско тестирање              Завршно тестирање 

  Решавање на проблеми     
        

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти   Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

 
Специфичните методи за оценување на знаењето: 
 

 Тест на знаење -  максимум 40% од вкупниот број поени што можат да се постигнат; 
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 Практична вежба: Поставување цели и стратегии во кариерата - 40% 

 Практична вежба: Идентификување на начини за надминување бариери при имплементација на кариерни цели и одлуки 
– 20% 

 
 

 

3.4 Тема 1 Планирање  на кариерата 

 
Опис:   
 
Во рамките на оваа тема учесниците ќе бидат запознаени со значењето на поимот кариера, нејзините форми, фазите на развој 
на кариерата и значењето на поимот вработливост. Посебен осврт ќе биде направен кон концептот селф-менаџмент на 
кариерата при што на учесниците ќе им бидат презентирани практични сознанија за начините на индивидуално планирање и 
водење на сопствената кариера.  
 
Преку индивидуални вежби учесниците ќе дефинираат стратегии за планирање и управување со кариерата со што ќе бидат 
поттикнати да ја разберат важноста на личната иницијативност и чувството на само-ефикасност во овој процес. Како дел од мали 
групи учесниците ќе анализираат случаи и ќе решаваат проблемски ситуации поврзани со кариерно ориентирање во фазата на 
рана и зрела кариера.  
 
Исто така, ќе бидат стимулирани вештините за дефинирање краткорочни и долгорочни кариерни цели и поставување стратегии 
на кариерата, за нивно доведување во сооднос со други животни цели и за процена на нивната остварливост. 
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3.5 Тема 2 

Себе-истражување (професионална слика за себе) и истражување на 

занимањата/слободните работни места 

 

Опис:  

Откако учесниците ќе бидат воведени во значењето на себе-истражувањето, ќе бидат им бидат зададени индивидуални задачи 

за идентификување на личните особини релевантни за успех во работата, а потоа ќе пополнуваат прашалници за процена на 

личните особини како интересирања, вредности, кариерни ориентации  правејќи споредба помеѓу соопштените и проценетите 

лични карактеристики. Потоа, ќе биде дискутирана важноста на тие карактеристики во работен контекст. Со цел да ги зајакнат 

вештините за идентификување на карактеристиките на преферираните и на достапните занимања/работи учесниците ќе 

изработуваат практични вежби индивидуално и во мали групи. Преку решавање проблеми учесниците во обуката ќе можат да 

ги идентификуваат  бариерите што може да се јават при  реализација на кариерните цели и имплементирање на одлуките 

поврзани со кариерата, како што се недостатокот на информации за кариерата, недолучноста, состојбите на пазарот на трудот, 

отсуство на можности за обуки и преквалификации итн. Воедно, ќе идентификуваат можности за нивно надминување. 

 

4 Наслов на четвртиот  модул Комуникација 

 
4.1 

 
Резултати од учењето  

 

 Зголемување на практичното знаење за важните вербални и невербални 
комуникациски вештини; 

 Препознавање на разликите помеѓу ефективната и неефективната вербална и 
невербална комуникација; 

 Развивање и/или подобрување на вербалните и невербалните комуникациски 
вештини неопходни за ефективна интерперсонална комуникација; 

 Развивање и/или подобрување на вештините за ненасилна комуникација 
неопходни за конструктивно разрешување на конфликти. 
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Индикатори  

 

 Учесниците ги користат „Јас пораките“ на правилен начин; 

 Учесниците ги користат вештините на активно слушање кога се во интеракција 
со другите; 

 Учесниците знаат како да дадат и да примат повратна информација на/од 
другите; 

 Учесниците умеат соодветно да се справат со емоционални ситуации; 

 Учесниците умеат да ги препознаат и соодветно употребат вештините на 
невербална комуникација. 
 
 

 

 
4.2 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови е распределен на следниот начин: 
 
Пракса  7 

Tеорија 5 

Оценување  2 

Вкупен број часови  14 
 

 
 
4.3 

 
 
Статус (Задолжителен или 
изборен) 

 
 
Секој учесник е обврзан да присуствува најмалку 70% од вкупно предвиденото 
времетраење на модулот и да помине низ процесот на оценување. 
 
 
 

 
Методологија: 
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  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на 
есеи  

 Видео презентации   Доделување на 
улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од 
другите ученици  
 

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации  Самонасочено 
учење 
 

  

 

  

Опрема и материјали:  

 

 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило  Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 

 Магазини и 
брошури 
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 Интерактивни табли  
 

 Лепенки     

 

 
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми       Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

Специфични методи кои ќе се користат се:  
Инвентар на вештини за интерперсонална комуникација; Препознавање на невербални сигнали и невербално манифестирање 
на емоции (пантомима); Решавање практичен проблем со акцент на комуникациски вештини (пример на конфликтна 
ситуација)  
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 4.4 Тема 1 Вештини на вербална комуникација 

  
Опис: 
 
Делот Вербална комуникација е структуриран во насока на подобрување на вербалните комуникациски вештини на секој 
учесник. Најпрво, учесниците ќе бидат запознаени со краток вовед за вештините на вербалната комуникација и за нивната улога 
и значење во ефективната интерперсонална комуникација. 
 
Фокусот ќе биде ставен на следниве аспекти на интерперсоналната комуникација:  
1) “ЈАС” пораки и праќање јасни пораки,  
2) вештини на активно слушање (пр. сумирање, појаснување, парафразирање, рефлексија итн.),  
3) давање и примање фидбек, и  
4) справување со емоционално обоени ситуации (преку играње улоги како носечка техника).  
 
Во секој од споменатите аспекти на учесниците ќе им бидат дадени додатни практични сознанија за тоа како сите овие 
комуникациски вештини можат да се искористат во ненасилната комуникација како средство за конструктивно разрешување на 
конфликти.  
Учесниците, исто така, ќе добијат информации за потенцијалните пречки во комуникацијата и за ефикасните начини како да ги 
одбегнат. 
 

 

 

 

4.5 Тема 2 Вештини на невербална комуникација 

 
Опис: 
 
Делот Невербална комуникација е насочен кон стимулирање и зајакнување на ефективното користење на говорот на телото, 
како од аспект на успешно „читање“ на знаците пратени од другите поединци, така и од аспект на успешен трансфер на 
значењето кон другите поединци (со користење на пантомима како техника).  
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Во овој дел ќе бидат опфатени следниве аспекти:  
 
 1) изрази на лицето,  
2) тон и висина на гласот,  
3) гестови преку говор на телото (кинестетика) и држење на телото и  
4) физичка оддалеченост помеѓу лицата што комуницираат (проксемика).  
 
Учесниците ќе бидат дел од различни вежби во парови и во групи (мали и големи), играње улоги и ќе анализираат различни 
примери на невербална комуникација во повеќе контексти и култури 
 

 

 

5 Наслов на петтиот модул Работна етика  

5.1  
Резултати од учењето  

 
Учесниците во обуката: 
 

• Ќе можат да стекнат  сознанија за разликата помеѓу нормите, вредностите, 
моралот и етиката;  

• Ќе можат   да прават разлика помеѓу  етичко и неетичко, односно 
позитивно и негативно однесување во работната средина; 

• Ќе ги разберат ефектите/последиците од двата вида однесување и  за 
вработените и за работната организација; 

• Ќе бидат поттикнати да ги подобрат вештините за процена на 
(не)етичноста во различни ситуации во работната средина; 

• Ќе ги  зајакнат вештините за просудување, односно донесување одлуки во 
ситуации на етички дилеми поврзани со работата; 

• Ќе стекнат сознанија за про-организациско и контрапродуктивно 
однесување во организацијата и начините на нивно манифестирање; 

• Ќе можат да ја разберат  важноста на про-организациското однесување и 
последиците од контрапродуктивното однесување 

•  
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Индикатори  

 
Учесниците во обуката ќе можат: 
 

• да прават разлика помеѓу норми, вредности, морал и етика и да ја 
препознаат нивната важност во однесувањето на работа 

• да идентификуваат етичко и неетичко однесување на работа 
• да донесат судови за етичките дилеми во работната средина 

 
 
5.2 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови е распределен на следниот начин: 
 
Пракса  6  

Теорија 3  

Оценување  2  

Вкупен број часови  11  
 

 
 

 
5.3 

 
Статус (Задолжителен или 
изборен) 

 
Секој учесник треба да присуствува на најмалку 75% од часовите (вкупно предвиденото 
времетраење) на модулот; 
Секој учесник е обврзан да помине низ процесот на оценување. 
 

 
Методологија: 
 

 Предавање  Вежби во мали 
групи и парови  

 Практични 
решавање на 
проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  
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  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на 
улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лабаратории  

  Преглед од 
другите ученици  
 

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено 
учење 
 

  

 

  

Опрема и материјали:  

 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило  Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 

 Магазини и 
брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки     
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 Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата         Електронско тестирање              Завршно тестирање 

  Решавање на проблеми       Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

Специфичните методи за оценување на знаењето:  
• Тест на знаење -  максимум 40% од вкупниот број поени што можат да се постигнат; 
• Практична вежба: Решавање проблем поврзан со работна етика (решавање етичка дилема) - 40%; 
• Практична вежба: Процена на етички аспекти на дадени ситуации на работното место- 20%. 
 

 

5.4 Тема 1 Работна етика 

 
Опис:  
 
Во воведниот дел накусо ќе бидат дискутирани поимите норми, вредности, морал и етика со нагласување на разликата помеѓу 
нив, посебно нивното значење во организациски/работен контекст, а со цел да се разбере нивната улога во обликувањето на 
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однесувањето на вработените. Во фокусот ќе бидат ставени облиците на етичко и неетичко однесување на вработените, а преку 
повеќе практични вежби (квизови, прашалници и проблемски ситуации) што ќе се работат во мали групи, парови и 
индивидуално, кај учесниците ќе се поттикнуваат можностите за идентификување на етичко и неетичко однесување, за 
разбирање и предвидување на ефектите/последиците од нив и врз вработените и врз организациите, решавање етички дилеми 
и зајакнување на личниот интегритет. По секоја практична вежба ќе следи дискусија.   
 

 

5.5 Тема 2 Про-организациско и контрапродуктивно однесување на работа 

 
Опис:  
 
Во рамките на оваа тема учесниците ќе бидат запознаени со позитивните и негативните облици на однесување, односно 
придонесот на вработените кон организацијата манифестиран преку соработка, алтруизам и почитување на организациските 
правила и контрапродуктивното однесување изразено преку саботажи и различни форми на злоупотреби. Како дел од мали 
групи и парови, учесниците ќе анализираат различни примери и ситуации на позитивно (про-организациско) и негативно 
(контрапродуктивно) однесување. На крајот ќе бидат презентирани и дискутирани форми на полово вознемирување. 
 

VI Методологија 

 

 
Методолошкиот пристап за реализација на програмата за секој модул во програмата  вклучува методи кои се однесуваат на 
спроведување на практичниот и теоретскиот дел од наставата. 
 
Методите кои ќе се користат вклучуваат: 
Предавање, вежби во мали групи и парови, Решавање на практични проблеми, Индивидуална работа, Дискусии во група, Студии 
на случај, Доделување на улоги, Работилници, Дебати, Презентации 
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VII 

Опрема и материјали 

 
 
Опремата и наставни помагала кои се потребни за спроведување на програмата вклучуваат: Компјутери, таблети,  бели табли,  
проектори, флип чарт табли, и интернет конекции. 
Материјалите за секој модул поединечно се според методологиите кои ќе се користат во наставата. 
 
 

VIII Оценување 

 

Програмата вклучува различни методи за проверка на постигнатите резултати кои се утврдени посебно според карактеристиките 
на секој модул поединечно.   

Методологијата на оценување вклучува решавање на практично стекнатите знаења и на теоретските познавања на материјата. 
Критериумите за оценување се во согласност со тематските целини кои се дел од секој поединечен модул. Програмата се смета 
за успешно завршена според  акумулираните оцени од секој модул. 

 

 
IX Критериуми за влез во програмата 

 

Учесниците во програмата треба да имаат најмалку 17 години.  

Предност имаат лица кои се невработени со цел да се подобри нивната вработливост. Вработени лица кои сакаат да напредуваат 
во кариерата и да ги подобрат своите вештини и перформанси на работното место 
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X Временска рамка за спроведување на програмата 

 

 Moдул 1 Moдул 2 Moдул 3 Moдул 4 Moдул 5 

 

Вкупно часови 

Пракса 12  9  11  7 6 47 

Теорија  24  4  5  5 3 41 

Оценување   2  2  2  2 2  10 

Вкупно 38  15 18 14 11  98 
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