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1. Запознавање со BYOD 

1. Запознавање со BYOD 
 

1. I Европската Унија, преку своите политики, прави напори целосно да 
ги вклучи лицата со интелектуална попреченост во општеството. Според 

Европската Комисија:„ Секој има право на квалитетно и инклузивно 
образование, обука и долгорочно учење што ги развива способностите и 

основните вештини. Токму овие способности и вештини се потребни на 
сите поради лична исполнетост и развој, вработување, социјална 

инклузија и активно граѓанство“ (Европска Унија, 2018).  

Показателот на инклузијата кај возрасните со интелектуална попреченост 
е квалитет на животот за оваа група луѓе. Животниот квалитет на овие 

луѓе ги тангира областите како што се: независно живеење, работа, лични 
и социо вештини, сигурност и други.  

На овој начин, образовниот систем и поддршката за лица со 

интелектуална попреченост мора постојано да се развива. 

Денешниот свет е се повеќе потпрен на интернет, социјалните мрежи, 
дигиталните апарати и мобилни апликации. Способноста да се користи 

интернет, барајќи информации, извори и дружејќи се со другите, 
постанува дневна потреба и основна вештина што е задолжителна дури и 

во работни средини за кои не е неопходна специфична квалификација. 
Возрасните со интелектуална попреченост, како и останатите, користат 

паметни телефони, таблети, поретко и паметни часовници со интернет 
пристап. Но, како што едно кратко истражување од нашите партнери 

покажа, не е многу веројатно дека овие направи се користат во спрега со 
интернет. Особено важно е што обучувачите навистина имаат мало 

познавање околу тоа како оваа технологија може да се исползува во 

образовниот процес.  

BYOD – „Донесете свој уред“ е метод користен во универзитетска 

едукација и бизнис сферата. Партнерите на проектот во него видоа идеја 
што ветува и што може да доведе до чекор понапред кон пазарот на 

трудот. Пред се, методот е атрактивен , мотивирачки и дава нови, корисни 

и практични општествени вештини. Како второ, постојат апликации што 
може да се корисни не само при барање работа, туку и во одржливоста на 

истата. 

 

 

1. Запознавање со 

BYOD 



3. Training neeBYOD – Trainer’s manual 

ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 7 of 124 

 

Две целни групи на проектот: 

1. Првата група е составена од наставници, обучувачи и тренери за 
возрасни со интелектуална попреченост. За целите на проектот, ќе 

се претстави и предложи нова методологија за да се вклучи во 
професионалните активности. Оваа група ќе се здобие со голем број 

на материјали што ќе се разменуваат искуствено со другите 

професионалци.    
2. Втората целна група е составена од возрасни лица со интелектуална 

попреченост кои не се учесници на формално образование и чии 
побарувања за вработување се јасно определени.  

Цели на проектот се:  

 Создавање еднакви можности – елаборирана методологија за тоа 

како да се применат новите технологии во процесот на едукација 
што ќе донесат еднаквост при користење на информативно-

комуникациските технологии (ИKТ). 
 Промовирање на независно живеење – подобра подготовка за 

работа, мотивирање и способност да се одржува работното место кое 
води до независност во секојдневниот живот. 

 Претставување на нова методологија што може да се применува во 
стручна едукација на лицата со интелектуална попреченост – 

подобрување на понудата за отворање различни центри за 

згрижување на овие лица.  
 Фокусирање на претставување и разбирање на едукативната 

методологија преку доставување на материјали и давање часови на 
двете целни групи. 

Во проектот, партнерите ќе:  

 Создадат брошура за наставниците со список на корисни мобилни 

апликации, го опишат „ Byod води до поголеми шанси за рабта“, го 
направат водичот на часови (што во моментот го читате). Во овој 

прирачник ги има следниве глави:   
1. Вовед во Byod, така што читателот може да дознае каква е 

всушност оваа Еразмус + програма.  
2. Што е интелектуална попреченост, со оглед на тоа дека 

прирачникот не е наменет само за наставниците (кои се многу 
свесни што значи овој термин), туку и за волонтерите. 

3. Потреби за обука со лица со интелектуална 

попреченост, ако се земе во предвид неопходноста за 
временска рамка.  

4. Начин на работа за едукација на лица со интелектуална 

попреченост, што претставува круцијален дел од нашата 

работа, давајќи им насока на читателите при можните 

сценарија кои следат понатаму. 
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5. Мобилни технологии, што е основно упатство за 

читателите.  
6. Мобилни телефони, што, всушност, е најмногу користената 

направа во оваа програма.  
7. Апликации: можни сценарија, што на читателот му дава 

прилика да ги користи во пракса. Сценарија има 10 и тие ги 
претставуваат десетте различни категории на апликации (сите 

опишани во лесни-за-читање формати, како и видеа од 
вториот прирачник на програмата), плус три сценарија 

корисни за обучувачите, а не за обучуваните ( се работи за 
алатки што го прават самиот едукативен процес полесен и 

поинтересен).  
 Направат комплет материјали во едноставен-за-читање текст околу 

тоа како и зошто може да се користи мобилен телефон (материјал 
што ќе биде корисен за првата целна група, во согласност со 

овој водич).  

 Организира курсеви за наставниците на тема „Како Byod методот и 
мобилната апаратура можат да ја намалат невработеноста на лицата 

со интелектуална попреченост“.  
 Подготви комплет веб материјали во кои ќе се прикаже начинот на 

употреба на Byod во различни сфери на самостојност на лицата со 
попреченост.  

 Подготви MOOCs за обучувачите на обучувачите, самите обучувачи, 
за учителите кои работат со овие лица, за возрасните лица со 

интелектуална попреченост и потенцијалните кандидати за работа 
на проектот, вклучувајќи ги и лицата со попреченост како 

потенцијални вработени.  

 Партнерството е составено од организации кои ги поддржуваат 

лицата со интелектуална попреченост на полето едукација, 
применето ИКТ, вработување и самостоен живот. Тоа се: 

PSONI  (Полска Асоцијација на лица со интелектуална 

попреченост) – Лидер, Полска 

https://psoni.org.pl/?lang=en 

https://www.facebook.com/zgpsoni/ 

MARGARITA Центар за вработување, Грција 
 

https://www.eeamargarita.gr/en/home 

  

https://www.facebook.com/eeamargarita/ 

Граѓански Центар АктивУМ, Северна Македонија 

Фондација Еспурна, Шпанија 

  

http://www.espurna.org/ 
  

https://el-gr.facebook.com/fundacio.espurna/ 

Универзитет Харан, Турција 

https://psoni.org.pl/?lang=en
https://www.facebook.com/zgpsoni/
https://www.eeamargarita.gr/en/home
https://www.facebook.com/eeamargarita/
http://www.espurna.org/
https://el-gr.facebook.com/fundacio.espurna/


3. Training neeBYOD – Trainer’s manual 

ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 9 of 124 

 

https://www.harran.edu.tr/default.aspx 

 

Следуваат адреси за веб порталот и фејсбук страницата преку кои 
секој може да ги следи активностите на конзорциумот:  

http://byod-project.eu/ 

https://www.facebook.com/byod.pro.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.harran.edu.tr/default.aspx
http://byod-project.eu/
https://www.facebook.com/byod.pro.1
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2 

2.Што е нтелектуална Попреченост? 

Дефиниција за Интелектуална Попреченост 
Интелектуалната попреченост (ИП) е дефинирана како „состојба на 
заробен или нецелосен развој на мозокот, што особено се карактеризира 

со недостаток на вештини кои се манифестираат за време на развојниот 
период, а која влијае на севкупното ниво на интелигенција, т.е. 

когнитивниот дел, јазиците, моториката и општествените способности“ 
(Светска Здравствена Организација, 1992). 

Интернационалната класификација на функционирање, попреченост и 

здравје (ИЦФ) (Светска Здравствена Организација, 2001), ја поздрави 
оваа дефиниција и ја вклучи во концептот за попреченост и 

функционалното приспособување на попреченоста.  

Според Американската Асоцијација за Интелектуална и Развојна 
попреченост (ААИДД, 2020), (Robert et al, 2010), интелектуалната 

попреченост е онаа што се карактеризира со препознатливи 
ограничувања и во интелектуалната функција и во применетото 

однесување кое покрива многу од секојдневните социо и практични 
вештини. Ваквата попреченост се јавува во период пред 18 годишна 

возраст.  

 Интелектуалната функција, исто така наречена интелигенција, се 
однесува на општиот ментален капацитет, како што се учењето, 

размислувањето, решавањето проблеми итн. Еден од начините да се 
измери интелектуалната функција е IQ (Intelligence Quotient) тестот. 

Во целина земено, резултатот од овој тест кој покажува 70 до 75 
значи дека постои ограниченост во интелектуалната функција.   

 Други тестови определуваат ограничувања во однесувањето што се 

рефлектира преку три типа вештини: концептуални, општествени и 
практични познавања што ги користиме во секојдневниот живот.  

 Концептуални вештини – јазик и писменост, пари, време и 
бројни искази, ориентираност. 

 Општествени – лични вештини – општествена одговорност, 
самодоверба, приспособливост, наивност (т.е. претпазливост), 

решавање општествен проблем, како и способност да се следат 
правила/почитуваат закони и да се избегнува да се биде 

жртва.   
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 Практичните вештини се активности кои се извршуваат во 

секојдневниот живот (лична грижа), грижа за своето здравје, 
рутинско сврзани распореди за патувања и превоз, 

безбедност, употреба на платежни средства, на телефон и сл.  
 Стандардните тестови исто така можат да ги определат 

ограничувањата во однесувањата.   

Дополнителни претставки 
Важно е да се спомене дека дефиницијата од 1992 година беше првата 

што ја претстави интелектуалната попреченост како состојба која би 
можела да се унапреди ако има поддршка, отколку како статична и трајна 

болест.  

Сепак, во целосното дефинирање на интелектуалната попреченост, 
Американската Асоцијација на интелектуални и развојни попречености 

(ААИДД) потенцира дека додатните фактори мора да бидат земени во 
предвид, а тоа е локалната опкруженост типична за индивидуалните 

корени и културата. Професионалците треба исто така да се свесни на 
јазичната различност и културните позадини во смисла на кои луѓето 

комуницираат, се движат и однесуваат.   

На крајот на краевите, крајните цели мора да предвидат дека 
индивидуалните ограничувања често опстојуваат со снагата и дека нивото 

на животно функционирање на една личност би се подобрило доколку 
постои соодветна поддршка, обезбедена во догледно време.  

Само врз база на повеќенасочни проценки, професионалците можат да 

определат дали едно лице е со интелектуална попреченост и дали може 
да се скрои индивидуален план за поддршка. 

Harris (2006), објави дека превенцијата од интелектуална попреченост 

варира од 1 до 3 проценти на глобално ниво. Помеѓу тие со интелектуална 
попреченост, незначителна, средна и висока, како и длабока ментална 

ретардација, засегнати се окоу 85, 10, 4 и 2 насто од популацијата, (King, 
Toth, Hodapp & Dykens, 2009). 

Интелектуалната попреченост, засега голем процент од луѓето. Го засега 

индивидуалецот, неговото/нејзиното семејство и заедницата во која 
живеат. Одреден број ментални и физички недостатоци често се сврзани 

со интелектуалната попреченост и така само додаваат на и онака 
комплексниот проблем за менаџмент со луѓе кои поседуваат 

интелектуална попреченост (Maulik & Harbour, 2010). Згора на тоа, 
поврзано е со стигмата и дискриминација (Jeevanandam, 2009; Mercadante 

et al, 2009; Njenga, 2009). 

 ntellectu ИП може да се набљудува како рана когнитивна состојба на 
„мета синдром“, аналогно на синдромот на деменција во подоцнежните 

години (Salvador-Carulla & Bertelli, 2008) така што многу различни состојби 
доведуваат до овие мета-синдроми, вклучувајќи една низа од нарушувања 
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на главниот когнитивен систем на функции што се потребни за нормално 

живеење и процесот на проценување, а тука секако спаѓаат биолошките, 
личните и факторите од животната средина. 

Сеуште не постојат сосредоточени мапи или хиерархија од когнитивни 
функции и прирачници што се важни за интелектуалната попреченост 

(Bilder et al., 2009). Различни термини се употребуваат за сосема исти 

функции и обратно. Како и да е, серија од изрази значително влијаат врз 
лицата со интелектуална попреченост. Тие, главно, во себе ги вклучуваат 

приемчивото размислување, расудување на работа, брзината на 
процесирање и усното разбирање (Deary, 2001; Holdnack et al., 2011), и 

ова се изрази кои доста влијаат врз подобрувањето на состојбата кај 
лицата со ИП. 

Нарушувањето на когнитивни функции при интелектуална попреченост, 

генерално е применето употребувајќи го тестот за интелигенција, односно 
резултатот од овој тест што би требало да се употреби како дијагноза, но 

само во спрега со локално стандардизираните норми. Вообичаено, тестот 
со 70 бодови или пониско, е показател, но не и доволен за да се 

дијагностицира ИП. Други алтернативни, клинички или когнитивни 
истражувања би можеле да бидат искористени, користејќи ги локалните 

истражувачки тестови. Когнитивните достигнувања не би требало да се 
ограничат на стандардните тестови за интелигенција, туку би требало да 

ги вклучат невропсихолошките тестирања, како на пример извршните 
функциолошки тестови за да се одреди поединечен профил. Уште повеќе, 

повторно тестирање за време на критичниот животен период е 
препорачано, бидејќи многубројните развојни траектории се имаат 

забележано во ИП и бидејќи постојат когнитивни губитоци како резултат 

на стареењето.  

Лицата со ИП често имаат потешкотии во справувањето со нивното 

однесување, чувствата и личните интимни врски, како и одржувањето на 
мотивирачкиот процес за време на учењето. Когнитивни загуби и пречки 

во однесување за приспособување при ИП:   

 ИП се карактеризира со забележителна загуба на главните 
когнитивни функции што се неопходни за развој на знаењето, 

размислувањето и симболичното претставување на очекуваното 
ниво од потребите на возраста, како и културното и непосредното 

опкружување. Како и да е, неколку различни показатели за 

когнитивно нарушување укажуваат на посебни услови за појава на 
ИП.  

 Во целина земено, лицата со ИП имаат потешкотии со вербалното 
разбирање, восприемачкото размислување, меморијата за работни 

обврски и брзината во процесирањето на податоци.  

 Когнитивните нарушувања кај лица со ИП се поврзуваат со 
тешкотиите при учење, вклучувајќи ги академските и практичните 

знаења.  
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 Лицата со ИП манифестираат забележителни ограничувања во 

однесувањето; така што, тоа се пренесува на секојдневниот живот 
и очекувањата, во културно и локално опкружување. Овие 

потешкотии во себе ги содржат и ограничувањата во релевантните 
концептуални, социолошки и практични вештини. 

 Лицата со ИП не ретко имаат проблеми со справување во 
однесувањето, чувствата и личните односи, како и одржувањето на 

мотивираноста во изучувачкиот процес.  
 Се работи за долгорочен животен статус што бара разбирање на 

развојните фази и сите премрежја. 

(Светска Здравствена Организација, 1992). 

Степени на Интелектуална Попреченост 

Според Gluck (2014), ова се степените на ИП, определени спрема нивниот 
IQ: 

Блага интелектуална попреченост (IQ 50-70) 

Околу 85 проценти од луѓето со ИП потпаѓаат под оваа блага категорија 
и многу од нив дури постигнуваат академски успех. Тие се поспори од 

останатите во развојниот процес, немаат невообичаени физички 
карактеристики и способни се да научат практични животни вештини. 

Може да постигнат ниво на читање и математичко знаење и можат да се 

се вклопат во општеството. Овие луѓе може да функционираат во 
секојдневниот живот.  

Средна интелектуална попреченост (IQ 35-49) 

Луѓето со средна ИП имаат доволно комуникациски вештини, но не можат 
да комуницираат на комплексно ниво. Тие може да имаат потешкотии во 

социолошки ситуации и проблеми со расудување. Овие луѓе немаат 
проблеми во грижата за сами себе, ама можно е да им се потребни повеќе 

упатства и поддршка отколку лице без ИП. Многу од нив може да водат 
самостоен живот, меѓутоа некои од нив треба да имаат поддршка, 

живеејќи во групни домови. Околу 10 % од луѓето со ИП припаѓаат на 

оваа група.  

Тешка интелектуална попреченос (IQ 20-34) 

Само 3 до 4 проценти на дијагностицираните со ИП припаѓаат на оваа 

група. Овие луѓе може да комуницираат само на најосновно ниво. Тие не 
можат да се грижат за себе самостојно и изискуваат дневна грижа и 

поддршка. Повеќето од нив не се подготвени за самостоен живот и би 
требало да живеат во група, т.е. во домови кои пружаат заштита за оваа 

категорија.  
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Длабока интелектуална попреченост (IQ помал од 20) 

Луѓето со длабока ИП изискуваат постојана нега и грижа. Тие зависат од 
други луѓе за сите аспекти на секојдневниот живот и имаат екстремно 

ограничена комуникациска способност. Често, луѓето од оваа категорија 
имаат и други физички недостатоци, Околу 1 до 2% од лицата со ИП 

припаѓаат на оваа група.  

Како и да е, според Schalock (2010), предложен е мултидимензионален 
систем на класификацијa со што коефициентот на интелигенција се смета 

за недоволен како одредувач на когнитивно функционирање или 
клиничко ниво на оштетеност. Разликите во однесувањето, исто така се 

важни, а тие ќе бидат опишани во следното поглавје.    
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3. Потреба од  ренинг на возрасните со Интелектуална  Попреченост 

Општа рамка на потреби 
Моменталниот фокус за ИП се става врз изразот на ограничувањата за 

самостојно функционирање во склоп на социолошки контекст и 
претставува значително уназадување на едно лице.  

Социо-еколошкиот концепт на попреченост настанал од третманот кон 

некоја личност (општо познат како „дефицит“) кон човечкиот феномен со 
потекло од органски и/или социолошки фактори (Schalock & Verdugo, 

2007). Овие фактори ги наголемуваат функционалните ограничувања што 
се одразуваат врз неможноста или рестрикцијата како во делувањето, 

така и во задачите што едно лице ги има во своето социолошко 
опкружување (Oliver, 1996). 

Важноста на оваа еволутивна промена во смисла на попреченост е таа што 

ИП не е веќе третирана како апсолутна, непроменлива човечка маана, 
туку повеќе како ограничување во човечкото однесување што во себе ја 

содржи интеракцијата помеѓу лицето со својата околина, фокусирајќи се 
на улогата што поединечната поддршка ја има во подобрувањето на 

квалитетот на животот.   

ИП се карактеризира со значителни ограничувања и во интелектуална 
смисла и во приспособувачкото однесување, кои се изразуваат во 

концептуалните, социолошки и практични вештини на приспособување 
(Schalock et al, 2007). 

Ги имаме подредено вештините што имаат потреба од обука на четири 

нивоа. Основно ниво, што им претходи на сите активности кои се вон 
институционални, второ ниво на вештини кое вклучува лица поврзани со 

било која работа, третото ниво се оние поврзани со  барањето на работа 
и учествувањето во работни обврски и четвртото, што ја следи патеката 

на слободен избор во пазарот на труд.   

Секоја од овие вештини е поврзана со апликации и софтвер кои можат да 
помогнат во развојот на вештините кај секој индивидуалец. 

Поглавјето почнува со обука во секојдневните активности (и основните и 

оперативните), социолошки и комуникациски вештини и вештини за 
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управување со емоциите. Когнитивните, психо-моторните и вештините за 

одговорност ќе бидат употребувани и поттикнувани на пазарот на труд. 
За да се достигне оваа цел, лицето со ИП треба да знае како да биде дел 

од процедурите за барање работа. На крајот на краевите, статусот на 
лицето со ИП кое е барател на работа ќе зависи и од тоа во каква 

здравствена состојба се, а таа е поврзана со нивната економска 
ситуација.   

Поглавјето завршува со заклучок каде што се обидуваме да ги сврземе 

различните групи на апликации и нивната врска со вештините, за да се 
развијат пред пристапот кон апликацијата и кон оние во развој. 

1. Секојдневни активности 

Работата на дневните животни активности е основен столб за развојот на 
една личност (Association for Real Change, 2015). Интервенирано е да се 

одржува и ре-приспособува способноста на корисниците да делуваат 
самостојно во секојдневниот живот, во согласност со личните 

предиспозиции.  

Обуки во секојдневни активности – активности на дневна база: 
јадење/пиење, домаќински обврски, хигиенски навики како што се 

туширање, бричење, лична хигиена, миење заби, раце, лице, сечење 
нокти, уредност и разубавување,користење на хигиенски средства и 

друго, претставуваат реализација на вештини што помагаат во 
справувањето со обичниот живот.   

Моментално постојат многубројни компјутерски и технолошки апликации 

за работа со применување на дневни животни активности на различни 
полиња.  

Препознавањето на секојдневните предмети и свеста за извршување на 

дневните активности се постигнува преку напредни помагала. Обуката се 
врши така што напредокот е низ нивоа на поддршка, кои стануваат се 

помалку и помалку неопходни. Најдобар начин да се делува, а како 
дополнително од претходните објаснувања, видеа и материјали, е 

праксата и повторувањето во живо кои ја зацврстуваат грижата за самите 
себеси и куќните рутини и кои учат да бидат изведувани со повторување, 

пракса, моделирање и супервизија.  

Основни секојдневни активности кои се изведуваат се: 

 Јадење и пиење: пиење вода прописно поради хидратација, правилно 
џвакање и голтање, ритам на исхрана, правила на однесување на масата, 

правилно користење на кујнски прибор и др.   

 Перење/чистење вештини како што се миење заби, миење лице и раце, 
чешлање, употреба на шампон, гел и дезодоранс, сечење нокти, бричење 

и сл. Вештините се изведуваат во природни услови. 
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 Облекување: наоѓање соодветна облека во зависност од времето, како и 

комбинирањето на гардеробата на соодветен начин. Во таа насока, 
врзувањето чевли, лепенки, патенти и др., како и правилното 

облекување. 

 Задолжително: вниманието да се насочи на облеката и хигиената за да се 

утврди дали се прави исправно, дали се добро исчешлани и средени, да 

го закачат палтото на закачалка во просторијата и потоа да го лоцираат 
итн. 

 Вршење нужда и одење во тоалет, следејќи ги потребите за одење во 
тоалет, миењето после употреба, напуштање на тоалетот откако ќе бидат 

соодветно облечени.  

 Движење, прошетки и симнување/качување по скали: ориентирање во и 
вон местото на живеење, самостојно движење, одење во дневно рутински 

обврски спрема распоред, знаејќи и следејќи ги сите потребни 
активности.  

Оперативни секојдневни активности кои се спроведуваат се:  

 Способност за употребување на телефон: помнење броеви, дигање 

слушалка, разговор по телефон.  
 

 Купување: извршување обврски и набавки со помош на лице кое ќе 

надгледува и поддршка од корисниците на услугите. 
 

 

 Подготовка на храна: правилно поставување на маси и столови во 
трпезарија (ставање на чаршаф, салфети, прибор, чаши и бокал со вода 

на секоја маса). Ова со цел да се развијат добри моторни вештини – 
лупење, сецкање, носење – и сензорска стимулација.  
 

 Куќна нега: метење, бришење, чистење мебел или стакло, средување по 
куќа и др. 

 

 

 Перење алишта: ставање алишта во машина, рачно перење, пружање 

алишта на жици, собирање од жица, диплење. 
 

 Користење превоз: да се знае каде стои автобус, качување во автобус, 

пристојно однесување во јавен превоз или такси, како и да се знае патот 
и сообраќајните правила и прописи.  

 Одговорност за нивните лекарства: помнење кога треба да се земе 
терапија, препознавање колку апчиња има, која боја треба да ја испијат.  
 

 Справување со економски прашања: ракување со пари, ситни набавки и 
сл.  
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2. Социолошки и комуникациски вештини 

Обуките за социолошки и комуникациски вештини имаат специфична 
природа. 

 Социјалната свест и интеракција се базирани на вежба, користејќи 

реални ситуации: слики, препознавање на личен опис и 
гестикулација со емоции, замена на улоги, виртуелни игри за 

социолошка восприемност, изложеност на социолошки ситуации и 
изразување на чувства, имитирање, ориентирање и прилагодување 

на социо-ситуации.  
 Обука преку повторување на усно изразување и не само устен 

јазик.  
 Препознавање на ситуации и чувства поврзани со нив: размена на 

идеи, мисли и чувства. Изведба на водени и надгледувани 
интеракции помеѓу нив за да послужат како пример и како модел.  

 Истакнување на одреден корисник во ситуации кои вклучуваат 

комуникација (пример, мали задолженија, прашување и барање 
нешто, располагање со едноставни информации и др.)  

Постојат апликации кои нарочно се дизајнирани за овие обуки и за 

социолошките постапки и комуникациско однесување.   

Конфликт менаџмент „е комплет од знаења и вештини кои се ставаат во 
акција за да се разбере и интервенира во мирно и ненасилно решение на 

судир помеѓу две или повеќе лица“. Конфликтите се подложни да се 
разгоруваат, особено во работна средина каде што одговорностите се 

поделени на различни чинители.   

Процедурата за обука на вештини вообичаено ги подразбира следниве 
чекори: обликување, тестирање, повратна информација и применување 

во вистинските животни практики.   

3. Емотивно справување и препознавање 

Во последните десетина години има пораст на интересот за Емоционална 

интелигенција, давајќи ѝ толку голема важност што дури се споредува и 
со когнитивниот капацитет. Овој истражувачки проект се фокусира на 

адолесценти со лесна ИП и го проучува степенот до кој се развива 

емотивната спремност  на овие млади луѓе промовирајќи ги личните и 
социолошки состојби преку развој на самоспознајни способности, 

емоционална контрола и/или социо вештини, кои им дозволуваат да се 
поврзат со средината на ефективен начин и да се соочат со различни 

животни ситуации (Orellana, 2017). 

Кога се соочуваме со светот околу нас, важно е да навлеземе во нашата 
интима, каде што голем број на хемиски реакции кои ги нарекуваме 

чувства, мисли, моментални емоции (Perez Scoda et Ribera, 2009). 
Исклучително важно е да се откријат, обликуваат и правилно да се 

употребуваат. Препознавањето на чувства и емоции е основен елемент 
што ни дозволува да се пронајдеме себе и поистоветиме со другите.  
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Да се биде во состојба да се открие нашето и туѓото расположение за 

возврат предизвикува и следствено однесување. Поради ова, не е само 
доволно да се разберат, туку и да се раководи со нив, се со цел да се 

делува соодветно кога околностите ќе се променат.  

Емоционалната интелигенција е исто така создадена од мисли, 

однесувања, себе-прифаќање, ситуациони решенија и меѓучовечки 

односи.   

Четири главни столба на емоционална интелигенција се (Robertson 

et al., 2007): 

1. Разбирање на сопствените емоции 
2. Самосвест 

3. Емпатија/сочувствителност 
4. Социо вештини 

Стратегиите за работа на полето на емоционалната интелигенција 
почиваат на концепти како што се: самоспознајност, самостојност, 

самодоверба, комуникации, социо вештини, слушање, конфликтни 
решенија, позитивно размислување и др.  

Целта е луѓето со попреченост и/или емоционални потешкотии да можат 

на некој начин да ги решаваат сами до одреден степен, да научат да 
препознаваат и да се носат со сопствените ограничувања така што да не 

бидат фрустрирани или пак, со нарушено однесување.  

Работејќи на овој важен аспект, многу е корисно да се потпира на 
графички приказ, употребувајќи ги технолошките апликации кои се бават 

со препознавање на емоции и унапредување на активното слушање. 
Дополнително, насока и обликување за да тие научат да искажуваат како 

се чувствуваат и што мислат, што и како сакаат. Има многу апликации кои 
се посветени на емоционална интелигенција и обука.  

4. Когнитивни вештини 

Овие вештини се приспособуваат со личните карактеристики на секого и 
можат да се развиваат преку функционална обука. Истите се применуваат 

за време на воведот на некоја нова информација и нејзината примена.  

Когнитивната обука се темели на когнитивната стимулација (Mayor et al, 
1993), прифатена ккао обука за когнитивен капацитет и вештини што 

треба да го подобрат и одржуваат процесот на прием на информации во 
мозокот.   

Развојот на оваа активност е основен за да се справи со когнитивниот 

дефицит и да се развие когнитивната резерва која го спречува 
когнитивното нарушување и да се поттикне здраво стареење. Некои од 

когнитивните, стекнати способности се:  
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 Помнењето: сними, складирај и доживи различни искуства: идеи, 

слики, настани, спомени и др. 
 Брзина на процесирање: капацитет што ја зајакнува врската помеѓу 

когнитивно извршување и времето потрошено за тоа. Ова дозволува 
информацијата да се проследува брзо и автоматски.   

 Извршна контрола: способност за интеграција, организација и 
координација со другите когнитивни способости.  

 Снаоѓање: способност за осознавање на себе во смисла на 
пронаоѓање себеси, односно свест за личноста во време и место.  

 Размислување: способност за решавање проблеми, заклучување и 
свесно учење од минати настани – градење на причински врски. 

 Разбирање: способност за разбирање, анализирање и последична 
врска на примена информација. 

 Восприемање, внимание и концентрација: вештини за кодирање, 
избирање и одржување на фокус за одредени релевантни 

информации и одбивање на други.  

     Преку вежби, технолошки апликации и постојано повторување, 
употреба на компјутери, лап топ или мобилни телефони може да се одигра 

улога на значаен фактор за подобрување на когнитивните вештини.  

5. Психомоторни вештини 

Психомоторните вештини треба да се развиваат преку образовни и 

терапевтски техники што ја почитуваат психосоматската природа на 
личноста (Arnaiz, 1991). Базирано на активноста на телото како целина 

преку кое личноста го осознава светот и навлегува во него, намерата е да 
се работи со корисници на начин на кој се поттикнува физичката 

доминација и отвореноста за комуникации (Sánchez and Llorca, 2003) 

Стимулацијата или психомоторната обука може да се направи со физички 
активности од различен тип и јачина (базен, планинарење, физикална 

терапија, активности пред и за време на работата).  

Како дополнување на сите спортско-рекреативни и рехабилитациони 
начини, ги имаме сите други можности во технолошка смисла. Многуте 

апликации помагаат во унапредувањето на моториката. 

На овој начин, преку лесен за употреба апарат, различни моторни 
стимулативни техники и вежби може да бидат изведени од многу аспекти, 

правејќи ја вежбата поразиграна и позабавна.  

6. Вештини за стекнување одговорност 

Активностите што го подобруваат нивото на прифаќање во оваа област 

се: поставување норми и ограничувања, дозвола на лица со ИП да 
прифатат одговорност спрема нивната способност (придржување до 

распоред, до имотот, пренос на информации, обврски во и вон својот дом, 
хигиена и сл.), образование со употреба на примери, употреба на 

позитивна пракса и достигнувања, понуда на алтернативни решенија за 

да донесат полесно одлуки, вежбање со нив и учење на придобивките од 
гласање.   
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Вештини што ја прават одговорноста: 
 

 Посветување: се работи за луѓе кои знаат да претпоставуваат и 
исполнуваат задолженија, секогаш приспособливи во зависност од 

возраста и капацитетот. 
 Сочувување: како да се истрае во целите и направените планови. 

Ова е во насока на тоа да се научи на одговорност и поврзаност.  
 Одлучување: донесување определена одлука несомнено 

предвидува одговорност и соочување со последиците од таквата 
одлука.  

 Самостојност: важно е да им се понуди самостојност на луѓето со ИП 
и тоа е клучот на одговорноста. 

 Безбедност: само доколку ги бодриме да развијат самодоверба, тие 
ќе прифатат одоговорност без да зависат од други луѓе. 

 Преиспитување: дела од одговорноста е да се знае како понатаму и 
да се надминат целите и проектите, знаејќи го својот потенцијал, но 

и своите ограничувања.  

Вештините за одговорност се исто така развиени со подготовка на 
распореди, планови за обврски, објективни задачи и буџетски планирања, 

каде што одговорноста ќе дојде до израз.  

7. Вештини за време и пред работата 

Една од главните области каде што луѓето со ИП бараат поддршка, водич и обука, 

е работата и подготовката за работа. АКтивностите се наменети за наоѓање 

работа и обучување на лице кое мора да доживее потполна инклузија. 

Преку обука и применување навики и рутини, како и доследност во 

извршувањето обврски, ритам во работата, внимание, концентрација итн. 

(Bellver et al, 1993), сево ова е видливо на страницата преку обликување и 

едукација давајќи примери и надгледувајќи ги активностите во дневните задачи, 

поправајќи онаму кај што е потребно и движејќи се кон подобрување. 

Постојат апликации насочени кон потрага по работа, подобрување на 

когнитивните функции, учење јазик, комуникациски вештини, одлучност 
и емпатија. 

Уште повеќе, технологијата им дозволува лесно и постојано да се 

обучуваат преку различни помагала, да следат курсеви, контактираат 
експерти, да се научат да читаат, гледаат и слушаат видеа поврзани со 

нивната работна средина, одржуваат контакти за примање совети, бараат 
работа во својата околина и подалеку.  

Важно е да се истрае со продлабочена обука, така што идниот работник е 

подготвен и ги задоволува минималните услови за извршување на своите 
задачи. За ова, има многу подготвителни курсеви, поврзани со вештини и 

работно однесување во служба на сочувување на работното место. Од 
овие курсеви се учи како да се поттикнува и адаптира напредокот во 

знаењето на една личност.   
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8. Креативни Вештини 

Вештините за креативност се поврзани со стекнување на методологија 
за генерирање идеи преку различни техники и алатки кои ќе помогнат 

да се иницира вродениот креативен потенцијал што постои во секого, 
преку учење како да се креира поволна ментална рамка со помош на 

широк спектар на стимули (Sánchez-Montoya, 2002). 

Преку работата со нашите корисници, развивме неколку способности како 
што се: 

 Адаптација, ментална флексибилност и размислување 

 Интерес за учење  

 Автономија и донесување на одлуки  

 Интерес за барање на информации: Љубопитност и посматрање  
 Способност за анализирање  

 Доверба и самодоверба  
 Иницијатива  

 Ориентација на предизвици 

 Психомоторни вештини  

 Овие вештини можат да се развиваат преку уметнички активности како 

што се музика, танц, сликарство, театар, занаети, украси и рециклирање, 
итн. Постојат многу формати и техники, а во моментов се создаваат многу 

апликации преку кои се стимулира и развива овој аспект: Pinterest, 

Evernote, GoodNotes, Paper, iBrainstorml, FreeMind, Creative Visualization, 
Owl Boo, Monsters Band.  

9. Храна и исхрана, слободно време и спорт 

Сметаме дека исхраната е процес што се состои од земање прибор за 
јадење / чаша / чаша, боцкање на храната, раздвојување и доведување 

на храна или течност во устата, како и обука за урамнотежена и здрава 
диета (Pitetti, 1992).  

Модулите за обука треба да содржат: стандардни работни листови, видеа, 

текстови и интерактивни игри за храна и балансирани диети. Исто така, 
многу е битно да се прават дневни или неделни набавки на потребните 

производи за домот, обука за избор на здрава, соодветна храна; рецепти 
и подготовка на јадења; моделирање и насочување; поддршка, надзор и 

моделирање при употреба на прибор за јадење и прибор потребен за 
храна; планирање на различни менија и храна и соодветни распореди. 

Одмор и спорт е уште една област во која на корисниците со 

интелектуална попреченост им е потребна поддршка и обука. Се вели, 
дека најдобриот начин за обука во оваа област е активното учество во 

рекреативни и спортски активности, учење на начин да ги развијат, да ги 
разберат правилата и вредностите, да научат да играат и да учествуваат 

како тим, да се дружат, да бидат на отворено и изведуваат  физички вежби 

Технологијата во оваа област исто така може да биде многу интересна, 
бидејќи ни дава поддршка и адаптации или надополнувања за слободното 
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време и спортот. На пример, има апликации за броење на чекорите, кои 

генерираат персонализирани маршрути за обука, генерираат вежби 
прилагодени на лицето, мотивираат, снимаат податоци, советуваат, итн. 

Покрај тоа, има многу игри и апликации на безброј спортови, упатства за 
нив, совети, статистика и информации од сите видови, за да се научи што 

е можно повеќе за нив. 

10. Поврзување на вештините со апликациите и категориите 

BYOD Проектот има дефинирано збир на категории во кои се 

класифицираат различни апликации, кои што можат да бидат корисни во 
намалувањето на бариерите за лицата со интелектуална попреченост да 

влезат на пазарот на труд. 

Различните категории се наведени подолу: 

1. Транспорт  

2. Комуникација  

3. Алтернативна Комуникација  

4.Социјални медиуми   

5. Организација на време   

6. Алатки за следење  

7. Алатки за учење 

8. Барање на работа 

9. Подобрување на вештините 

10. Финансии  

Секоја од категориите има десетици, па дури и стотици апликации, и 

секоја апликација може да има различни барања и да доведе до различни 
резултати, но она што ние го нудиме е матрица за поврзување на 

категориите со вештините. За секоја комбинација, се класифицира дали 
постои силна врска што може да биде двонасочна: (А) апликацијата може 

да развие или да ги подобри вештините за вештина (Б) од кои се бара 
соодветно да ја користи апликацијата. Релацијата е претставена во Табела 

1. 
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Table 1. Категории и вештини со релациии во матрица 
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Социјални и 

вештини за 

комуникација 

B B B B    B   
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 B   
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Работни и пред 

работни 
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 B   
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A/

B 

A/

B 
 A 

Креативни 

вештини 
   

A/

B 
  

A/
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Храна, 

исхрана, 

слободно време 

и спорт 

    A 
A/

B 
A    

 

Горенаведената табела се обидува да ги истакне вештините кои се 

потребни при користење на различните алатки. Затоа, правилната обука 

и постојаната употреба може значително да ги развијат вештините на 

корисниците. 

Заклучок 

Технологијата може да донесе сет на релевантни придобивки за лицата со 

интелектуална попреченост. Информатички и комуникациски технологии 

може да им помогнат на лицата со интелектуална попреченост преку  

зголемување на нивната автономија и помош при решавање на своите 

проблеми. 

 

Зголемувањето на автономијата ја зголемува нивната само-перцепција и 

самодоверба. Но, тоа исто може да доведе до нови проблеми кои би се 

појавиле како резултат на новиот пристап на решавање на проблемите. 

Во секој случај, учењето за употреба на нови алатки може да им помогне 

да го подобрат квалитетот на нивниот живот и да ги зајакнат основните 

вештини потребни за пристап до отворениот пазар на трудот и нивната 

способност да дејствуваат и да реагираат во светот. 
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4. Методологија во образованието на Возрасните со Интелектуална  

 

Информатичките и комуникациските технологии (ИКТ) донесоа длабоки 

промени во нашето опкружување и во начинот на кој меѓусебно се 

поврзуваме. Телевизијата, мобилните телефони и користењето на 

Интернет отворија нови можности за комуникација, активности за 

слободно време и едукација во нашиот се повеќе глобализиран свет. Како 

такви, овие нови технологии во голема мерка ја олеснија размената на 

информации меѓу поединците и со тоа придонесоа за искоренување на 

далечината и физичките бариери (Gutiérrez and Martorell, 2010). 

Заедничката употреба на ИКТ и наставните вештини може да играат важна 

улога во образованието на лицата со интелектуална попреченост. 

Образованието на возрасните со интелектуална попреченост треба да 

започне со следење на некои принципи. Овие карактеристики ќе ги 

олеснат образовните активности (Özen, 2018). 

● Обучувачите треба да ги  почитуваат размислувањата на возрасните 

со интелектуална попреченост како и размислувањата на нивните 

семејства.  

● Обучувачите треба да бидат добри слушатели и треба да развиваат 

емпатија со возрасните со интелектуална попреченост и нивните 

семејства. 

 

4. Методологија во 

образованието на 

Возрасните со 

Интелектуална 

Попреченост  

with Intellectual 

Disability 
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● Обучувачите треба внимателно да поставуваат добри прашања и да 

избегнуваат сложени реченици. 

● Обучувачите треба да ги охрабруваат возрасните со интелектуална 

попреченост и нивните семејства.  

● Обучувачите треба да ги забележат сите интервјуа и да се уверат 

дека тие се достапни за возрасните со интелектуална попреченост и 

за нивното семејство. 

 

Поддршка за возрасните со интелектуална попреченост 

 

Возрасните со интелектуална попреченост можат да добијат различни 

нивоа на поддршка однадвор, во зависност од нивната состојба (Diken and 

Sucuoğlu, 1999). Во принцип, можеме да зборуваме за 4 системи за 

поддршка. Тие се : 

1. Природна поддршка: Тоа е поддршка на пријателите на работа 

или пријателите на училиште. 

2. Инцидентна (случајна) поддршка: тоа е поддршка дадена во 

форма на придружување на организирана забава и покана за 

вечера. 

3. Општа поддршка: поддршка преку услуги дадени за сите (јавен 

превоз и сл.) 

4. Специјална поддршка: Вклучува услуги како што се рано детско 

образование и стручна рехабилитација 

На возрасните со интелектуална попреченост не секогаш им е потребна 

поддршка. Класификација може да се направи според времето кога им е 

потребна поддршка: 
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● Поединците на кои им е потребна наизменична поддршка  - добиваат 

само краткорочни бенефиции за време на транзицискиот период. 

● Лицата кои имаат потреба од ограничена поддршка имаат постојани 

потреби за помош во текот на еден временски период - на пр. да 

добијат поддршка за време на преминот во професионалниот живот. 

● Лица на кои им треба сеопфатна поддршка, потребна им е помош во 

долгорочни и специфични поставки - на пр., добивање редовна 

поддршка на училиште или дома. 

● Лица кои имаат потреба од доживотна поддршка.  

 

Наставни Средини и Програми за Возрасни со Интелектулана 

Попреченост 

Главната цел на образовните програми за лицата со интелектуална 

попреченост е да им овозможи на овие лица развивање на вештини кои 

им се потребни за самостојно живеење. Вештините кои им се потребни за 

самостојно живеење  се групираат на различни начини. Социјалните 

вештини се групирани во пет групи: 

● Лична нега и развој Personal care and development 

● Дом и живот во заедница 

● Работа и професија  

● Слободно време  

● Вештини за пишување  

 

Методологија 

Во рамките на индивидуализираните образовни активности, може да се 

направат активности за возрасни со интелектуална попреченост како што 

се: вештини за шиење на копчиња, вештини за сликање, вештини за 

готвење, вештини за независно движење по патишта, вештини за 

облекување (Oztürk and Eratay, 2010). 
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Обука за возрасни со интелектуална попреченост треба да се фокусира 

на едукација за развивање на вештини. Обука за вештина треба да се 

изврши на два начина или насоки. Првата насока е извршување на 

задачата од почеток до крај, а втората од крај кон почеток (Çiftçi 

Tekinaraslan, 2017). 

 

Пример за активност од почеток кон крај: 

Задача: Комуницирање со други преку Facebook 

● Инсталирање на апликацијата 

● Креирање на профил 

● Логирање на профилот 

● Поставување на лични и други информации 

● Додавање на контакти 

● Споделување на различни постови 

● Комуницирање со други луѓе 

 

Примери за активност од крај кон почеток: 

● Прекинување на разговорот. 

● Одстранување на контактите. 

● Ажурирање на нивните лични податоци. 

● Го гасат профилот во случај на опасност.  

 

Препораки за обучувачите: 

● Обучувачите можат да изберат методи што ги користат кај лица без 

интелектуална попреченост - но за лицата со интелектуална 

попреченост треба повеќе време истите да ги совладаат. 

● In individuals with intellectual disability, it is necessary to focus on 

functional skills  

● Вештините што ќе се изберат треба да бидат соодветни спрема 

степенот на попреченост на учесникот.   
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● Обучувачите треба многу пати да ги практицираат вештините што 

сакаат да ги употребат. 

● Препорачливо е наставниците да го пофалат ученикот за добро 

завршената работа - сепак, пофалбата треба да се даде на крајот а 

не после секоја фаза. 

● Обучувачот треба да биде во близина на учесникот кога ќе има 

потреба.  

● Обучувачите треба да бидат во контакт и да соработуваат едни со 

други, за да можат да си помогнат во врска со инструкциите за 

спроведување за одреден случај, технички проблем во врска со 

употреба на некој уред или апликација или педагошки аспект на 

одредена активност за учење. 

● Материјалите за учење може да имаат специфични можности за 

подобрување на потенцијалите за време на комуникацијата помеѓу 

обучувачите и учениците. Како таков, обучувачот може да подготви 

или дизајнира наставни текстови што се разбирливи за лицата со 

интелектуална пореченост. Ефективен начин за креирање и 

дизајнирање на текст во формат на текст за лесно читање. 

Овиеформати може да вклучуваат пишани текстови, невербални 

слики и гласно читање на пишаниот текст. Овде ви даваме пример 

кој што може да ви помогне при дизајнирање на ваков текст и 

упатство со стандардите за лесно читање текстови (https://easy-to-

read.eu/european-standards/) и упатство  (https://easy-to-

read.eu/teaching-materials/). 

 

 

 

 

https://easy-to-read.eu/teaching-materials/
https://easy-to-read.eu/teaching-materials/
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5. Мобилни Технологии 

BYOD методот – Донесете свој уред – се заснова врз употреба на мобилна 

опрема што може да се користи секој ден - во овој случај од страна на 

возрасни лица со интелектуална попреченост. За да ја искористат 

успешно мобилниот уред лицата со интелектуална попреченост треба да 

имаат и пристап до интернет.  

Кои видови на мобилни уреди треба да се земат во предвид? 

 

Како прво, секој паметен телефон со пристап до Интернет може да се 

користи. Според искуството и набљудувањето на партнерите, постои 

значителен број на возрасни лица со интелектуална попреченост кои 

имаат свои паметни телефони. Поголемиот дел од нив ги користат само за 

да одржат контакт со семејството преку остварување на повици. Друг исто 

така доста корисен и вообичаен уред се таблетите. Таблетите, кои обично 

имаат поголеми екрани, се поудобни за правење фотографии, гледање на 

филмови, игри или за комуникација заснована на AAC (Алтернативна и 

додадена комуникација). 

Во некои случаи, многу корисен уред е и паметниот часовник. Паметен 

часовник е преносен уред што се носи на зглобот на раката. Паметните 

часовници - како паметните телефони - користат екрани на допир, нудат 

апликации и често снимаат отчукувања на срцето. Понекогаш тие се 

опремени со GPS. Честопати, тие можат да се користат за директна 

комуникација со другите, на пр. поддршка на лицето. Паметниот часовник 

работи како мобилен уред кога е поврзан со паметен телефон. Овие два 

уреди се поврзани со Bluetooth.  

 

5. Мобилни 

Технологии 
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Поставување на уред 

За да можеме да ко користиме уредот и неговите предности, прво треба 

да го подготвиме за употреба.(Pinola, 2014). Треба да се истакне дека 

методот BYOD ја проширува употребата на паметните телефони - од 

улогата на телефонот за да остварувате повици до уред што се користи во 

многу моменти од секојдневниот живот.  

Уредот мора да има пристап до Интернет. За време на часовите, најдобро 

е да има достапен Wi-Fi. Во други случаи, секој учесник треба да користи 

свој пристап до Интернет (на пр. кога практикува апликации за превоз во 

заедницата). Меѓутоа, пред да започнат часовите, обучувачите треба да 

ги информираат придружните лица за таква потреба и да бидат сигурни 

дека сите се свесни за трошоците што може да се направат. 

Поголемиот дел од мобилните апликации може да се постават преку 

Google Play (во случај на оперативен систем Android) или AppStore (во 

случај на iOS). Апликациите во овие продавници обично се безбедни - тие 

се проверуваат и контролираат. Но, за да може да ги користи, корисникот 

мора да има сметка на Google или Apple. Во случај на сметка на Google, 

не е неопходно да имате сметка на Gmail, иако ова ќе ги олесни некои 

работи. Ако возрасното лице со интелектуална попреченост има сметка на 

Google, препорачливо е да проверите дали податоците за банкарската 

картичка не се вметнати. Постојат неколку апликации кои, по некои 

прелиминарни формалности, заработуваат пари без експлицитна дозвола 

од корисникот. 

Користење на мобилни апликации обично подразбира прво треба да 

креирате сметка. Некои апликации овозможуваат најава со сметка на 

Google или Facebook. Корисникот мора да биде навистина внимателен и 

да го користи овој метод само во добро познати апликации, во спротивно 

некои непотребни податоци би можеле да бидат објавени на табелата или 

профилот на корисникот. Побезбедно е да се создаде посебна сметка. 

Најдоброто решение е да дадете добро позната, но официјална адреса за 

е-пошта како најава. Корисниците на Интернет имаат многу лозинки за 

запомнување, што е прилично невозможно да се остварат. Добра практика 

да се даде опција за потсетување на лозинката. Користењето на тоа е 

прилично лесно и брзо. Единствениот услов е да ја запомните најавата.   
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Како да се обезбеди пристапност  

Достапноста на информатичката технологија се однесува на достапноста 

на компјутерски систем до сите луѓе, без оглед на видот на инвалидитет 

или сериозноста на нарушувањето. Обезбедувањето пристапност за сите 

видови инвалидитет е исклучително тешка и скапа задача. Во многу 

случаи, подобро е да се подготви уред или апликација директно за 

корисникот или групата корисници, имајќи ги предвид типовите на 

инвалидитет. 

Сите барања за пристапност за сите видови инвалидност се собрани во 

Упатството за пристапност на Web Accessibility Guidelines –  

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

Inclusion Europe – чадор организација за европски организации и 

институции кои поддржуваат лица со интелектуална попреченост, лидер 

на сервиси на теми за пристапност - http://www.inclusion-

europe.eu/accessibility/. 

Marie Piggot, поранешната претседателка Inclusion Europe изјави дека 

„Новите технологии имаат помошни апликации кои би можеле да бидат од 

непресметлива корист за лицата со интелектуална попреченост, доколку 

се користат за поддршка на автономија, пристап до информации, учење, 

комуникација, лични односи и носење на сложени одлуки” (Funka, 2019). 

Од техничка гледна точка, паметните телефони и таблетите (слика 1) се 

многу подостапни од конвенционалните компјутери и лаптопите. 

 

 

 

Благодарение на екраните на допир, означувањето на предмети или 

извршувањето на потребните операции може да се направи на прилично 

лесен и природен начин. Можните проблеми со притискањето на 

избраната област на екранот, движење или влечење може да се решат со 

зголемување на слики или опремување на корисникот со пенкало -

покажувач. Во случај на тешка телесна попреченост, може да се разгледа 

Picture 1 Use of tablet 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
http://www.inclusion-europe.eu/accessibility/
http://www.inclusion-europe.eu/accessibility/
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и друга опрема. Постои можност да се прошири паметен телефон или 

таблет со USB joystick.   

Секој паметен телефон и секој таблет има во своето мени Settings „ и  „ 

Accessibility “ (Слика 2). 

 

Благодарение на овие опции, корисникот или придружното лице можат да 

го прилагодат паметниот телефон на потребите на корисникот со 

попреченост. Меѓу другите, корисникот може да ја најде т.н. алатката 

„TalkBack“, благодарение на која секоја ставка на екранот се чита гласно. 

Тука се вклучени поставките за фонтови, бои, звуци, гестови и др. На 

пример, за лица кои не можат да читаат, но можат да ги слушнат 

поставките на паметниот телефон, дозволено е читање на името на 

контакт или број на дојдовен повик или порака или дури и читање цели 

пораки.  

Освен достапност на хардверот, треба да биде  достапен и интернетот. 

Достапноста на Интернет се реализира преку достапни интернет-страници 

и апликации. Наставникот или обучувачот кој предлага или сака да 

Picture 2 Use of Accessibility submenu in smartphone 
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користи која било апликација или кој било интернет портал, прво треба 

да ја провери пристапноста. Не е неопходно да се провери дали софтверот 

ги исполнува сите барања за пристапност, туку само тие што се погодни 

за корисниците.  

Безбедност за корисници за мобилни уреди  

Безбедноста на корисниците со интелектуална попреченост треба да биде 

предмет на посебен интерес. Наставникот, обучувачот или лицето 

придружник треба да се потрудат да создадат безбедно опкружување за 

корисникот.  

Безбедното опкружување подразбира: 

● Уредот да го заштитат паѓање, удари или гребнатини. Овде, може да 

се користат заштитни маски и заштитни стакла (Слика 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Заштита на софтверот на телефонот. На секој мобилен уред, треба 

да се инсталира антивирусна апликација. Многу антивирусни 

програми имаат свои бесплатни верзии - ограничени, но сосема 

доволно за потребите на просечен корисник.  

● За да можете да го најдете паметниот телефон во случај да се 

изгуби, добро е да имате сметка, во случај на Android - сметка на 

Google. Ако корисникот со интелектуална попреченост може да 

запомни лозинка, паметниот телефон треба да биде заштитен со 

него. Лозинките можат да бидат различни - збир на броеви или 

букви. Ако оваа операција е тешка за корисникот, може да се земе 

Слика 3 Заштита на паметните телефони 
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предвид паметен телефон со можност за отклучување со очи или 

отпечаток од прст.  

● Одржување на безбедносното однесување. Корисникот на секој 

мобилен уред, особено оние со интелектуална попреченост, треба 

да бидат обучени за безбедносно однесување. Ваквите обуки треба 

да се повторуваат и главните правила постојано да се повторуваат. 

Многу ресурси за безбедност можат да се најдат на Интернет. 

Особено се препорачува база на податоци со правила за безбедност: 

http://besafe-project.eu/en/database/ 

Во базата на податоци, може да се најдат правила на англиски, 

чешки, француски, латвиски, македонски, полски , португалски. 

Некои правила се наменети за наставниците, терапевтите или 

родителите, додека некои се за лицата со интелектуална 

попреченост - создадени со лесен текст за читање или во вид на  

филмови. 

● Препорачливо е наставниците за време на часовите да вклучуваат 

модули за безбедност или да организираат работилници кои се 

засноваат на интерактивна активност (како Facebook, WhatsApp, 

YouTube) или споделување на лични податоци (користејќи GPS, 

publishing CV etc.).  

● Овие проблеми не се споменати во сценаријата, бидејќи содржината 

зависи од групата. Обучувачите треба сами да одлучат што ќе 

вклучат во обуката во зависност од потребите на групата.  треба да 

одлучат што треба да се споменат и обучат. Постојат неколку добри, 

корисни материјали што треба да се користат (на пр. презентации, 

игри, тестови) не само во проектот Биди.Безбеден споменат погоре 

(http://besafe-project.eu/en/library/- дел О4), но исто така и во 

проектот SafeLabs  (http://safelabs.eu/en/resources/). 

Наставниците и обучувачите треба да ги охрабрат возрасните со 

интелектуална попреченост да го користат својот мобилен уред не само за 

повикување, туку и како извор на знаење, како забавна алатка и секако 

како алатка во нивната работа.  Персоналните асистенти треба да 

обезбедат разумна достапност и безбедност.  

http://besafe-project.eu/en/database/
http://besafe-project.eu/en/library/
http://safelabs.eu/en/resources/
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6. Mobile Phones 

 

 

 

6. Мобилни Телефони 

 

Во изминатите години, искусивме голем технолошки напредок за кратко 

време. Имавме многу иновации (Muer, 2015).: од интернет, до паметни 

телефони, социјални медиуми, технологијата толку порасна што има 

импакт и во најмалите делови од секојдневниот живот.  

Технологијата покажа дека може да го подобри и животот на лицата со 

интелектуална попреченост. Технологијата имаше импакт врз различни 

индивидуи од оваа популација, од индивидуалци со Интелектуална 

попреченост кои имаат висок степен на функционирање, до оние кои 

имаат умерени и специфични попречености за кои им е потребна  посебна 

поддршка. Комбинирањето на технологијата со едукација и обука има 

позитивен импакт на животот на многу лица со интелектуална 

попреченост од бројни аспекти. Поради својата разноврсност, 

технологијата може да помогне во препознавање на физичките, 

менталните и социјалните потреби на лицата со интелектуална 

попреченост.  (Lancioni, Sigafoos, O'Reilly & Singh, 2013).  

Употребата на мобилната технологија помеѓу лицата со интелектуална 

попреченост беше идентификувана како битна тема, бидејќи со нејзината 

употреба лицата со интелектуална попреченост се присутни и ангажирани 

во нивната заедница и општеството повеќе од кога и да е претходно. 

Индивидуалците со интелектуална попреченост ја користат мобилната 

технологија за да им помогне да го зголемат своето учество во 

општествените активности од кое што бенефит имаат не само лицата со 

 

 

6. Мобилни 

Телефони 
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интелектуална попреченост туку и целиот општествен систем.  (Muer, 

2015).  

Оперативни системи 

Мобилниот оперативен систем исто така познат како мобилен ОС е 

оперативен систем специјално дизајниран за мобилни уреди како што се 

мобилни телефони, паметни телефони и други рачни уреди. (Muer, 2015). 

Постојат многу модели на паметни телефони. Паметните телефони ги 

произведуваат најпознатите производители како што се: Apple, Samsung, 

LG, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Motorola и други. Постојат карактеристики 

кои ги имаат сите мобилни телефони независно од произведителот, ако 

успеете да совладате еден ќе можете и другите. Причината што паметните 

телефони имаат заеднички карактеристика е тоа што сите користат мал 

број на оперативни системи.  

Оперативниот систем на паметните телефони работи исто како на 

компјутерите. Кога ќе се запознаете добро со оперативниот систем на 

паметниот телефон, многу лесно може да користите друг телефон кој го 

користи истиот оперативен систем. Постојат два најголеми оперативни 

системи за паметни телефони:  

1. Google Android е најпопуларен оперативен систем за мобилни 

телефони и постојат стотина мобилни телефони кои го користат. 

Изгледа и работи многу слично со iPhone OS (iOS): за да ја 

стартувате апликацијата треба да се допре икона на екранот или да 

се притисне хардверско копче кое се наоѓа странично на телефонот. 

Повеќето телефони кои користат Android се прилагодени на нивниот 

производител, така да на пример телефонот на Samsung не е баш 

ист како телефонот на HTC. Како заклучок, телефоните на  Android 

се слични еден на друг но не се идентични. Различните модели на 

паметните имаат претходно различно инсталирани апликации.  
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2. Apple iOS доаѓа од Apple iPhone, и има ист систем како and Apple 

iPad. Системот е многу едноставен –со допир на икона на телефонот 

се отвара бараната апликација.  

Како се користат паметните телефони  

Паметните телефони не се користат само за телефонски разговори и 

испраќање на пораки туку се користат и за пристап до интернет, 

проверување на електонска пошта, пребарување на интернет и.т.н 

Постојат многу брендови на паметни телефони, пр.  

● iPhones – произведен од Apple   

● Android Phones произведен од  Samsung, HTC, итн.  

 

Разликата помеѓу паметните телефони е тоа што користат различен 

оперативен систем произведен од различен производител. Корисниците 

го користат прстот за да го контролираат екранот на допир или користат 

пенкало познато како стилус за полесна употреба.  

Копчина на паметните телефони  

Слот за слушалки: Постои место каде што може да се приклучат слушалки 

на телефонот. 

Копче за спиење / будење: Ова копче ќе го исклучи и вклучи екранот. 

Исто така, ќе го исклучи телефонот со притискање на него за 5 секунди; 

за да го вклучите телефонот повторно, корисникот го притиска и го држи 

копчето 5 секунди. 

Контрола за Волумен:  овозможува да се контролира волуменот на  

телефонот. Доколку сте во просторија во која има галама и не можете да 

го слушнете звонењето на телефонот, или повиците се многу тивки, може 

да ја смените јачината на волуменот, користејќи го копчето за волумен 

кое се наоѓа странично на телефонот.  

Home Button: Со притискање на ова копче во кое било време, ќе излезете 

од она што го правите и ќе се вратите на почетниот екран. 
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Движење по телефонот и апликациите  

На паметните телефони им се инсталираат голем број на апликации кои 

им даваат различни можност на корисниците. За да дојдат до апликациите 

корисниците треба да ја кликнат апликацијата на телефонот која сакаат 

да ја користат, пр. за да вклучи аларм корисникот треба да ја најде и 

кликне апликацијата со часовник, ако сака да слика, треба да ја најде и 

кликне камерата, камерата ќе се вклучи и на екранот ќе се појави округло 

копче кое треба да се притисне за да се направи фотографија. За да ги 

види корисникот сите слики треба да кликне на  Gallery App. 

Сите апликации може да се подредени организирано на екранот на 

телефонот (home screen).  За да се врати во секое време на home screen, 

корисникот треба да кликне на home button. Бидејќи телефонот има 

повеќе апликации и не може сите да ги собере на еден екран, корисникот 

треба да се префрли на наредните страни со апликации за да може да ги 

види сите.  Со притискање на home button во секое време корисникот 

може да се врати на home screen. 

Употреба на тастатура 

Кликнете каде што сакате да пишувате и тастатурата ќе се појави: 

● Кликнете на Shift за да можете да ја смените големината на буквите. 

● Кликнете на  ?123 за броеви и симболи. 

● Кликнете Del за да избришете. 

Пишување и повикување  

Апликацијата за пишување се вика Messaging. Бројот на непрочитани 

пораки на корисниците се појавуваат со броеви. За да ги отвори пораките, 

корисникот треба да кликна на апликацијата за пораки. Пораките ќе се 

отворат и може да се избере името на личноста чија што порака 

корисникот сака да ја прочита. Пораките се во форма на разговор и 

корисникот во исто време може да ги прочита и претходните пораки кои 

ги има добиено како и пораките кои ги има испратено.  
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Како се праќа порака: Кога ќе ја отвори пораката од контактот, опцијата 

да напишеш порака ќе се појави на долниот дел на екранот. Корисникот 

треба да кликне во овој простор, тастатурата ќе се појави и ќе му 

овозможи да напише порака.  

Повикување 

За да оствари телефонски разговор, корисникот треба да ја најде иконата 

со телефон и да кликне на неа. 

После тоа треба да го најде симболот за тастатура  да кликне на него и 

тастатурата ќе се појави. После тоа го впишува бројот кој што сака да го 

повика и кликнува на симболот со телефон.  

Како да се повика контакт кој е сочуван во телефонскиот именик: Треба 

да кликне на симболот за телефон и бара слика или името на контактот. 

Со прстот се движи нагоре или надолу по телефонот додека го најде името 

на личноста што сака да ја повика. Кога ќе го најде името треба да кликне 

на него и на симболот со телефон.  

Додавање на контакти 

Најлесен начин да се додаде контактот во именикот е прво да се повика 

бројот и потоа да се сочува во телефонот. Корисникот треба да го види 

знакот + или Add to Contacts, потоа да кликне на него и ќе  биде прашан 

дали контактот е нов или веќе постои. Изберете нов или create contact. На 

некои телефони има опција корисникот да биде прашан дали контактот 

сака да биде сочуван на телефонот или на СИМ картичката. Ако избере 

СИМ во тој случај контактите ќе може да ги премести доколку купи нов 

телефон.  Внесете го името на личноста чиј број сакате да го сочувате и 

кликнете Save. На паметните телефони корисникот може да ги види 

контактите на иконата со контакти.  

Мобилни податоци 

Доколку телефонот има пристап на интернет во секое време, тоа значи 

дека корисникот плаќа за него и имаат одобрено користење на одредено 
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количество на интернет за тој месец. Цената зависи од договорот што го 

има корисникот склучено со провајдерот. Има и опции кои нудат 

неограничено користење на интернет во текот на еден месец .   

 

Апликации кои користат податоци  

Апликациите кои користат најмногу интернет се видеата и сликите како 

што се Spotify or YouTube. Доколку во домот имаат Wi‐Fi, најдобро е да го 

користат него за да ја намалат месечната сума за Интернет.  

 

Доколку не се плаќа за интернет 

Доколку не плаќа корисникот за интернет, може да се приклучи на Wi‐Fi 

мрежа и да има пристап до интернет на телефонот. Wi‐Fi мрежата е 

достапна во многу кафетерии, јавни места и домовите.  

 

Интернет кога се патува во странство 

Доколку патувате во странство секогаш треба да проверите дека е 

исклучена опцијата мобилни податоци, за да не може да се користи 

интернет кога сте во роаминг. За да се исклучат податоците одите  Settings 

– Wireless and Networks – Mobile Networks – tap on Data Enabled и 

осигурајте се дека сте се исклучиле. Можеби оваа опција е различна кај 

различни телефони. Во тој случај одите на Google и пишете го името на 

вашиот телефон и “како да ги исклучите мобилните податоци” и ќе најдете 

одговори.  

Поврзување со Wi-Fi 

Wi‐Fi мрежата овозможува користење на интернет без да се користат 

моибилните податоци од телефонот.   

● За да го поврзеш паметниот телефон на Wi‐Fi: Кликни на Settings 

icon 

● Под Wireless и Networks кликни на Wi‐Fi 
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Корисникот треба да провери дали Wi‐Fi опцијата е вклучена и потоа да 

избере Wi‐Fi мрежа со која сака да се поврзе и да ја внесе лозинката. 

Доколку се појави зборот connected под името на мрежата тоа значи дека 

е поврзан со  Wi‐Fi мрежата. За некои Wi‐Fi мрежи е потребна лозинка. 

Името на Wi‐Fi мрежата и лозинката се напишани под рутерот (црната 

интернет кутија) а лозинката е запишана под WEP Key or Wireless Key. За 

да се конектираш до Wi‐Fi на јавни места како што се кафетерии, хотели, 

библиотеки има опција мрежата да е отворена без да се пишува лозинка 

или мрежата да е затворена и треба лозинка за конекција.   

Електронска пошта 

Електронска пошта може да се добива и да се испраќа директно од 

паметниот телефон. Доколку корисникот има  Hotmail или некој друг 

сервис за електронска пошта треба да кликне на email апликацијата и да 

ги следи упатствата на екранот. Доколку корисникот има Gmail сметка, 

може преку App Store да ја симне Gmail app на својот телефон.  

Апликации 

Аппс (апликациите) се кратенки кои му овозможуваат на корисникот да 

влезе директно во веб страната што ја бара. Многу различни Организации 

и Компании имаат свои апликации. Ако сакате да ја превземете 

апликацијата, истата треба да ја побарате во Play Store. Потребно е да се 

најавите во  Play Store со вашата  Gmail адреса. Доколку немате Gmail 

адреса, треба претходно да отворите. 

 Во прилог апликации кои може да ви бидат корисни: 

● WhatsApp: бесплатни пораки и повици со други корисници на 

WhatsApp 

● Viber: Бесплатни повици и пораки со други корисници кои имаат 

Viber  

● Snapchat: Овозможува на корисниците да испраќаат и да примаат 

слики и видеа кои што можат да бидат видливи само 10 секунди.  
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Други Апликации 

● Facebook 

● Twitter 

● YouTube – гледање на видеа на телефон  

● Skype –  бесплатни повици со видео   

● Pinterest – уметност и дизајн 

● Instagram – споделување фотографии 

Доколку сте загрижени колку податоци овие апликации ќе искористат, 

може да проверите:  Употреба на податоци за  за iPhones 3G Watchdog за  

Android and Data Sense Windows телефони имаат претходно инсталирани 

апликации (The Netherlands Authority for Consumers & Markets, 2020). 

Продавница за апликации  

 Google Play Store за Android и Apple App Store за iOS се двата најголеми 

канали за дистрибуција за мобилни апликации, кои нудат глобално 

покривање на огромната потенцијална публика. Генерално, целта и на 

двете продавници е да ги донесат апликациите на пазарот што е можно 

полесно. За продавниците е многу битно да им понудат на своите 

потрошувачи широк спектар на квалитетни апликации. За да го постигнат 

ова, продавниците за апликации нудат голем број на сервиси за поддршка 

на развивањето на апликаците. (The Netherlands Authority for Consumers 

& Markets, 2020). 
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Слика 4 Google Play Store  
на иницијален екран 
 

Слика 5 Пребарување  
на Google Play store 

 

 

Слика 6 Резултати од  

пребарување на Facebook  

во Google Play Store 

 

Слика 7 Facebook спремен  
за инсталирање  
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Слика 6 Facebook  
апликациј спремна  
за да се користи 
 
 
 

 

  
 

Слика 9 App Store на  
иницијалниот екран 

 

 

Слика 10 Спремен за  
пребарување App Store 
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Слика 11 Пребарување на  
Search in App Store 

 

Слука12 Барање на YouTube 
апликација во  App Store 

 

 
 

 

Слика 13  YouTube спремен за 
инсталирање во App Store 

Слика 14 YouTube инсталација  
во App Store 
 

 

Picture 8 Facebook ready 

to be launced 
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Слика 15 Спремна за користење 
YouTube во App Store, после  
инсталирање 
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Технологија Текст-во-Говор (TTS) 

Текст-во-говор (TTS) е вид на асистивна технологија којa гласно чита 

дигитален текст. Понекогаш се нарекува и технологија “читај гласно”. 

Со кликнување на копче или допир со прст TTS технологијата ги претвора 

зборовите на компјутерот или телефонот во аудио. TTS технологијата е 

многу корисна за лицата со интелектуална попреченост (ИП) кои имаат 

потешкотии во читањето. Но исто така може и да помогне кај лицата со 

ИП кои имаат проблем со пишување, едитирање па дури и и фокусирање.  

Како работи Технологијата Текст-во Говор 

TTS работи на секој дигитален уред, вклучувајќи компјутери, паметни 

телефони и таблети. Сите видови на текстуални датотеки можат да се 

читаат гласно, вклучувајќи и Word документи и Интернет страници.  

Гласот во апликацијата е компјутерски генериран и има опција брзината 

на читањето да се забави или забрза. Квалитетот на гласовите варира, 

меѓутоа некои гласови звучат како и човечките.  

Многу TTS алатки ги истакнуваат зборовите додека се читаат гласно. Ова 

им овозможува на лицата со интелектуална попреченост да го гледаат и 

слушаат текстот во исто време.   

Некои TTS алатки исто така имаат и технологија која се нарекува оптичко 

карактерно препознавање(OCR). OCR дозволува TTS алатките да го читаат 

текстот гласно од сликите. На пример лицата со интелектуална 

попреченост може да сликаат некој уличен знак, и зборовите на знакот да 

го претворат во аудио.  

Како технологијата текст-во-говор може да им помогне на лицата 

со интелектуална попреченост   

Печатените материјали во училницата како што се книгите и 

прирачниците, можат да бидат пречка за лицата со ИП кои имаат проблеми 

со читањето. Тоа е така бидејќи лицата со ИП имаат проблем со 
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декодирањето и разбирањето на печатените зборови. Користењето на 

дигиталниот текст со  TTS им помага да ги отстранат овие бариери.  

Бидејќи користењето на  TTS им овозможува на лицата со ИП да го гледаат 

и да го слушаат текстот додека читаат, се создава мултисензорно искуство 

за читање. Истражувачите откриле дека комбинацијата од гледање и 

слушање на текстот додека читаат може: 

 • да го подобри препознавањето на зборовите;  

• да ја зголеми способноста да се внимава и да се запомнат 

информации додека се чита;  

• да им овозможи на лицата со ИП да се фокусираат на разбирањето 

наместо да ги изговораат зборовите.  

• да им помогне на лицата со ИП да ги препознаат и да ги поправат 

грешките во нивното пишување; 

За разлика од аудио книгите, TTS технологијата нема да го забави 

развојот на вештините за читање кај лицата со ИП.  

Препорачани TTS програми 

Доколку сте во продавница за TTS програми, земете ги во предвид 

следните популарни програми: 

• Natural Reader 

• Snap&Read 

• Kurzweil 3000 

• TextHelp Read and Write 

Алтернативно, најголем дел од компјутерите имаат вграден TTS софтвер; 

проверете го поставувањето на уредот под делот за пристапност за да го 

истражите вашиот TTS софтвер (Cunningham& Harrison McNaughtan, 2018). 
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Софтвер Говор -во -Текст  

Софтверот Говор-во-Текст е посебен вид на софтвер кој многу ефикасно 

ја превзема аудио содржината и ја транскрибира во пишани зборови. Овој 

вид на говорно препознавање е посебно вредно за сите кои сакаат да 

генерираат поголема  пишана содржина без многу рачно пишување. Исто 

така е корисно за лицата со интелектуална попреченост кои имаат 

проблем со користење на тастатурата.  

Говор-во-Текст исто така може да биде познат и како софтвер за 

препознавање на глас.  

Мобилни апликации за Говор-во Текст 

Апликацијата Говор-во-текст беше користена претежно за комјутерите, 

меѓутоа со развојот на мобилните уреди и  експлозијата на лесно достапни 

апликации, апликацијата денес може да се користи и на паметните 

телефони и таблети.  

SpeechTexter е друга апликација на Говор-во-Текст која има поголема цел 

отколку само да го сними вашиот глас во текстуална датотека. Оваа 

апликација е дизајнирана  специјално за работа со социјалните медиуми, 

така што наместо да испраќте пораки, мејлови, твитови и слично, можете 

да го снимите вашиот глас директно на страниците на социјалните 

медиуми и да го испратите. Исто така има можност да се изберат повеќе 

јазици не само англискиот, што е многу корисно.   

Voice Notes е едноставна апликација чија цел е да го користи Говорот-во-

Текст за правење на белешки. Со користење на апликацијата за 

препознавање на говор и апликацијата за земање на белешки се добиваат 

повеќе функции истовремено. Може да ги категоризирате белешките, да 

поставувате потсетници и соодветно да примате и испраќате текстови.  

ListNote е друга Говор-во-Текст апликација која што користи софтвер за 

препознавање на говор на Google, меѓутоа со сеопфатна задача за 

интегрирање на истата во програмата за земање на забелешки од многу 
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други апликации. Покрај тоа постои и опција за заштита на лозинка која 

ги криптира првите 20 карактери, така што почетокот на забелешките 

може да се пребарува од вас. Исто така има и организатор на вашите 

белешки, кој користи категории или бои. Апликацијата е бесплатна за 

Андроид, меѓутоа содржи реклами.  

iTranslate Translator е Говор-во-Текст апликација за iOS, со разлика, во 

тоа што се фокусира на преведување на гласовни јазици. Покрај тоа што 

преведува различни јазици и можете да ги слушате во текст на вашиот 

јазик, исто така преведува слики што можете да ги сликате како знаци во 

друга земја и да добиете превод за нив.   
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7. Апликации:  

7. Апликации: Сценарија 

 

1. Транспорт: Google Maps  

2. Комуникација: WhatsApp Messenger  

3. Алтернативна Комуникација: TIM Be.Safe  

4. Социјални Медиуми: Facebook  

5. Организација на време: Google Calendar  

6. Tracking Tool: GeoCaching  

7. Алатка за учење: YouTube  

8. Барање на работа: Indeed Jobs  

9. Подобрување на вештини: Google Calculator  

10. Финансии: Money Manager  

11. Комуникација II: Gmail (не е вклучена во прирачникот за лесно 

читање)  

12. Алатки за учење II: Интерактивна презентација – вклучување на 

обучувачи во образованието  (не е вклучена во прирачникот за лесно 

читање) 

13. Организација на време II: Местење на аларм на часовник (не е 

вклучена во прирачникот за лесно читање)  

 

 

 

 

 

 

7. Апликации:  

Сценарија 
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1. Транспорт: Google Maps 

 

Запознавање: 

Google Maps е услуга за веб мапирање, развиена од Google. Таа нуди 

сателитски слики, фотографии од воздух, мапи од улиците, 360° 

интерактивен панорамски поглед на улиците, услови во сообраќајот во 

дадено време, и планирање на маршутата при пешачење, возење со 

автомобил, велосипед, авион и јавен превоз.  

1) Цел на часот: 

1) Да им помогне на учесниците да се запознаат (или надградат) со 

апликацијата за транспорт. Особено, ќе бидат научени како да 

користат  Google Maps на часот (или кога се дома) и кога 

патуваат.   

2) Google Maps е мобилна апликација која веќе се користи од страна 

на некои лица со интелектуална попреченост и овие лица може 

да помогнат како модели за учење на алатката заедно со 

обучувачот.  Некои од учесниците кои претходно ја користеле 

алатката сметаат дека е корисна а некои дека не е веродостојна 

и не ги вклучуваат најрелевантните информации.   

a) Реално повеќето луѓе ја користат алатката во секојдневните 

активности, кога сакаат да отидат на интервју за работа или кога 

нивниот работодавач ќе побара да отидат некаде.  

 

Знаење што треба да се стекне:  

● Да се научи како да се инсталира апликацијата 

● Учесниците ќе научат како да откријат каде се моментално. 

● Учесниците ќе научат како да стихнат од позиција А до 

позиција Б (слика 16), користејќи јавен певоз, автомобил, 

такси или ако пешачат.  

● Учесниците ќе научат како да ја споделат нивната локација и 

како да дознаат каде е некој друг.  
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б) И двете се многу корисни за тренингот на лицата со интелектуална 

попреченост, и како да бараат работа.  

Вештини:  

● Ориентација во простор 

● Олеснување при размислување и решавање на проблеми  

○  Избор на најсоодветно решение при финансиско 

менаџирање  

○  Избор на најсоодветен пат при планирање на времето  

○  Избор на најсоодветен пат во однос на комплексноста  

 

● Движење напред и назад на страната на апликацијата  

б) Вредности:  

● Свесност дека треба да ја споделат својата локација со некој 

во кој имаат доверба  

● Свесност дека можат да ја споделат својата локација само ако 

сакаат да го направат тоа.  

● Свесност дека не можат да обврзат некој друг да ја сподели 

нивната локација.  

Слика 16 Движење од  точка  A до точка  B 
(screenshot) 
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● Свесност дека треба да трошат минимална количина на 

податоци.  

● Свесност дека апликацијата може да се покаже несигурна и 

дека треба да веруваат на своето расудување во случај нешто 

необично да се случи.  

2) Времетраење:  

● На час: Потребни се најмалку 6 сесии, за тие кои немаат претходно 

искуство со апликацијата. Времетраењето на сесијата треба да биде 

45 – 60 минути.  

● Во заедницата: Потребни се најмалку 4 часа за употреба на 

апликацијата во заедницата. Времетраење на една сесија треба да 

биде максимално 2 часа. Учесниците треба да се вратат назад на 

часот за да го споделат своето искуство.  

● Најмалку 2 сесии неделно се потребни за да лицето не заборави што 

претходно научил.  

● После првите 2 лекции на час, лекциите на час и во заедницата 

треба да се менуваат во рамките на истата недела.  

3) Материјали: 

a) Опрема: 

● Google Maps инсталиран на уредите кои ќе ги користат 

учесниците  (мобилни телефони и таблети)  

● Mentimeter инсталиран на уредите кои ќе ги користат 

учесниците и ќе се користи за гласање.  

● Флипчарт и маркер за обуката.  

● Табла и маркер за табла за обуката.  

● Мултимедијална табла. 

● Камера (по избор, за да може да се види прстот на тренерот 

кога покажува) и проектор.  

● WiFi конекција  - на час. 

● Податоци за користење на интернет (неопходно за употреба во 

заедницата)  
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● Карти за јавен транспорт (за употреба на  Google Maps во 

заедницата) 

● Принтер, мастило и хартија за принтање мапи 

б) Материјали произведени од проектот: 

● Видео од учесниците како ги користат своите уреди  

● Копии од мапи и корисни информации за некои од учесниците. 

4) Работна Методологија: 

a) Обучувачот ќе ја покаже употребата на апликацијата и ќе покаже 

каде се наожаат моментално.  

б) Обучувачот ќе покаже различни видови на мапи кои можат да се 

употребуваат (стандартни, сателитски)(Слика17). 

в) Обучувачот ќе им покаже како да стигнат до најблискиот ресторан  

г) Врсничко учење (едукативна практика во која студентите 

контактираат со други студенти за да постигнат едукативни цели, 

или играње на улоги исто така може да се користи 

д) Секој од учесниците ќе ја пронајде рутата од организацијата до 

нивниот дом и обратно  

ѓ) Учесниците ќе работат во групи и ќе имаат задача да одлучат каде 

би сакале да одат и да го најдат најбрзиот, најприфатливиот и 

најлесниот пат.  

Слика 17 Употреба на различни видови на мапи  
(screenshot) 
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е) Учесниците ќе научат како да ја споделат нивната локација за 

одредено време  (Слика18) 

 

Слика  18 Споделување локација на Google Maps (screenshot) 

Тек на часот: 

а) Добредојдовте: Доколку учесниците не се познаваат меѓу себе им 

даваме можност да се запознаат, да си го кажат своето име и кои се 

нивните очекувања. Ги запознааваме со темата на денешниот час а 

тоа е користење на апликација за транспорт. Им објаснуваме што е 

апликација за транспорт.  

б) Дискусија за работата на уредот, програмата и можни 

безбедносни мерки за претпазливост. Земете ги во предвид 

вредностите споменати погоре.  

в) Независно експериментирање со хардвер/софтвер: Учесниците ќе 

пронајдат каде се наоѓаат во моментот, како да изберат која опција 

е најдобра за транспорт со оглед на нивните потреби, да ја споделат 

нивната локација со други, користење на јавен превоз во група, 

употреба на нивните мобилни уреди. 

Summary of classes: Ќе се одржи после секој час. 

Евалуација на часот/работилницата 

● Ќе се изврши на крајот на часовите. 

● Објаснување што е евалуација и за што се користи. 

● Поставете прашање: “Сега ќе ви поставам неколку прашања а 

вие ќе ги одговорите. Ќе ги слушнеме одговорите на секој од 

вас”. 
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● Прашања: 

○  Дали ви се допадна Google Maps апликацијата? 

○  Дали ќе ја користиш во твојот секојдневен живот? 

○  Како се чевствуваш сега? 

○  Дали оваа апликација може да ти помогне да најдеш 

работа? 

● Употреба на скала со емотикони (слика 19) може да се 

употреби за одговор на прашањата.  

 

 

 

                   Слика 19 Скала на емотикони 

● Употреба на Mentimeter (повеќе на линкот 

https://www.mentimeter.com/) 
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2. Комуникација: WhatsApp, Messenger 

Запознавање: 

WhatsApp iMessenger  им овозможуваat на корисниците да испраќаат 

текстуални и говорни пораки, да остваруваат говорни и видео повици и 

да споделуваат слики, документи, локации на корисници и други медиуми. 

Иако е многу корисна алатка, неговата масивна употреба може да биде 

погрешна и нејзиното големо производство на пораки, слики и разговори 

може да доведе до тоа секое лице (со или без интелектуална попреченост) 

да стане дефокусирано и збунето. 

 

1) Цел на часот:  

Да ги обезбеди учесниците со неопходните вештини за инсталација, 

користење на апликациите и менаџирање на документите кои треба 

да се испратат или примат преку апликацијата како и да ги 

информира за опасностите и како да се справат со истите.  

2) Времетраење: 

Три сесии во времетраење од еден час за решавање на сите опции на 

апликацијата и уште три часа практични сесии во групи за да се 

практикуваат стекнатите знаења. 

3) Материјали 

Учесниците треба со себе да имаат мобилен уред со IOS or Android. (ако 

е можно лап топ) и пристап до интернет или wifi. 

4) Работна методологија 

a) Примена на курсот-запознавање со сите можности што ги нуди 

апликацијата. 

б) Совети што можат да бидат корисни за секојдневниот живот, како и 

во контекст на вработување. 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.flaticon.com%2Ficons%2Fpng%2F512%2F124%2F124034.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Ficonos-gratis%2Fwhatsapp_928974.htm&docid=0f4zxEYF2qJ_nM&tbnid=gV78bvOEz3RAwM%3A&vet=10ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA..i&w=512&h=512&hl=en&bih=777&biw=1440&q=logo%20whatsapp&ved=0ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.flaticon.com%2Ficons%2Fpng%2F512%2F124%2F124034.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Ficonos-gratis%2Fwhatsapp_928974.htm&docid=0f4zxEYF2qJ_nM&tbnid=gV78bvOEz3RAwM%3A&vet=10ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA..i&w=512&h=512&hl=en&bih=777&biw=1440&q=logo%20whatsapp&ved=0ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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в) Доколку поголем дел од учесниците имаат искуство во користење на 

апликациите, ќе се формираат групи во парови од искусни и неискусни 

учесници.  

5) Тек на часот: 

a) Добредојде 

б) Цел на сесијата 

    в) Список на карактеристики: 

● Инсталација на апликацијата 

● Пребарување и пристап до апликацијата од вашиот паметен телефон  

● Како да се снимат контактите за да може да се комуницира со нив 

преку апликациите. 

● Испраќање на текстуална и гласовна порака.  

● Воспоставување на аудио и видео повик. 

● Како да се направи фотографија и видео преку апликацијата или 

преку телефонот, пристап до библиотеки на мултимедијални 

датотеки   (Слика 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Споделување на локацијата во моментот во реално време.  

● Како да се прочита добиената локација 

● Споделување на документи и отварање и снимање на добиените 

документи.  

● Подесување на звуци и известувања 

● Форматирање на пораки 

Слика 20 Употреба на мобилен телефон за комуникација и други цели  

 



3. Training neeBYOD – Trainer’s manual 

ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 62 of 124 

 

● Тагирање на луѓе 

● Како да се биде приватен 

● Како да се направи shortcuts во разговорот 

● Гласовен повик 

● Креирање на групи 

● Бришење на пораки 

Совети за ефикасно користење на WhatsApp (Слика 21) 

● Исклучување на групните разговори  

● Пребарување во разговорот 

● Употреба на  WhastApp како менаџер на што да се направи 

● Запомни каде си го оставил велосипедот 

● Отстранување на слики и чистење на меморијата. 

● Промена на статус и слика  

● Како се користи WhatsApp на компјутер 

● Како да се користат емотикони 

● Користење на слики како начин на комуникација  

 

 

 

 

 

 

 

Опасности од користење на WhatsApp 

● Зависност од користење на WhatsApp  

● Може да бидете шпиунирани за вашата активност  

 

Слика 21: Совети за користење на WhatsApp 
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Евалуација 

 На крајот од сесијата, секој учесник  треба да создаде група со сите други 

и исто така да направи список  и да ги употреби сите елементи што се 

прикажани. 
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3. Алтернативна Комуникација: TIM Be.Safe 

Вовед: 

Алтернативна и додадена комуникација (ААЦ) предлага многу други 

начини на комуникација, освен говор. Овие методи се корисни за лицата 
со оштетен говор. Развој на нови технологии дава нови можности за 

алтернативна комуникација. TIM Be.Safe е мобилна апликација со 
пиктограмски комуникатор. Создаден е од полската компанија DKK 

Development и e проширенa со вклучување на Интернет ризиците и 
безбедносен модул во проектот Be.Safe. TIM Be.Safe може да се најде во 

“Google Play”и е бесплатен. 

TIM Be.Safe вклучува: 

1. Комуникација преку книги - Овозможува комуникација преку 
значење на речениците со симболи уредени во претходно 

подготвени книги 

Вградени изрази – поединечните симболи се читаат од страна на    
синтисајзер за говор. 

2. Messenger – Содржи панели со симболи што претставуваат цели 

реченици, изразувајќи акции, ситуации, потреби, локација и сл. 

Покрај употреба на синтисајзер за говор, поддржувачот може да користи 

и снимање на говорот 

3. Основни симболи – Апликацијата Tim Be.Safe содржи база на податоци 

од над илјада сопствени симболи, и истата постојано се зголемува. 
Симболите се карактеризираат со деловите на говорот, така изречената 

реченица се прилагодува на формата на симболи за да формираат јазично 

точна реченица. 

1) Цел на часот 

a) Знаење што треба да се стекне: Запознавање на учесниците со 

апликацијата TIM Be.Safe и алтернативна комуникација 

б) Вештини: Стекнување на вештини потребни за користење AAC 
комуникатор 

в) Вредности: Свесност дека постојат различни начини на 

комуникација. Оние што можат да зборуваат можат да им помогнат на 
другите што го знаат и го користат TIM Be.Safe. Овие што не можат 

да зборуваат, можат да се обидат да го користат или да бараат слични 
апликации. 

2) Времетраење  

45 – 60 мин 
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3)Материјали: 
 

а) Паметни телефони или таблети 

б) Флипчарт, маркер, налепници или Ментиметар (www.mentimeter.com, 

www.menti.com - за корисници) 

в) Таблет или паметен телефон на наставникот поврзан со проектор или 

мултимедијална табла 

г) TIM Be.Safe апликација инсталирана на уредите на корисниците 
 

4)Работна методологија: 

a. Разговори 

б) Размена на идеи 

в) Вежби со паметни телефони и таблети 

5) Тек на часот 

а) Посакајте им добредојде на учесниците. Ако не се познаваат, 

овозможете барем да си ги кажат нивните имиња. Информирајте ги за тоа 
што е темата на денешниот час. 

Објаснете што е AAC (Алтернативна и проширена комуникација). 

б) Кажете: „Да започнеме од мал разговор за комуникацијата“. Прашајте 
дали секој го разбира зборот „комуникација“. Ако не - објаснете. 

Потоа прашајте ги сите: „Како Комуницираме?“ Ако користите 

Ментиметар, дајте им на учесниците број на квиз и да направат 
облачиња за ознаки или список на начини на комуникација. Ако 

користите флипчарт или табла - напишете ги сите идеи. 

Сега прашајте: „Како можат да комуницираат лица што не зборуваат? 
Проверете со групата дали веќе се споменати некои начини. Прашајте 

дали можат да предложат какви било други начини. Ако е предложат 
- додадете ги на списокот. 

в) Претставете ја TIM Be.Safe апликацијата. Побарајте од сите да го 

активираат. Објаснете ја разликата помеѓу „Книгата за комуникација“ и 
„Комуникаторот“. 

Книгата за комуникација се состои од поединечни зборови. Тие се 

групирани во категории. Корисникот може да создаде реченици со 
избирање на зборови. Потоа, со кликање на иконата 

апликацијата ќе ја прочита реченицата 

Комуникаторот се состои од готови реченици, фрази и зборови. 
Апликацијата ќе ги прочита штом ќе ја кликнете.  



3. Training neeBYOD – Trainer’s manual 

ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 66 of 124 

 

Проверете некои сликички од Комуникаторот 

За да се запознаете со апликацијата TIM Be.Safe за време на часот, ќе ја 
користиме книгата за комуникација.  

Г) Создавање фрази и реченици; 

1. Правење едноставни реченици 

Побарајте од сите учесници да ја направат реченицата: “I like 

Grandmother.” 

Направете ја заедно: 

 Изберете “I” од категоријата “People”.  

 Изберете “like” од категоријата”Verbs”. 
 Изберете “Grandmother” од категоријата “People”. 

 Прочитајте ја реченицата 

Информирајте ги дека може да го избришат последниот збор со 

кликнување на иконата  
 

Сега побарајте од сите да ги избришат сите зборови 

Побарајте од сите учесници да ја направат и прочитаат реченицата: “I like 

Facebook”. 

2. Реченици со придавки 

Направете ја сите заедно реченицата „ I am happy“. 

Прашајте ја групата за спротивните емоции. Направете ја реченицата “I 
am sad.” 

д) Вовед во Be.Safe проектот; 

Објаснете им на сите: 

Оваа апликација е креирана од компанија и нејзината основна верзија се 
плаќа, но креаторите соработуваа со партнерите на проектот Be.Safe и 

создадоа бесплатна верзија - TIM Be.Safe. Главната цел на проектот 
Be.Safe е да ги научи обучувачите и  

  возрасните со интелектуална попреченост за тоа како да се справат со 

Интернет криминалот. 

Овде, описот на проектот Be.Safe, може да се најде во лесен- за-читање 
текст: http://besafe-project.eu/en/be-safe-project/ (прикажете го на 

проекторот или таблата) 
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И ова е логото на проектот Be.Safe: 

 

ѓ) Во апликацијата TIM Be.Safe, корисникот може да најде многу зборови 
и фрази поврзани со веќе искусени интернет опасности и да се справи со 

нив. Ве молиме во книгата за комуникации, да пронајдете категории 

потпишани од логото на Be.Safe. Овде, корисникот може да ги пронајде 
горенаведените пиктограми. 

е) Користете TIM Be.Safe за да се справите со проблемите со Интернет 

Сега прашајте ги учесниците: „Каква опасна ситуација или проблем сте 
доживеале додека сте работеле на Интернет?“ или "За какви опасности и 

проблеми на интернет сте слушнале ?" 

Прашајте ја групата да провери во категориите во Be.Safe да најде имиња 
за интернет опасности.  

Би требало да најдат: 

 Говор на омраза 

 Малтретирање 

 Исмејување 

 Злоупотреба 

Објаснете ги со групата пронајдените зборови и фрази.  

Прашајте ја групата „Што да правиме ако ни се случи опасна ситуација на 
Интернет? “. Запишете ги дадените решенија. Побарајте од учесниците да 

побараат пиктограми што покажуваат начини на решавање на проблеми 
(поддршка, семејство, пријатели, полиција, пријавување во полиција, 

итн.). 
ж) Резиме на часот 

Кажете: “Денес Ви беше презентирана TIM Be.Safe апликацијата. Како ќе 
ја користите во вашиот секојдневен живот?”  

Водете дискусија за да добиете два начина за нејзино користење: 

 Лицата кои не можат да зборуваат можат да го користат како 
комуникација на својот мобилен уред 

-  Лицата што можат да зборуваат можат да го предложат тоа на своите 
пријатели или колеги кои не можат да зборуваат, да ја олеснат 

комуникацијата 

з) Евалуација на часот користејќи ја TIM Be.Safe апликацијата 

Објаснете што е проценето и што е спроведено. 
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Кажете: „Сега ќе Ви поставам неколку прашања а Вие ќе одговорите 

користејќи ја апликацијата TIM Be.Safe. Ќе ги слушнеме сите одговори“. 

Прашања:  

 Дали Ви се допаѓа TIM Be.Safe апликацијата? 
 Ќе ја користите ли секојдневно? 
 Како се чувствувате сега? 

Додека ја правите евалуацијата, проверете и запомнете колку лица можат 
самостојно да одговараат на прашања користејќи ја TIM Be.Safe. 

апликацијата.  Над 50% - е навистина добар резултат. 
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4. Социјални медиуми: Фејсбук 

Вовед:  
Социјална мрежа која има за цел луѓето да комуницираат и разменуваат 

информации едни со други. 
 

1) Цел на часот: Препознавање и комуницирање со други луѓе кои 

користат Фејсбук. 

а) Знаење што треба да се стекне: 

 Да научат како да се запознаат со другите на Фејсбук 

 Да научат да споделуваат фотографии 

 Да научат да најдат други корисници на фејсбук 

б) Вештини: 

●  Инсталирање ја апликацијата Фејсбук на нивниот паметен телефон 

●    Добивање лозинка за апликацијата Фејсбук 
 

в) Вредности: 

 Свесност 

 Планирање 

 Научете како да најдете пријател или институција на Фејсбук 
 

2) Времетраење:  

За овој настан ќе се одржат индивидуални и групни активности. 4 
индивидуални и 2 групни сесии се доволни. Секоја сесија е 45 минути. 

Вкупните сесии ќе бидат финализирани во рок од 1 недела.  
 

3) Материјали: 

 паметен телефон 
 

4) Работна Методологија: 

а) Предавање 

б) Прикажи 

в) Индивидуална работа 

г) Групна работа 

д) проекција на филм 

5) Тек на часот:  
а) Добредојдовте на активноста  

б) Информирање на целната група. Дадени се кратки информации за 
дејноста од тој ден. Се гледа краток филм за темата (Фејсбук) од тој ден 

и се води дискусија за филмот. Апликацијата Фејсбук се презема и 
инсталира на нивниот паметен телефон. Потоа, од нив се бара да отворат 

страница на Фејсбук. Тие го отвораат Фејсбук на паметен телефон. Тие 
наоѓаат пријател на Фејсбук.  

в) Независно експериментирање со хардвер / софтвер: Од нив се бара да 

ја извршат оваа активност самостојно  
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г) Резиме на часовите: Забележано е каде направиле грешки  

д) Евалуација на час/работилница: Обука за возрасни со интелектуална 
попреченост треба да се насочи кон едукација за вештини. Обука за 

вештина треба да се изврши на два начина или насоки. Првата насока е 
од почеток ко крајот и втората опција од крајот спрема почетокот. 

Командите им се даваат на учесниците да оценуваат. На пример, „Ајде да 
отвориме апликација за Фејсбук“. Се следи каде ги направиле грешките, 

учесниците кои правеле погрешни трансакции ги повторуваат. Процесот 
се повторува наназад. 
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5. Организација на време: Календар на Гугл 

Вовед:  
Google Calendar е услуга за управување со време и закажување, развиен 

од Google. Календарот на Google им овозможува на корисниците да 
создаваат и уредуваат настани. Потсетниците може да бидат овозможени 

за настани, со достапни опции за видот и времето на настанот. Може да 
се додадат и локации на настаните а и други корисници можат да бидат 

поканети на тие настани. 
1) Цел на часот: 

Целта на оваа работилница е учесниците да научат како да креираат 

настани, да меморираат датуми, состаноци; да поставуваат потсетници за 
претстојните задачи, така што секогаш ќе знаат што е следно планирано. 

а) Знаење што треба да се стекне: 

Учесниците ќе научат како да создаваат и уредуваат сопствени настани. 

Тоа е идеална алатка за управување со лични и професионални планови. 
Исто така, тие ќе научат како можат да закажат потсетници за да им 

помогнат да запомнат да направат нешто. Со повторување на броеви, 
букви и бои ќе ги подготват учесниците лесно да ја користат оваа 

апликација. 
б) Вештини: 

Во текот на оваа работилница ќе бидат развиени и стекнати вештини како 
што се читање и пишување податоци за календарот, препознавање 

броеви, букви и бои, решавање на проблеми, тимска работа, 
организациски вештини, вештини за управување со времето, 

комуникациски вештини итн. 

в) Вредности: 

Една важна улога на календарите во секојдневна работа е да ја зголеми 

независноста и да ни помогне да бидеме попродуктивни. Користењето 
календар помага во креирање и планирање рутина во денешно време. 

Друга важна работа за календарот во секојдневна работа е да ни помогне 
да се даде приоритет на она што треба да се направи прво. Без да дадеме 

приоритет на секојдневните работи, се вртиме во круг и работиме без 
никаков ред. Календарот игра важна улога во нашата секојдневна работа 

и ни помага да се фокусираме на задачите, да бидеме продуктивни и да 
дадеме приоритет на битните работи. Со користење на календарот ја 

организираме нашата секојдневна работа, можеме да избегнеме 
одвлекувањето на вниманието и да се вратиме на вистинскиот пат кога ќе 

бидеме прекинати во работата. Конечно, календарите се важни за да ни 
помогнат да направиме распоред за работата  и за паузите. Студиите 

покажаа дека луѓето имаат потреба од редовни паузи за да останат 

продуктивни и повеќе да остваруваат. 
 

2) Времетраење: 

Една работилница = 45-60 минути / циклус: 3 работилници = 45-60 
минути секоја од нив 

 

3) Материјали: 
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а) Паметен телефон поврзан на Интернет; или свој или доставен од 

организаторите на работилницата. Можеби ќе треба да се сподели 
паметниот телефон со другите во работилницата. 

б) Апликација Календар на Google инсталирана на уредите на 
корисниците. 

в) Задачи за секој пар. 

г) Лап топ, проектор или ТВ 

д) Флипчарт, маркер итн. 

 

4) Работна Методолија: 

1) Размена на идеи 

2) Разговор 

3) Индивидуална и групна работа 

4) Работа во парови 

 

5. Тек на часот: 

а) Добредојдовте: 

Добредојде на сите учесници. После тоа, учесниците  се претставуваат, се 
прават заеднички правила и секој учесник ги кажува своите очекувања 

од работилницата. Обучувачот ќе ги информира учесниците дека предмет 
на денешната работилница е употребата на апликација Календар на 

Google. 

Времетраење 10 минути. 

 

б) Размена на идеи 

Обучувачот ќе ги праша учесниците дали го користеле Календарот во 
секојдневниот живот и ако одговорот е да, да кажат на кој начин. Сите 

идеи тој ќе ги забележи и запише на флипчартот. По сесијата за размената 
на идеи, истите ќе се оценуваат. 

Времетраење: 15 минути 
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в) Дискусија 

Обучувачот го покажува линкот од видеото:  

https://www.youtube.com/watch?v=1EjJ55BODn0 

После ова видео, дискусија со учесниците за какви вештини им се 
потребни за да можат да ја користат оваа апликација. Обучувачот може 

тука да стави акцент на познавање на броеви, букви и бои и вештини за 
управување со времето. Исто така, обучувачот ќе им каже на учесниците 

дека Календарот на Гугл е апликација каде можеме да создадеме и 
уредуваме настани како на видеото, да поставиме потсетници за задачи, 

неделни распореди и итн. 

После тоа, секој учесник отвора апликација Google Calendar (Слика 22) на 
својот паметен телефон и има задача да создаде настан или да постави 

потсетник. 

Времетраење: 20 минути

 

 

 

г) Работа во парови 

Наставникот ќе ги подели учесниците да работат во парови. 

Секој пар треба да направи настан и да постави потсетник за задачата на 
нивната апликација во календарот на Google. Секој пар треба да користи 

по еден паметен телефон. Обучувачот предходно треба да подготви 

различни датуми со различни задачи за секој пар. 

Времетраење: 10 минути 

 

д) Резиме на работилницата: 

После оваа работилница, треба да можете да управувате со апликацијата 

Календар на Google без страв. Сега треба да знаете: 

 Што е Календарот на Google 

Слика 22: Google Calendar слика од екран 
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 Како да креирате и уредувате настани 

 Како да поставите потсетник за настан 

 Во кои ситуации можете да ја примените оваа апликација 

 

 

ѓ) Евалуација 

Ќе го прашаме секој учесник: 

● Дали работилницата ги исполнила нивните очекувања, лично и 
професионално 

● Дали го разбраа обучувачот 

● Она што најмногу им се допадна на работилницата 

● Она што најмалку им се допаѓа на работилницата 

● Други коментари 
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6. Алатка за следење: GeoCaching 

Вовед:  

 

 

 

Geocaching (Слика 23) https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching

 

GeoCaching е спортска активност на отворено засновано на GPS (Глобален 
систем за позиционирање). Играчите користат мобилен уред и други 

техники за навигација за да се сокријат или да бараат контејнери, 
наречени „геокачи“или „кеширања“. 

Една од главните идеи на GeoCaching, е поставување на кешови на места 

за кои се интересни, но не се често посетени од туристи. Во списокот на 
кешот, дадени се информации за местата. Во нив има неколку мали 

подароци. Вообичаено е да разменувате подароци - корисникот може да 
земе нешто, но мора да остави нешто поразлично. 

1) Цел на часот 

а) Знаење што треба да се стекне: Како да се користат мобилни уреди за 
да се дојде до одредена точка во градот 

б) Вештини: Користејќи GPS на паметен телефон да стигнете таму каде 

што корисникот сака 

в) Вредности: Зголемување на независноста и стекнување леснотија при 
патување во град или друго место на живеење 

2) Времетраење: 

● 60 - 90 минути 

3) Материјали: 

а) Паметни телефони или таблети со пристап до Интернет и GPS 

б) Лаптоп, таблет или паметен телефон на наставниците поврзани со 
проектор или мултимедијална табла 

 

Слика 23: GeoCaching  алатки 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching
https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching
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4) Работна Методологија: 

а) Интерактивна презентација 

б) Практични вежби 

в) Gamification 

5) Тек на часот 

а) Посакувате добредојде на сите учесници. Ако не се познаваат, нека се 
претстават барем со нивните имиња. Информирајте ги што е предмет на 

денешниот час. Побарајте од учесниците да ги вклучат своите таблети и 
паметни телефони, бидете сигурни дека сите имаат пристап до Интернет 

и GPS. 

б) Разговор во врска за намената на мапите 

Запознавање со мапите на различни места како што се училиштето, 
градот, земјата итн. 

в) Покажете мапа од вашиот град (користете проектор). 

г) Раскажете за GeoCaching - некои важни работи како што е „Тоа е како 
потрага по богатство. Користиме мобилен уред - вашиот телефон и други 

техники за навигација за да ги скриеме или да бараме контејнери, 
наречени "геокечари" или "кеширања". 

(https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching 

д) Прикажете филм за GeoCaching (на пример 

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww) 

ѓ) Заедно со учесниците се придружуваме на 
https://www.geocaching.com/play 

е) Разговарајте за GPS, за што и зошто го искористивме. 

ж) Покажете GPS на вашиот мобилен телефон. 

з) Проверете дали учесниците имаат GPS на нивните телефони и дали 
знаат како се вклучува. 

j) Ако знаат, одете до следната точка, ако не, помогнете им (на некои или 
на сите) да го вклучат. 

к) Заедно, изберете гео-кеш. 

ј) Излезете од училницата и пронајдете го! 

Резиме 

По завршувањето на секоја лекција, разговарајте за следните чекори со 
учесниците што мора да се преземат за пронаоѓање на мемориите. 

Повторно, потсетете ги на вештините што можат да се стекнат со играње 
при наоѓање на кеширања (вклучително и можност за користење на нова 

апликација, нова алатка за дружење со пријателите, подобро познавање 
на областа, слободно и посамостојно движење, итн.). Покажете им дека 

апликацијата може да помогне во интересната организација на времето 
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поминато со пријателите и семејството. Покажете им дека можат да 

понудат забава за целото семејство и да ги изненадат своите најблиски со 
својата идеја. 

Запомнете дека апликацијата бара физичка активност и не сите луѓе ќе 
сакаат да учествуваат во неа. Охрабрете ги таквите луѓе и покажете им 

предмети што групата ги нашол или може да ги пронајде во кешот. 

Евалуација 

● Објаснете што е проценка и што е спроведено 

● Користете цртежи од мобилен телефон за да ја извршите проценката 

(тука ќе има 3 модели за секој учесник) (Слика 24) 

 

   

 
1. Првиот емотикон има насмеано лице (тоа значи дека ми се допаѓа 
апликацијата и ќе ја користам) 

2. Вториот емотикон има тажно лице (тоа значи, јас не разбирам како да 
ја користам програмата и попрво не би ја користал) 

3. Третиот мобилен има сериозно лице (тоа значи: „Не ме интересира“) 

 

На крајот на курсот, секој учесник избира една од овие емотикони на 

телефоните и ги става пред нив. Пристапете кон секоја личност и дознајте 

зошто го одбрала емотиконот со такво лице. Разговарајте за тоа.  

Еве сè што мора да знаете за GeoCaching по почетната лекција: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww 

https://www.geocaching.com7. Teaching Tools: YouTube 

 

 

 

 

Слика 24: Евалуација до емоции 
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7. Наставни средства: YouTube 

 

Запознавање: 

 

YouTube (Слика 25) е американска платформа за споделување на видео. 
YouTube им овозможува на корисниците да испраќаат, гледаат, оценуваат, 

фаворизираат, споделуваат, додаваат во плејлисти, стават знаменце, да 
известуваат, коментираат видеа и да се претплаќаат на други корисници. 

 

1)  

Цел на часот: 

Употреба на You Tube: Како што се подобрува технологијата, постојат 

повеќе начини да им помогнете на учесниците со пречки во учењето, 
отколку кога било досега. Веќе знаете дека видеата за учење можат да 

бидат многу моќна алатка за учење, тие додаваат динамичен елемент во 
училницата, ги подобруваат сложените процедури за демонстрација на 

трансфер на знаење и помагаат да се објаснат тешките теми. Ова е 
причината зошто веб-страницата за споделување видео, You Tube може 

да обезбеди неограничени можности за подобрување на вашата работа не 

само со користење на безброј видеа што можете да ги најдете тука, туку 
и создавање на свои сопствени видеа за да им помогнете на вашите 

учесници да ги постигнат своите цели и задачи за учење. Единствено на 
што треба да обрнете внимание е да се осигурате дека видеата што ги 

користите се усогласени со очекуваните исходи од учењето и се соодветни 
за вашите ученици. 

 

а) Знаење што треба да се стекне 
Запознавање на учесниците со придобивките од користењето на YouTube. 
 

б) Вештини 

Контролирање на видеата и YouTube (гледање на видеата на YouTube, 

најавување и навигација на YouTube, како да користите YouTube на 
мобилни телефони, пребарување на видеа, споделување видеа, допаѓање 

и коментирање, создавање листи за играње, претплата на канали, 
правење канал на YouTube, снимање видеа, поставување и споделување 

видеа и како да бидете безбедни на YouTube 

в) Подигање на свеста за придобивките од користењето на You 
Tube: 

 YouTube е програм за пребарување видеа 

 Може да гледате и симнете видеа и звук од видеа 

 Може да научите какви што сакате вештини  

Слика 25: YouTube лого 
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 Можете да испратите ваши видеа 

 Можете да споделувате корисни видеа со други луѓе на Facebook, 
Twitter, LinkedIn 

 Можете да заработите пари од вашите видеа на YouTube 

 Може да се поврзете и со луѓе 

 

2)Времетраење 

Еден час работилница = 40-45 минути / циклус: 3 работилници = секоја 

по 40-45 минути  
 

3) материјали 

● Паметен телефон поврзан со Интернет  и со апликацијата You Tube; 
табела, маркери, проектор, Лап-топ 
 

4) Методологија на работа: 

 Power point презентација 

 Групна работа 

 Разговор 

Тек на часот 

 а) Добредојдовте 

 б) Размена на идеи: ЈуТјуб 

 в) Презентација / Power point presentation 

 г) Групна работа  

 д) Презентација 

 ѓ) Резиме 

 е) Евалуација 
 

Тек на часот (детален опис на точките дадени погоре) 

 

а) Добредојдовте: 

Обучувачот ќе ја започне работилницата со воведување на темата. После 

тоа, сите учесници ќе се претстават. Обучувачот и учесниците ќе донесат 
заеднички правила и секој учесник ќе ги каже своите очекувања од 

работилницата. 
 

Времетраење 20 минути 
 

б) Размена на идеи. 
Обучувачот ќе ги праша учесниците кој е првиот збор што е поврзан со 

зборот You Tube. Сите идеи тој ќе ги забележи без критики и после 

сесијата за размена на идеи, идеите ќе бидат проценети. 
 

Времетраење: 5 минути 
 

в) Презентација / Power point presentation 
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Обучувачот ќе има презентација: Како да го користите You Tube 
 

Времетраење 40 минути 

1. Гледање видеа на YouTube 

Кликнете на видеото на YouTube подолу за да го репродуцирате. 
Гледањето видеа на YouTube е прилично едноставно. Секогаш кога 

гледате видео, ќе најдете некои контроли на дното на видеото. Тие ви 
овозможуваат да ја прилагодите јачината на звукот, да го направите 

видеото на цел екран, да ги вклучите насловите и многу повеќе. 

Кликнете на копчињата во интерактивната подолу за да дознаете повеќе 

за различните контроли во видео плеерот на YouTube.

 

Слика 26 Повеќе за различните контролни копчиња 

Огласи 

Видеата на YouTube се бесплатни за гледање, но многумина сега 
вклучуваат некаков облик на реклами на трети лица, слично како реклами 

на ТВ. Рекламите може да се појават пред да започне видео, иако повеќето 
може да се прескокнат по неколку секунди (Слика 27).

 

Слика 27 Можност да се прескокне реклама на YouTube 

1. Пријавување на YouTube 

Иако не е неопходно, ние препорачуваме да се најавите на YouTube. 

Најавувањето ви дозволува да кликнете дека ви се допаѓа видеото, да ги 
коментирате видеата што ги наоѓате, полесно да ги споделувате видеата, 

па дури и да испратите и уредувате свои видеа. 

Ќе Ви треба сметка на Google за да се најавите на YouTube. Ако немате 
сметка на Google, само следете ги овие упатства: 

https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/creating-a-google-account/1/ 

Од нашата сметка на Google 

https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/  

https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/creating-a-google-account/1/
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упатство за да научите како да отворите сметка. 

2. Прелистување на YouTube 

Откако отворивте сметка на Google, подготвени сте да се најавите и да 

започнете да гледате видеа. Едноставно одете на www.youtube.com, 
кликнете на најавување во горниот десен агол и внесете ги информациите 

за вашата сметка на Google. 

Откако ќе се најавите, ќе се појави почетната страница на YouTube и ќе 
видите трендовски и популарни видеа, видеа препорачани за вас и повеќе 

(Слика 28). Ако видите видео што сакате да го гледате, само кликнете на 
него за да започнете со репродукција. 

Слика 28 Популарни видеа на YouTube 

4. Пребарување видеа 

Пребарувањето е одличен начин да пронајдете нови видеа на YouTube. Да 
речеме дека барате видеа од кучиња на скејтборди. За да пребарувате 

видеа, едноставно напишете го тоа што го барате во лентата за пребарување 
и кликнете на копчето Барај. Резултатите ќе се појават подолу, исто како и 

пребарувањето во Google. 

Слика 29 Пребарување на Ју Тјуб 

Ако сакате навистина да детализирате, кликнете на копчето Filter под 

полето за пребарување. Потоа, можете да ги пречистите вашите резултати 
за да пребарувате за видеа по квалитет, должина или други критериуми. 
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5. Опции за споделување 

Споделувањето е веројатно една од нашите омилени работи што ги 
правиме на YouTube. За да споделите видео, едноставно кликнете на 

копчето Share (Слика 30) под видео плеерот. 

Слика 30 Споделување видео 

Ова ќе донесе мени со различни опции за споделување. Некои од 
наједноставните опции ви овозможуваат да го споделите видеото со 

социјалните мрежи како Фејсбук и Твитер, или да копирате и 
залепите линк до видео. 

6. Допаѓање и коментирање 

Најавувањето со свој профил ви овозможува да комуницирате со кое било 
видео што ќе го најдете на YouTube. На пример, може да кликнете дека ви 

се допаѓа или не ви се допаѓа видеото, или да оставите коментар за да ги 
споделат вашите размислувања. 

Секогаш кога гледате видео, можете да кликнете на копчето “Like” или 
“Dislike” (Слика 31) под видеото. Ова му кажува на креаторот на видеото 

дали уживате во неговото видео, а исто така им дозволува на другите 
корисници да видат колку е популарно видеото. 

 
Слика 31 “Like” и “dislike” 

Секое видео што ви се допаѓа, исто така, ќе се појави на вашата листа за 

песни на “Liked videos”, (видеа што ми се допаќаат)  на кои можете да 
пристапите од Водичот (слика 32). 

Слика 32  Листа на Видеа сто ти се допаѓаат (”Liked”) 
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7. Коментирање на видеа 

Откако ќе гледате видео, можете да оставите коментар во полето под него. 
Коментарите се одличен начин да му дадете на знаење на креаторот како 

се чувствувате за видео или да започнете дискусија со други гледачи. 
Забележете дека мора да имате активна сметка на Google за да оставите 

коментари на видеата на YouTube. 
6. За да оставите коментар (слика 33), внесете го во полето под 

видеото, а потоа изберете Коментар. 

 
Слика 33 Коментирање на видеа 

 

 8.Бидете безбедни на You tube 
 

Многу коментари на YouTube не се многу убави. Многу од нив се злобни, 
саркастични едноставно груби; дури ќе најдете и прилично навредливи, 

и со непристоен говор. Ова е само една работа за што треба да се 
внимава додека се втурнувате во светот на YouTube – не е се толку 

сјајно, колку што на моменти сакаме да биде. Иако има многу одлична, 
креативна и едукативна содржина на YouTube, но има и многу содржини 

за возрасни, црн хумор, насилство и на друг начин несоодветни видеа 
што можеби не сакате да ги видат вашите деца.  

Добрата вест е дека можете да го вклучите Ограничениот режим 
(слика 34) за да ги оневозможите коментарите по правило, ако сакате. 

За среќа, можете да го вклучите Ограничениот режим на YouTube за 

автоматско филтрирање и ограничување на несоодветни видеа. 
Другата главна карактеристика на Ограничен режим е тоа што 

автоматски ги крие коментарите подолу од видеата. Како што 
споменавме порано, многу коментари на YouTube можат да бидат злобни, 

саркастични и да содржат и навредлив говор. Како резултат на тоа, 
многу луѓе претпочитаат да го вклучуваат Ограничениот режим како 

начин да избегнат да гледаат коментари. 
За да го вклучите Ограничениот режим: 

Изберете ја Сликата на профилот во горниот десен агол на која било 
страница на YouTube (Слика 34) и потоа кликнете на Ограничен режим: 

Исклучено. 
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Слика 34 Избот на ограничен режим : Исклучено 

Кликнете Активирај ограничен режим за да го вклучите (слика 35) за 

тековниот прелистувач. Ако користите YouTube на друг прелистувач или 
уред, треба да го направите ова повторно за да го вклучите нивниот 

Ограничен режим. 

 

Слика 35 Избирање на ограничен режим: Вклучено 

Ограничениот режим ќе биде овозможен и заклучен во вашиот веб 
прелистувач. Ќе треба да го отклучите Ограничениот режим ако сакате да 

го исклучите. 

Ќе видиме дека Ограничениот режим е добар во  блокирање на 
поголемиот дел очигледно несоодветни видеа - сè што содржи голотија, 

прекумерно насилство или непристоен говор. 
9. Креирање и споделување на плејлисти 

Листите за репродукција (плејлистите) (слика 36) се одличен начин да ги 
организирате и споделите нештата што ги наоѓате на YouTube. На пример, 

можеби ќе сакате да соберете некои од омилените видеа за наука за 
повторно да ги гледате подоцна. Откако ќе креирате плејлиста, лесно е 

да ја споделите со вашите пријатели. 
 

Како да креирате плејлиста: 

Пронајдете и одберете го копчето “Save to”, под видео плеерот. Ќе се 
појави мени. Од тука можете да изберете да го додадете видеото во веќе 

направената плејлиста или да креирате нова. Во нашиот пример, ќе 
избереме Креирај нова листа за репродукција (слика 36). 
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Слика 36 Започнување за креирање нова плеј листа 

Напишете го името на плејлистата, изберете го посакуваното ниво на 
приватност за плејлистата и изберете Креирај (слика 37). 

 
Слика 37 Креирање нова плеј листа 

Плејлистата ќе биде креирана. Сега можете да додавате видеа во 

плејлистата во секое време. За да гледате или управувате со плејлистата 
(Слика 38), можете да изберете од Водичот. 

 
Слика 38 Гледање и управување со плејлистата 

10. Отворање на претплата на каналите на YouTube 

Ју Тјуб каналите овозможуваат брз пристап до сите видеа од истиот 
креатор. Претплатата на каналите (Слика 39) е слично како да созадавате 

своја ТВ-мрежа, но само со видеа што сакате да ги гледате. 

Секогаш кога ќе го видите копчето Subscribe (Претплати се), 
едноставно, кликнете на него за да се претплатите на тој канал. 

 

 
Slika 39 претплатување на YouTube канал 

Откако ќе се претплатите на канал, можете да изберете Subscriptions 
(Претплати) во Guide (Водичот) (Слика 40) за да ги видите 

неодамнешните видеа од каналите што сте ги додале. Дури можете да 
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изберете индивидуални канали од делот за Претплати на Водичот за да 

видите повеќе видеа од одреден канал. 
 

 

Слика 40 Водич на YouTube 

Ако сакате да додадете нови канали, можете да изберете Пребарувај 

канали (Слика 41) близу долниот дел на Водичот за да ги видите 
популарните канали на YouTube сортирани по категорија. 

  

Слика 41 Пребарување канали 

 

11. Започнување со вашиот канал 

YouTube не е само за гледање и коментирање на видеа на други луѓе; 
станува збор за споделување и изразување на сопствената креативност. 

Можете да споделувате видеа од вашиот сопствен канал на YouTube. Дури 
и ако никогаш не сте поставиле видео на YouTube, веќе имате канал. Само 

изберете ја вашата слика на профилот во горниот десен агол на која било 
страница на YouTube, а потоа изберете My Channel (Мој канал) (слика 

42). 
 

 

Слика 42 Започнување со користење на вашиот канал 
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Може да ви заличи малку вашиот канал на профил на некоја друга 

страница за социјално вмрежување. По правило, вашиот канал ќе ги 
прикаже видеата на кои што сте кликналe “Like” и сите плејлисти што сте 

ги создале. И штом ќе ги снимите и поставите вашите сопствени видеа, 
тоа е местото каде другите можат да ја пронајдат и видат вашата 

содржина. 

Пред да започнете да постирате (upload) видеа, има неколку работи што 

можеби ќе сакате да ги прилагодите на вашиот канал. На пример, можеби 
ќе сакате да ја прилагодите (Channel art) уметничкиот изглед на 

каналот, што е големата слика што ќе се појави зад вашиот лик секогаш 
кога некој ќе ја посети страницата на вашиот канал. 

 

12. Снимање на свои видеа 

Постојат неколку начини да креирате видеа за YouTube - методот што ќе 

го изберете зависи од тоа какви видеа сакате да направите. 

Еден од одличните начини за снимање содржина за YouTube е со паметен 

телефон или друг мобилен уред. Бидејќи веројатно ќе ги имате овие 

уреди со вас во секое време, тие се особено погодни за снимање на видео 
во даден момент. 

Додека снимањето на видеа го правите со камерата на вашиот уред, 
бесплатната апликација за мобилни YouTube 

https://edu.gcfglobal.org/en/youtube/youtube-for-mobile-devices/1/  

го олеснува снимањето, уредувањето и поставувањето видеа на YouTube 

директно од паметниот телефон или таблетот. Исто така,  

постојат и апликации за снимање и уредување видеа од трети страни што 

може да ги преземете.  

 

13. Поставување на ваши сопствени видеа 

Откако ќе го снимите вашето видео, подготвени сте да го поставите 
(Upload) на YouTube. Процесот е прилично едноставен. Само изберете го 

копчето Поставете (Upload) близу горниот десен агол на која било 
страница на YouTube (изгледа како видео камера со знак плус во неа), а 

потоа изберете го вашето видео. 

Додека се поставува, ќе можете да додадете опис на видеото, да изберете 
поставки за видливост (за кои ќе разговараме подолу) и многу повеќе. 

Времето на испраќање ќе зависи од неколку фактори, вклучувајќи ја 
должината на видеото и брзината на вашата Интернет врска. 

Приватност на видео: 

Како што споменавме погоре, ќе можете да изберете од неколку опции за 

видливост за кое било видео што ќе испратите: 

Јавнo: Ова е видливо за сите корисници на YouTube и другите преку 

Интернет. 

https://edu.gcfglobal.org/en/youtube/youtube-for-mobile-devices/1/
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Нерегистрирано: Ова е видливо само за луѓе кои имаат URL адреса за 

видеото. 

Приватно: Ова е видливо само за вас и за луѓето со кои ќе изберете да 

ги споделите видеото (од овие корисници ќе биде побарано да се најават 
со сметка на Google за да го видат видеото). 

14. Разбирање на авторските права на YouTube 

Со текот на годините, се пројави загриженост за авторски права на 

YouTube. На пример, многу луѓе постираат филмови, ТВ-емисии и музика 
што не е нивна сопственост. Наједноставниот начин да се избегне спор за 

авторски права е да испраќате само видеа што Вие сте ги создале. Ова е 
затоа што го поседувате авторското право на кое било видео што го 

правите. 

г) Групна работа 

Обучувачот претходно ќе ги подготви прашањата. 

Тој ќе ги подели учесниците во групата од по 4. 

Секоја група ќе одговара на прашањата и ќе подготви кратка презентација. 

 

  Времетраење: 30 минути 

 

г) Резиме на работилницата: 

Обучувачот ќе ја започне дискусијата со резимето на работилницата. 

 

Тој ќе побара од учесниците да започнат со дискусијата и да споделат 

искуство 

 

Времетраење: 15 минути 

 

в) Евалуација 

Обучувачот ќе го праша секој учесник: 

• Дали работилницата ги исполнила нивните очекувања, лично и 
професионално 

• Дали го разберале презентерот 

• Што најмногу им се допадна на работилницата 

• Што најмалку им се допадна на работилницата 

• Дополнителни коментари 

Времетраење 15 минути 
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8. Барање работа: “Indeed Jobs„ („Слободни работни места“) 
Вовед: Всушност, “Indeed Jobs” е интернет пребарувач поврзан со 
списоци со слободни работни места. 

 Постојат илјадници страници за работа на Интернет, но 
најдобрите имаат алатки за пребарување кои се едноставни за 

употреба и нудат платформа за работни места и пребарувач за 
пребарување низ датотеката за работа. 

 Всушност, “Indeed Jobs“ви овозможува да пребарувате низ 
многу платформи, здруженија и други извори на работни 

места. 

 Корисниците можат да испраќаат кратка биографија и да 
добијат линк со лична биографија за да ја споделат со 

колегите и можните работодавачи. Тие можат да пребаруваат 
според плати и трендови а постои апликација за пребарување 

и ловење на работни места преку мобилни телефони. 
 „Indeed.com“има изглед и подсетува на Google. Тој е 

едноставен за корисниците и е лесен за навигација. Ги 
здружува списоците со работни места од различни извори, 

така што заштедува време и труд на корисникот. 
 Класот ќе покаже како да користите некои од модулите на веб-

страницата преку мобилниот телефон. 
 Филтрите за пребарување овозможуваат прегледување на 

потенцијални работни места според локацијата, клучен збор, 
работното место, плата или компанија. 

 Но, најмногу од сè, “Indeed Jobs” може да му помогне на 

барателот на работа во правец на структурирање на нивното 
пребарање за работно место. 

  

1) Цел на часот 

На крајот на на овој час, учесниците ќе можат: 

  ● Да креираат сметка за “Indeed Jobs” пребарувачот 

● Да пребаруваат работни места, откако се научени постапките за 

филтрирање 

● За да креирате краткабиографија и писмо за интерес 

● За да испратите CV и писмо за интерес и да ги отстраните 
 

2) Времетраење 

● Сесија од 2 часа 

2) Материјали: 

● Учесниците мора да имаат мобилен уред со IOS или Андроид 

(уште подобро ќе биде ако имаат Лаптоп) 
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● Треба да донесат кратка биографија откако претходно ќе 

размислат за неа  

3) Работна Методологија: 

● Курсот ќе биде практичен 

● Учесниците треба да можат да направат пребарувања 

● Ако е можно корисниците треба да создадат своја сметка, да 

ја напишат нивната биографија според indeed структурата и 

истата да ја постават 

● Тие ќе работат во парови на различни способности ако е можно 

во текот на дел од сесијата, а потоа индивидуално ќе ги 

пополнат своите датотеки 

На крајот на сценариото, учесниците ќе можат: 

● Да креираат сметка на Indeed Jobs 

● Да пребаруваат за работа, разбирајќи ги процедурите за 

филтрирање 

● Да креираат биографија и мотивационо писмо  

● Да ја постават и отстранат биографијата и мотивационото писмо  
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Како да пребарувате со Indeed Jobs  

Слика 43 Рафинирање на пребарувањето: Плата, наслов, компанија е исто така опција 

Државата може да биде избрана 

Слика 43 Избор на држава 

 

 



3. Training neeBYOD – Trainer’s manual 

ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 92 of 124 

 

Како да креирате Биографија 

Indeed Jobs помага да се создаде биографија, користејќи ги функциите на 

Google Drive или по сопствена структура 

Слика 45 Започнување со Indeed Jobs  

За време на креирањето на биографијата, се нудат совети, според земјата, 

работата и искуството. 

Исто така, многу формати се достапни. 
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Слика 46 Корисникот може да изберете од голем број на формати 

 

Слика 47 Постојат структури што можат да се следат 
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Слика 48 Indeed Jobs му нуди на корисникот можност да создаде мотивационо писмо, 

нудејќи десетици формати 

 

 

Слика 49 Корисникот може да постави и персонализира биографија 
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Слика 50 Корисникот може да постави и персонализира биографија 

 

 

Слика 51: Корисникот може да постави и персонализира биографија 
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Евалуација 

На крајот на часот, секој учесник треба да отвори сметка, да 

создаде едноставна биографија и мотивационо писмо и истите да 

може да ги постави и отстрани. 
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9. Подобрување на вештини: Гугл Калкулатор 

Вовед: 

Гугл Калкулатор е апликација што се користи за извршување на 

пресметки, почнувајќи од основна аритметика до сложена математика. 

1) Цел на часот: 

1) Употреба на Гугл Калкулатор на часот - Некои од учесниците веќе 

го користеле, на пр. кога купуваат неколку работи во супермаркетот 

и се обидуваат да се уверат дека производите што ги купуваат не 

надминуваат одредена сума пари. 

2) Неговата употреба е важна на работното место, кога на пр. 

вработениот треба да знае колку тоалетни хартии повеќе треба да 

има во просторијата за складирање за време на нивната смена, кога 

тие се одговорни за одржување на хигиена во соблекувалната во 

фитнес-центарот (слика 52). 

 

Слика 52 Одземање на Гугл Калкулатор 

а) Знаење што треба да се стекне: Запознавање на учесниците со 

придобивките од користењето на калкулаторот во нивната обука, за да 

станат покомпетентни идни вработени  
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б) Вештини: Потсетување на тоа што е собирање и одземање, а потоа 

учење за користење на соодветни функции во нивниот мобилен телефон 

в) Вредности: Нема специфични вредности  

 

2) Времетраење: 

3 сесии може да бидат потребни за употреба на собирање и одземање. 

Множење и делење не се користат лесно од страна на лица со 

интелектуална попреченост, сепак, некои од нив можат да ги користат 

добро (особено множење). Уште 3 сесии ќе бидат неопходни за 

множење и (евентуално) делење. 

3) Материјали: 

а) Опрема: 

● Гугл Калкулатор инсталиран во сите уреди што ќе се користат 

● Ментиметар инсталиран во сите уреди што ќе се користат за 

гласање 

● Флипчарт и маркер за обука или 

● Табли и маркери за обука 

● Мултимедијална табла 

● Камера и проектор, за проектирање на ѕидот она што 

обучувачот го прави, а истото учениците го гледаат во својот 

уред додека манипулираат со него 

● WiFi конекција - на часот (само за преземање на апликацијата) 

● Печатач, мастила и хартија 

 

б) Материјали произведени во проектот: 

● Видеа со учесниците кои користат уреди 

●  

4) Работна Методологија: 

● Обучувачот ќе ја покаже употребата на апликацијата. 

● Секој од учесниците ќе ја користи апликацијата за да додаде или 

одземе броеви што одговараат на специфични теми (на пр. број на 
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грами шеќер што треба да се користи вкупно за одредена количина 

на бонбони) 

● Учесниците ќе работат и во тимови 

5) Тек на часот: 

а) Доколку учесниците не се познаваат, меѓусебно ќе се запознаат 

и ќе ја кажат причината зошто се таму. Потоа ќе ги информираме 

дека темата на денешниот час е употреба на калкулатор. Ќе 

објасниме што е калкулатор. 

б) Дискутирање за работата на уредот, програмата и можните 

безбедносни мерки на претпазливост: Нема посебни безбедносни 

мерки на претпазливост. 

в) Независно експериментирање со хардвер/софтвер: Учесниците ќе 

го користат софтверот, со цел да вежбаат собирање и одземање, а 

исто така и множење и делење (до тој степен што можат да ги 

разберат овие концепти). 

г) Резиме на часот: Ќе се одвива по секој час. 

д) Евалуација на час/работилница 

● Ќе се одржи на крајот на часот. 

● Објаснете што е евалуација и за што се користи. 

● Кажи: „Сега ќе ти поставам неколку прашања и ти ќе 

одговориш. Ќе ги сослушаме одговорите на сите “. 

● Прашања: 

○  Дали ви се допаѓа апликацијата Гугл Калкулатор? 

○  Дали ќе ја користите во вашиот секојдневен живот? 

○  Како се чувствувате сега? 

○  Дали сметате дека тоа ќе ви помогне да најдете или 

одржите работа? 
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● Користењето на Смајлиометар (скала на Ликерт со емотика) 

(Слика 53) може да биде погодно да се користи за прашањата. 

Може да се користи скала на 5 или 3 избори. 

 

 

 

● Употреба на Mentimeter ( повеќе на 

https://www.mentimeter.com/) 

  

 Слика 53 Смајлиометар Ликерт Скала 

 

 



3. Training neeBYOD – Trainer’s manual 

ds of Adults with Intellectual Disability 

Page 101 of 124 

 

10. Финансии: Money Manager 

Вовед:  

Управувањето со парите е процес на набљудување на даноците на пари, 

инвестиции, буџетирање, банкарство и евалуација, исто така наречено 

управување со инвестиции. Управувањето со парите е стратешка техника 

за да се заработат пари да биде најголема вредноста на поврат на 

каматата за кој било потрошен износ. Money Manager е апликација која 

може да помогне во овие активности. 

а) Цел на часот: Заработените пари можат да ги претворат во 

алатка за инвестирање. 

б) Знаење што треба да се стекне:  

● Тие учат да заштедат пари 

● Тие учат да инвестираат пари 

● Тие ги следат движењата на сметките 

в) Вештини:  

● Тие ја инсталираат апликацијата Money Manager во својот 

паметен телефон. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps

.moneymanagerfree 

● Тие добиваат лозинка за апликацијата Money Manager. 

a) Вредности:  

● Свесност 

● Планирање 

● Научете ги концептите за зголемување и намалување 

2) Времетраење: 

Ќе се одржат индивидуални и групни активности. 4 индивидуални и 2 

групни сесии се доволни. Секоја сесија е 45 минути. Вкупните сесии ќе 

бидат финализирани во рок од 1 недела. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanagerfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanagerfree
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3) Материјали: 

● Паметен телефон 

● Слики со пари 

4) Методологија на работа: 

● Предавање 

● Игра 

● Приказ 

● Индивидуална работа 

● Групна работа 

● Студија на случај 

● Проекција на филм 

5) Тек на часот: 

а) Активност за добредојдовте. 

Се известува целната група. Се даваат кратки информации за активноста 

од тој ден. Се гледа краток филм за темата (Money Manager) и се води 

дискусија за филмот. Се прават обиди да се дознае дали ги знаат сликите 

со пари или не. Потоа, се бара од нив да ги покажат сликите со пари. Ја 

отвараат апликацијата Money Manager на нивниот паметен телефон.  

б) Независно експериментирање со хардверот/софтверот: Оваа активност 

е индивидуална за секој учесник. 

в) Резиме на часовите: Се забележува каде направиле грешки. 

г) Евалуација на часот/работилницата: Се спроведува во вид на синџир 

напред и назад. Обука за возрасни лица со интелектуална попреченост 

треба да се насочи кон едукација за вештини. Обука за вештини треба да 

се изврши на два начина или насоки. Првата насока е од почеток кон 

крајот. Втората насока е од крајот кон почетокот. 

Тек на часот: Команда им се дава на учесниците да оценуваат. На 

пример, „Да ја отвориме апликацијата Money manager“. Се следи каде 

учесниците кои направиле погрешни трансакции ги направиле грешките. 

Процесот се повторува со правење наназад. 
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11. КомуникацијаII: Gmail (не е вклучен во прирачникот за лесно 

читање) 

Запознавање: 

Gmail е слободен Web-електронска пошта која моментално се користи на 

Google и им овозможува на корисниците гигабајти за пораки и дава 

можност за пребарување на специфични пораки. Исто така Gmail 

програмата автоматски ги поврзува последователно врзаните пораки и 

дава поголема можност за прегледност на пораките од исти испраќач.  

Цел на часот 

Цел на чассот е да ги покаже како да се користат некои од предностите 

на апликацијата и како да се избегнуваат опасностите. Како да се креира 

Gmail сметка, испраќање и примање на електронска пошта, преместување 

во други фолдери, селектирање и сортирање на електронските пораки по 

важност или релевантност за корисниците, и.т.н. 

1) Времетраење 

Сесија од 3 часа 

2) Материјали 

Учесниците треба да имаат со себе мобилен уред со IOS или Android (по 

можност лап топ или таблет). Неопходно е учесниците да имаат и 

телефонски број поврзан со  Gmail сметката. 

3) Работна Методологија 

● Курсот ќе биде применет- ќе се движи околу сите можности кои ги 

нуди апликацијата. 

● Совети кои ќе бидат корисни во секојдневниот живот како и во 

работен контекст.  

● Бидејќи повеќето луѓе знаат како да ја користат апликацијата, на 

часот ќе се работи во парови –искусни и неискусни учесници. 
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4) Тек на часот 

a) Добредојдовте 

b) Цел на сесијата 

Список на карактеристики (Слика 54): 

 

● Нуди капацитет од 15 GB. 

● Оваа услуга се одликува со користење на едноставен и напреден 

систем за пребарување на текстуални пораки, како што се промена 

на јазик, известување за одмор, промена на бои и сл. Покрај тоа, таа 

обезбедува механизам за обележување на пораките, кој ги 

проширува можностите за разлика од традиционалните фолдери. 

●  Gmail интерфејс е достапен на 40 јазици.   

● Користи AJAX технологија, и тие се пионери во користење, исто така 

има HTML + CSS-базиран интерфејс корисен за постари или 

некомпатибилни прелистувачи.   

● Gmail филтерите ви овозможуваат да го менаџирате протокот на 

дојдовни пораки. Преку филтерите можете да тагирате, архивирате, 

бришете, истакнувате и испраќате електронска пошта. 

● Anti-spam функцијата за филтрирање на Gmail има систем за 

контрола на заедницата. Кога корисник на Gmail ќе означи некоj и-

меил како spam, таа акција обезбедува информации кои му помагаат 

на системот да идентификува слични пораки за сите Gmail 

корисници во иднина.  

Слика 54 Gmail апликација 
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● Можно е овие сервиси да се користат од било кој уред (таблет, 

мобилен телефон, лаптоп, паметен часовник) и.т.н (Слика55). 

 

Евалуација 

На крајот на сесијата, учесниците ќе искусат практики за испраќање на 

електронска пошта, сортирање, бришење и.т.н и ќе имаат можност 

меѓусебно да споделат искуства  за употребата и можностите наС Gmail. 

  

Слика 55 Функции на Gmail 
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12. Алатки за учење II: Интерактивна презентација – Вклучување 

на обучувачи во образованието.  (Не е вклучена во прирачникот 

за лесно читање) 

Запознавање: 

Интерактивната презентација е одлична алатка за вклучување на повеќе 

обучувачи на часот или работилницата. Основното правило е обучувачот 

да подготви прашања, квиз, изјави што треба да се оценат и да им ги 

претстави на учесниците на кои им дава посебна веб адреса од 

презентацијата за да овозможи подобра интеракција.   

Постојат многу различни начини за интерактивни слајдови или 

квизови.Некои од нив ќе бидат презентирани во ова сценарио со предлози 

за користење. Главната цел на овој дел од прирачникот е да понуди 

информации за различните можности и да им овозможи на наставниците 

да ги користат овие алатки во нивната секојдневна работа, во зависност 

од нивните потреби и креативност. Во ова сценарио можете да најдете 

совети како да подготвите презентација или квиз и како да ја употребите 

за време на часовите.   

Апликациите за наставниците се на англиски јазик. Слајдовите и 

квизовите се на јазикот на кој наставникот ја подготвува содржината.  

Во сценариотот ќе ви претставиме две апликации. Двете се бесплатни, но 

доста употребливи.  

Цел на часот 

а) Знаење што треба да се усвои: Запознавање на наставниците и 

обучувачите со интерактивни презентации. 

б) Вештини: Употреба на Mentimeter и Kahoot 

2) Вредности: Запознавање со елементи на играње на игри за време на 

часовите и работилниците 

3) Времетраење: 

30 - 45 минути 
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4) Материјали: 

a) Паметни телефони или таблети со пристап до интернет и интернет 

прелистувач.  

b) Mentimeter (www.mentimeter.com, www.menti.com – за корисници), 

Kahoot (www.kahoot.com kahoot.it – за корисници) 

c) Лаптоп за наставникот, таблет или паметен телефон поврзан со 

проектор.  

4) Работна Методологија: 

a) Интерактивна презентација 

b) Gamification 

 

5) Тек на часот 

a) Добредојде на сите учесници. Доколку не се познаваат меѓу себе, 

дозволете им да се претстават. Запознајте ги со темата на 

денешниот час. Замолете ги учесниците да ги вклучат нивните 

паметни телефони или таблети и осигурајте се дека сите имаат 

пристап до интернет.  

б) Презентацијата треба да ви биде спремна пред да започнете со 

часот. Пред првата презентација, обучувачот ќе ги праша учесниците 

дали некогаш користеле  Mentimeter.  

На интернет прилистувачот, отворите www.mentimeter.com 

Доколку немате сметка сеуште регистрирајте се. Логирајте се на 

апликацијата.  

Ќе ја видите страната (слика 56).  

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
http://www.kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
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Најдете го “+New presentation” копчето и кликнете.  

 После наоѓањето на презентацијата, следниот чекор е да се избере вид на 

прашање. Да се фокусираме на две слични и најпопуларни: Multiple choice 

и image choice. Двете се базирани на исти правила – прашање и неколку 

одговори, корисникот избира едно. Во случај ако сте избрале  image choice 

– одговорот е даден во слика. Постојат некои слики и гифови кои што 

можат да се користат но исто така секој може да додаде и свои слики.  

Прашањето би било: 

Дали некогаш си користел  Mentimeter? 

Има три можни одговори Да, Не и Незнам.  

Сликите се бираат од гифовите испорачани од Mentimeter. Во полето 

за претражување може да напишете пр. “Да” и ќе добиете слика 

релевантна на побараното (слика 57).  

 

 

Слика 56 Homepage во Mentimeter 
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Слика 57 “Да”, “Не” и “Не знам” достапни одговори 

За првата презентација спремете еден слајд плус. Во слободната верзија 

корисниците можат да додадат само два слајда во презентацијата. Бројот 

на презентации не е лимитиран.  

Изберете “Add slide” на копчето во левиот агол.   

Новиот слајд ќе ги охрабри учесниците да креираат заеднички облак 

фокусиран на нивната активност на интернет.  

Внесете го прашањето: “Зошто го користиш интернетот?” 

На секој учесник треба да му се дозволи да даде максимум три одговори 

(избери го правиот број во полето “Entries per voter” ).  

Презентацијата е спремна да се користи од учесниците. Поврзете го 

вашиот уред со проекторот.  

Кликнете на првиот слајд и изберете “Present” во десниот агол. 

Слајдот ќе се прикаже на екранот со информациите за корисниците – 

адреса на сајтот и id на презентацијата. Замолете ги учесниците да го 

отворат прелистувачот на нивните уреди и да ја впишат адресата 

www.menti.com и вметнете го бројот во прикажаниот триаголник. 

Побарајте од нив да одговорат и да ги набљудуваат резултатите на 

екранот.  

http://www.menti.com/
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После завршувањето со гласањето, може кратко да коментирате и да се 

префлите на следниот екран. 

Замолете ги учесниците да напишат предлог и да ги набљудуваат 

резултатите.  

За да се вратите назад на екранот со презентациите изберете  “Home”. 

b) Сега е време за квиз.  Во категоријата квиз, постојат точни 

одговори. Во Mentimeter, исто така може да ја вклучите опцијата за 

прикажување на најбрзите корисници.  

● Пред часот – подгответе презентација со квиз.   

● Презентирајте кратка сцена на слајдот и поставете три 

прашања.  

● Изберете копче  “New presentation”.  

● Како тип на слајд изберете “Paragraph” и напишете: 

● Во полето “Your heading”: Let's check your knowledge about 

internet safety. 

● Во полето “Paragraph” напишете текст: 

На Фејсбук додадовте непознато лице по име Боб. Ден потоа, 

бара од тебе да му испратиш лозинка за твојот Фејсбук.  

Што ќе направиш? 

● Додади нов слајд и избери “Choose answer” (слика 58) помеѓу 

“Quiz competitions” типови на слајд. Пополни ја содржината: 
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Твоето прашање: Барање за твојата лозинка. Што ќе направиш? 

Опции: 

● Ќе ја испратам мојата лозинка преку Facebook Messenger 

● Ќе го блокирам и ќе го избришам од пријатели 

● Ќе одбијам, меѓутоа ќе ми остане пријател 

Запомнете да го маркирате коректниот одговор. 

Квизот е подготвен.  

● Изведете ја презентацијата за време на часот. Замолете ги 

учесниците да ја користат апликацијата www.menti.com и 

дадете им број на презентацијата.  

● Набљудувај ги резултатите.  

● Дискутирајте за резултатите.  

  

Слика 58 Селектирање на 
одговори 

http://www.menti.com/
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c) Квиз на  Kahoot. 

Kahoot (слика 59) е друга, слична апликација. Може да подговите 

лесен квиз во слободна верзија. Има многу поинтересни можности 

во верзијата која не е бесплатна.  

 

● Подгответе лесен квиз. 

● Отворете www.kahoot.com 

● Регистрирајте се и логирајте се на Kahoot.  

● Изберете го копчето “Create” на горниот    десен корнер.  

● Дадете и име на презентацијата.  

● Додадете прашање како на пример: 

● Главен град на Шпанија е.... 

● Напишете неколку нимиња на градови како одговори. Запомнете да 

го маркирате точниот одговор.  

● YoМоже да додатете и слика, да го намалите или да го зголемите 

времето потребно за одговор а може и да ги смените точките да 

одговорите на прашањето. (слика 60). 

 

Слика 59  Kahoot 
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Во слободната верзија може да додавате прашања (најмногу 5 

или кликнете   “Done” 2 пати.  

● На страната на  Kahoot квизови, може да го видите и вашиот 

квиз на сликата.   

● За време на часот, поврзете го вашиот уред за проекторот и 

пуштете го Kahoot.  

● Изберете “Play”. 

● Замолете ги учесниците да го отворат прелистувачот и да ја 

внесат адресата kahoot.it 

● После тоа, треба да го впишат бројот на квизот кој е на екранот 

на вашиот проектор и да кликнат “Enter”. Следно што треба да 

побарате од учесниците е да изберат име и да го запишат и да 

изберат  “OK. 

● Кога сите учесници се поврзани бираат “Start” и ги оставате да 

одговараат на прашањата.  

Резиме на часот. 

Кажете: “Денес ви претставивме една интерактивна апликација. 

Доколку ви се допадна истата може да ја користиме за време на 

часовите. Може ли да предложите и да смислите некои теми за 

квизовите? Ако сакате можете и самите да подготвите интерактивна 

презентација.  

 

Слика 60 Опции 4 селекции 
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Евалуација на часот. 

● Објаснете им на учесниците што е евалуација и за што се 

употребува. 

● Подгответе слајд со емотикони и прашања “Како ви се допадна 

ваков вид на одржување на час?”  

● Дискутирајте ги резултатите.  
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13. Организација на Време II: Местење на аларм на часовник  (не 

е вклучено во прирачникот за лесно читање) 

Запознавање: 

Будилникот е часовник кој е дизајниран да го извести поединецот за 

одредено време. Примарната функција на будилникот  е да ги разбуди 

луѓето од нивниот ноќен сон или кратките преспивања. Понекогаш исто 

така се користат и како потсетници. Повеќето од нив користат звучни 

сигнали.   

а) Цел на часот: Одење на состанок кој бил претходно планиран. 

Знаење што треба да се стекне:  

Менаџирање на времето 

б) Вештини:   

● Поставување на часовникот 

● Поставување на часовникот до креветот 

Да се распознаваат бројките од 1 до 24  

в) Вредности:  

● Свесност 

● Планирање 

2) Времетраење: 

Ќе се одржат индивидуални и групни активности. 4 индивидуални и 2 

групни сесии се доволни. Секоја сесија трае 45 минути. За сите сесии 

потребно е 1 недела.  

3) Материјали: 

● Часовник 

● Броеви 

● Будилник во паметен телефон 

● Картон 

● Лепак 

● Дрвени боици 
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● Картел со броеви 

5) Методологија на работа: 

а) Предавање 

б) Игра 

    в) Индивидуална работа 

    г) Групна работа 

    д) Студија на случај 

    ѓ) Проекција на филм 

 

5) Тек на часот: 

а) Добродојдовте во активноста 

б) Известување на целната група. Кратка информација за активностите од 

тој ден. Презентација на краток филм за темата од тој ден и дискусија за 

презентираниот филм. Од целната група треба да дознаеме дали ги 

познаваат броевите или не. Потоа секој учесник се прашува да ги 

распознае броевите од картелот. Учесниците се прашуваат да покажат 

одреден број од картелот со броеви. Потоа броевите од картелот се сечат 

со ножици и се лепат на часовникот изработен од картон. После оваа 

активност од секој учесник се бара да го најде симболот за часовник на 

неговиот паметен телефон. Секој треба да кликне на симболот за 

часовник. Од секој учесник се бара да го најде копчето за аларм.  

в) Независно експериментирање со хардверот/софтверот. Оваа активност 

треба секој сам да ја изврши.  

г) Резиме на часот: Им се посочува на учесниците каде направиле грешки 

за време на вежбата. 

д) Евалуација на часот/работилницата – 

обуката на возрасните со интелектуална попреченост треба да биде 

фокусирана на развој на едукативни вештини. Обуката за вештините 
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треба да се изврши на два начина или две насоки. Првата насока учење 

од почеток кон крајот и обратно, повторување од крајот кон почетокот.  

Евалуација: На учесниците им се даваат инструкции. Пример, “Ајде да го 

наместиме алармот на 7”. Се очекува алармот да почне да звони. Се следат 

учесниците кои направиле грешка при поставувањето. Повторно се 

обидуваат. Кога ќе зазвони алармот се бара од учесниците да го исклучат. 

Процесот се повторува со тоа што им се даваат инструкции во обратна 

насока.  
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