
  

Јас го користам својот уред 
 
Брошура за самозастапници  

 

 

Брошурата е резултат на соработката помеѓу партнерите на 

конзорциумот на "Донесете свој уред" Еразмус+ проект   

Полска, Северна Македонија, Турција, Шпанија, Грција, 
2020 



 

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската 
комисија. Оваа публикација ги отсликува ставовите само на 
авторот, а Комисијата не може да биде одговорна за каква 
било употреба што може да се направи од информациите 
содржани таму 
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Кога ќе кажеш уред 

мислиш на: 
• паметен телефон 
• таблет 
• компјутер 
• лап топ

Можеш да ги користиш 

твоите уреди за да ги зголемиш, 

одржиш или да ги подобриш 

твоите способности и вештини. 

На пример: 
• интернет банкарство 
• закажување состаноци 
• барање работа

Ако си студент или вработен со 

интелектуална попреченост 

можеш да ги користиш уредите 

што веќе ги поседуваш              со 

Wi-Fi поврзување. 

 

 

 



Многу вработени   

претпочитаат да ги користат 

своите уреди отколку              

оние  издадени од             нивните 

работодавци. 

Ова значи: 
• безбедност на работното 

место 
• зајакнување на моралот и 

продуктивноста 
• низок трошок за вработените

Технологијата може да го 

подобри учењето и работата. 

На пример: 
• можеш да креираш 

социјални мрежи 
• лесен пристап до 

информации 
• поттикнување на доживотно 

учење 
• зголемување на 

продуктивноста на работата

 

 



Поглавје 2. Безбедносни информации 



Кога користиш апликации, 

треба да знаеш кои информации 

да ги споделиш,    а кои 

информации                     да не ги 

споделуваш. 

Чувај ги безбедни твоите   лични 

информации. Не го споделувај 

твоето  

име и презиме,  

локација или  

други детали на интернет. 

Не ја споделувај со секого 

твојата лозинка.

Биди внимателен какви       

видеа и фотографии  

споделуваш на интернет. 

На пример, не споделувај 

срамни – разголени фотографии 

и видеа,      приватни работи,        

доверливи информации.  

 

 



Не преземај                  непознати 

апликации. 

 



Ако нешто тргне наопаку, 

побарај помош. 

 Може да побараш помош од 

твоите родители, пријатели и 

наставници - 

луѓе на кои им веруваш. 

Контактирај ја полицијата        во 

сериозни случаи. 

На пример: малтретирање, 

силување, кражба, напад.  

     

 

 

 



Поглавје 3. Апликации 
1. Google Календар 

Google Календар ти помага во организирање на твојот 
живот и запомнување на важни настани 

Веројатно користиш            многу 

апликации на твојот 

паметен телефон или таблет. 

Google Календар е апликација 

за организација на времето. 

 

 



Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Google Календар 

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Google Календар 

од App Store бесплатно.

Можеш да го користиш     Google 

Календар                       за да ги 

испланираш         твоите 

активности и                 да го 

одржуваш                   твојот 

распоред. 

Google Календар ти помага 

да креираш и уредуваш настани. 

 

 

 



Google Календар ти помага            

да поставиш  

потсетници за задачи.  

Google Календар ќе ти помогне         

да ја подобриш                             

твојата употреба на време. 

Google Календар ќе ти помогне         

да развиеш 

комуникациски вештини. 

 

 

 



2. YouTube 

YouTube е апликација             

којашто можеш да ја користиш                      

за да гледаш, поставаш и 

споделуваш видеа како и да 

отвориш свој личен канал.  

Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

YouTube 

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

YouTube 

од App Store бесплатно.

Размисли                                што 

сакаш да постигнеш           со 

користење на                  

апликацијата YouTube.

 

 

 



YouTube ти дозволува 

да пребаруваш и гледаш видеа. 

YouTube  има опција 

за снимање и поставување 

на свои видеа. 

Користејќи го YouTube                        

можеш да споделуваш        

видеа на социјални мрежи: 
• Instagram 
• Facebook 
• WhatsApp

 

 

 



YouTube дава опција да имаш  

свој YouTube канал. 

Имајќи свој YouTube канал 

можеш да ги подобриш                  

перцепциите на јавноста                 

за интелектуална попреченост.

Преку YouTube каналот         

можеш да стекнеш: 

• поддршка и прифаќање,  

• да откриеш други луѓе со 

слични состојби,            

• да споделиш информации 

•  па дури и да се стекнеш со 

приход.           

 

 



3. Google Мапи 

Веројатно користиш            многу 

апликации на твојот 

паметен телефон или таблет.  

Google Мапс е апликација  

што ја следи твојата локација и 

те води до каде сакаш да одиш.  

Google Мапс   

може да им помогне на     твоите 

колеги да знаат каде си. 

Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да ја преземеш                  

Google Мапи 

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да ја преземеш                  

Google Мапи 

од App Store бесплатно.

 

 

 



Размисли за тоа 

што сакаш да постигнеш 

кога користиш Google Мапи. 

Google Мапи ти дозволува 

да откриеш каде                       се 

наоѓаш на мапата 

со притискање на           

одредено копче. 
• Можеш да ја провериш 

сликата подолу. 
• Можеш да го најдеш       ова 

копче на            долниот 

десен дел 

на картата.

 

 



Google Мапс ти дозволува 

да одиш од едно место 

на друго место 

на најзгоден начин. 

Можеш да најдеш информации 

за тоа како да пристигнеш до 

твојата дестинација: 
• Кога одиш со кола. 
• Кога одиш со јавен транспорт. 
• Кога ќе повикаш такси. 
• Кога одиш пеш.

Google Мапс ти помага 

кога сакаш 

да бидеш некаде на време. 

 

  



• Google Мапс ти дозволува 

        да користиш  

        различни видови мапи. 
• Можеш да користиш 

нормален поглед. 

• Исто така, 

можеш да користиш уличен 
поглед.

  

  



Google Мапс ти дозволува 

да ги споделиш твоите локации 

со некого 

што навистина му веруваш. 

 

 

Запомни, 

ако сакаш да користиш 

Google Мапи 

треба да имаш 

интернет конекција.

  

 

 



Исто така, 

ако сакаш да користиш     

Google Мапи 

треба да активираш 

информации за локација.

 



4. Google Калкулатор 

Веројатно користиш            многу 

апликации на твојот 

паметен телефон или таблет.  

Google Калкулатор  

е апликација 

која ти помага кога сакаш 

да правиш пресметки.

Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Google Калкулатор 

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Google Калкулатор 

од App Store бесплатно.

 

 

 



Размисли   

што сакаш да постигнеш 

кога користиш                    Google 

Калкулатор. 

Google Калкулатор  

ти дозволува 

да собираш или да одземаш 

броеви. 

Исто така, можеш да множиш  

или да делиш броеви. 

 

 



5. Интерактивни презентации 

Наставниците или тренерите 

сакаат часовите да бидат 

интересни. 

Тие сакаат да научиш         колку 

што е можно повеќе.  

Затоа, понекогаш тие 

прикажуваат различни слики    

на екранот или на ѕидот. 

Уредот од кој се прикажани 

сликите се нарекува проектор.   

Она што се прикажува се 

нарекува презентација.  

Понекогаш тренерот сака 

учесниците да одговорат на 

некое прашање.  Тренерот ќе 

побара од другите да дадат 

одговор и ќе објасни како да го 

сториме тоа.Тој или таа сака 

овие одговори да бидат видливи 

за сите на екранот.

 

 

 



• На пример, тренерот сака 

да знае колку луѓе во 

групата користат таблет. 

Потоа тој поставува 

прашање.   

• Учесниците одговараат 

користејќи ги паметните 

телефони или таблети.   

• Резултатот може да се види 

на екранот. 

Презентација во која можете  да 

ги видите одговорите на 

учесниците на часот                  

се нарекува             

интерактивна презентација.  

Интерактивни презентации може 

да се направат   користејќи ги 

апликациите Kahoot или 

Mentimeter. 

 

 

 



Благодарение на ваквите 

презентации можете да 

проверите дали го знаете 

вистинскиот одговор. 

Исто така, можете и да се 

забавувате! 

  



6. GeoCaching 

Луѓето сакаат да си играат 

"криенка". Тие сакаат да 

пребаруваат и да наоѓаат 

предмети. Тие сакаат да 

откриваат нови места и некои 

мистериозни, скриени места. 

Понекогаш луѓето бараат 

важни места не за забава. 

Тие бараат да видат нешто 

интересно.

Луѓето кои бараат       интересно 

место                  мора да имаат 

мапа.              Но, читањето на 

хартиена мапа е тешко.  

Исто така, можат да прашаат и 

други луѓе каде да одат. Луѓето 

може да не знаат и да им 

покажат погрешна насока.

 

 

 



Затоа луѓето измислија он-лајн 

навигација. Навигација е 

апликација што возачите ја 

користат за да стигнат до 

одредена локација. Внатре има 

дигитални мапи. Може да ви 

покаже по кој пат да одите или 

како да најдете некое место. За да 

користите навигација, мора да ја 

вклучите локализацијата на 

вашиот мобилен уред. 

Локализација може да користите и 

за забава. Има игра наречена 

geocaching. Кога имате 

локализација во вашиот уред, 

можете да ја играте. Во оваа игра 

барате "кешири" каде се кријат 

различни подароци.

 

 



Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да го преземеш 

Geocaching                  

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да го преземеш                 
Geocaching 
од App Store бесплатно.

Приклучете се на играта и 

изберете го "кешот" што 

сакате да го пронајдете. 

Наставникот ќе ви помогне 

да ја активирате играта на 

вашиот уред. Geocaching е 

многу кул игра што можете 

да играте со пријателите. 
 

 



7. TIM Be.Safe 



Некои луѓе со интелектуална 

попреченост имаат потешкотии 

во комуникација. Тие не можат 

да кажат што им треба. 

Понекогаш тие зборуваат 

нејасно и тешко е                        

да ги разберете.

Ако имате тешкотии со 

зборувањето, можете да 

користите специјална 

апликација. 

Оваа апликација е наречена TIM 

Be.Safe. Ќе ви помогне да 

комуницирате со други луѓе. 

Можете да ја најдете он-лајн во 

продавницата на Google. 

Бесплатна е.

Можете да ја преземете 

апликацијата TIM Be.Safe на 

вашиот телефон, таблет или 

компјутер. Ако не знаете како да го 

сторите тоа, побарајте помош од 

некој на кого му верувате.

 

 

 



Facebook 

 Користете ја оваа апликација 

кога не можете да зборувате, но 

сакате да информирате за 

ситуацијата што сте ја 

доживеале или ви е потребна 

поддршка. 

Или можете да ја користите кога 

сакате да комуницирате со 

личност што има проблеми со 

говорот.

Во апликацијата има многу 

слики и зборови кои покажуваат 

опасни ситуации на интернет. 

На пример, крадење лозинка за 

е-пошта.  

Користете ја апликацијата ако 

наидете на опасна ситуација на 

интернет и имате проблеми со 

зборувањето. 

Покажете на полицаецот или на 

личност на која и верувате што 

ви се случило.
 

 

 



Веројатно користиш            многу 

апликации на твојот 

паметен телефон или таблет.   

Facebook е апликација за 

социјални медиуми која им 

помага на луѓето да          станат 

пријатели,                                 да 

останат поврзани и да 

споделуваат                        разни 

видови на објави. 

Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Facebook  

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Facebook  

од App Store бесплатно.

 

 

 



Можеш да креираш 

сметка на Facebook.  

 Можеш да креираш               

таен и личен пин за најава на 

твојата сметка на Facebook.  

Што ни обезбедува Facebook?

 

 

 



Facebook ти помага да ја 
прошириш групата на колеги. 

Facebook ти помага да ги 

пребаруваш пријателите или 

луѓето околу тебе.  

Можеш лесно да            додадеш 

личност што ја познаваш како                  

Facebook пријател.

 

 

 



 Откако лицето ќе те прифати 

како Facebook пријател, 

станувате  Facebook пријатели. 

Можеш да отстраниш некого од 

листата на твоите пријатели. 

Можеш да разговараш или      да 

испратиш порака            преку 

Facebook.

 

 

 



Facebook ти помага да ги 

споделиш мислите или           

што правиш во моментот преку  

споделување на локацијата.

 Можеш да додаваш и 

споделуваш слики. 

Можеш да отстраниш слики  што 

си ги поставил. 

 

 

 



Facebook овозможува   

креирање на социјален настан. 

Во секој случај,                 можеш 

да ја избришеш или 

деактивираш твојата           

сметка на Facebook.

 

 



9. Money Manager 

Money Manager е апликација 

која ти помага да управуваш со 

твоите пари и заштеда. 

Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Money Manager  

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Money Manager  

од App Store бесплатно.

Можеш да креираш               таен 

и личен пин за најава на твојата 

сметка на                Money 

Manager.

 

 

 



Можеш да креираш 

сметка на Money Manager. 

Можеш да направиш список на 

приходи и расходи               

преку Money Manager. 

 Можеш да го додадеш         

износот на дојдовни пари. 

 

 

 



Можеш да го додадеш     

износот на расходните пари. 

Money manager  овозможува да 

се создаде визуелен графикон 

на сообраќајот на пари каде 

можеш ефикасно да ги видиш 

твоите заштеди и расходи.

Во секој случај,                 можеш 

да ја избришеш или 

деактивираш твојата           

сметка на Money Manager.

 

 

 



10.Будилник 



Будилник е                     

апликација за                       

потсетување на време како и за        

организација на време.

Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да го преземеш 

Будилникот  

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да го преземеш                  

Будилникот  

од App Store бесплатно.

Будилникот ти помага да 

направиш список. 

 

 

 



 Будилникот ти помага да 

направиш распоред и               

да креираш              

предупредувачки сигнал.

Можеш да додадеш аларм 

за секоја твоја задача                и 

работи што треба да ги 

направиш.

 Можеш да го                    

избришеш или откажеш алармот 

за секоја од 

твоите задачи и 

работи што ќе ги правиш.  

 

 

 



Будилникот може да ти помогне 

да видиш кои работи  

си ги направил, а кои не.

 



WhatsApp 

WhatsApp Messenger  е 

бесплатна порака за      мобилни 

телефони.   

Ако имаш 

Андроид паметен телефон 

можеш да ја преземеш 

WhatsApp                 

од Google Play бесплатно.  

Ако имаш  

iOS паметен телефон 

можеш да ja преземеш                 
WhatsApp 
од App Store бесплатно.

За да ја инсталирате 

апликацијата, потребен ти е 

мобилен уред со интернет и 

активна телефонска линија.

 

 

 



Можеш да испраќаш  текстуални 

и говорни пораки, слики,  

документи,  

локации и друго. 

Можеш да оствариш       говорни 

и видео повици. 

Може да имаш контакт             со 

едно лице или                       со 

група.

 

 

 



Ако не сакаш некоја личност да 

зборува со тебе,                можеш 

да ја блокираш.

Можеш да ја напуштиш групата 

ако не ти се допаѓа разговорот. 

Можеш да ја користиш и на 

компјутер, но секогаш              со 

активен телефон. 

 

 

 



Премногу разговори и групи 

може да бидат вознемирувачки. 

Не е добро секогаш                   

да бидеш поврзан. 

Не е добро да          

контактирате со секого. 



12.Indeed Jobs 

Indeed Jobs е пребарувач 

поврзан со вработување -  листа 

со работни места.  

Indeed Jobs  ти овозможува      

да пребаруваш низ многу извори 

на работни објавувања. 

Корисниците можат да ја 

креираат својата биографија на 

интернет.

 

 

 



Корисниците можат да испратат 

биографија и да добијат     

личен линк за биографија        за 

споделување со колегите и                  

можните работодавци.

Филтрите за пребарување 

овозможуваат прегледување на 

потенцијални работни места по 

локација,                            клучен 

збор,                         професија,                            

плата или                     

компанија. 

 



Поглавје 1. Вовед 

Оваа брошура е подготвена за лица со интелектуална 
попреченост. Овде можеш да најдеш опис на различни 
мобилни апликации. Овие апликации ќе ти помогнат да ги 
развиеш своите вештини и знаења за да можеш да најдеш 
или пак да задржиш некоја работа
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