
Наоѓање и
одржување

работа
ВЕБИНАР
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Може да размислите да поставите некои прашања 

релевантни за барање работа

▪ Кои се предностите и недостатоците на работата?

Pros    + Cons   -

1. ……………………………….

2. ……………………………….

3. …………………………………

1…………………………………………

2………………………………………..

3…………………………………………



“
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Дополнителни 

прашања

▪ Дали е лесно да се донесе 

одлука дека сакате да 

започнете со работа?

▪ Што би ти помогнало?

▪ Кој би можел да ти помогне?

▪ Што е најтешко кога 

размислувате да започнете 

работа?



“
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www.byod-project.eu

Запомнете за 

материјалите на BYOD:

● Прирачник за 

наставници

● ETR брошура

● филмови



Апликации корисни за лица кои бараат работа 
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▪ Indeed Jobs https://www.indeed.jobs

▪ Money Manager 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanage
rfree

▪ Google Calendar 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar

▪ Google Calculator 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calculator

▪ Alarm Clock
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.deskclock

https://www.indeed.jobs/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanagerfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.deskclock


Indeed Jobs

1



Функционалности:
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▪ барање работа

▪ креирање CV

▪ објавување CV

▪ добивање на персонализиран линк за биографија

https://www.indeed.jobs/



Активности:
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▪ креирајте сметка на Indeed Jobs

▪ побарајте работа, откако ги разбравте процедурите 

за филтрирање

▪ креирајте биографија и мотивационо писмо

▪ поставете CV и мотивационо писмо и отстранете ги



Скриншотови
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Како да ја користите Indeed Jobs

▪ Indeed Jobs е добра шанса да се разговара за 

потребата и можноста за работа

▪ Наставниците со учениците можат да разговараат 

за силните и слабите страни на учениците, нивните 

вештини и можности

▪ Добра можност е да разговарате за прашања 

поврзани за CV-то
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Предлог за вежби

- најдете работа користејќи филтри

- креирајте Ваше CV
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ВИДЕО бизнис-картичка
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Видео бизнис-картичка е кратко видео создадено од или 

за кандидатот кој бара работа.

Целта на видео бизнис-картичката е да ги идентификува 

силните страни на кандидатот и неговото искуство. 

Работодавачот може да научи и за личноста на 

кандидатот.

Видео бизнис-картичката треба да биде приближно од 1       

минута до максимум 3 минути.



“
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Биди внимателен

Видео бизнис картичка

не е исто со

видео CV!



Некои совети за видео бизнис-картички

Содржина:
•претстави се;
•покажете ги своите вештини и искуство;
•дајте примери за вашите обврски;
•биди краток;
•обезбедете контакт со себе.
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Некои совети за видео бизнис-картички
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извршување:
•изберете добра позадина;
•погрижи се за твојот имиџ;
•подготви сценарио;
•погрижи се за видео структурата;
•ставете го видеото на Интернет.



Предлог за вежби

- само земете камера или паметен телефон и 

оставете ги учениците да направат видео бизнис 

картичка

- потоа дискутирајте

- разговарајте и за прашањето каде и кога треба да 

се објави
16



Money Manager

2



Колку Money Manager е релевантен за одржување на 

работата?

▪ им помага на лицата си ИП да ги разбере приходите и 

расходите

▪ им помага на лицата со ИП да го разбере значењето на 

парите, финансиите, буџетот

▪ им помага на лицата со ИП да ја разберат вредноста на 
работата

▪ Лицата со ИП ќе станат финансиски независни

▪ Лицата со ИП ќе имаат волја да најдат работа

▪ Лицата со ИП ќе имаат повеќе одговорности

▪ Лицата со ИП ќе се трудат да бидат добри вработени за да си 

ја заработат платата

▪ Лицата со ИП ќе живеат како што сакаат.18



Функционалности:
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▪ проверка на приходите

▪ проверка на трошоците

▪ проверка на банките

▪ буџетирање/заштеда на пари



Активности:
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▪ инсталирање на

Money Manager

▪ следење на 

приходите и 

расходите по 

категории

▪ агрегации



Предлог за вежби

- ВЕЖБАЈТЕ ПОДОЛГО ВРЕМЕ

- искористете ја економската обука за заштеда на 

приходи и расходи

- проверете го протокот на пари
21



Google Календар

- организирај се

3



Колку Google Календар е релевантен за одржување на работа?

▪ Google календар може да им помогне на лицата со ИП да 

запомнат многу работи што се важни за работата. 

▪ Тие ќе станат подобри работници и ќе имаат подобра шанса 

да ја одржат работата.

▪ Исто така, може многу да помогне додека барате работа, на 

пр. каде да одите, во кое време е интервјуто, во кое време да 

се разбудам итн.

▪ Корисно за следење на вашите обврски, рокови, состаноци, 
со кого треба да соработувате и кога имате достапност.

▪ Google Календар помага при запомнувањето на 
секојдневните животни задачи - на пр. земање лекови, 
лекарски преглед итн.
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Корисна алатка за планирање ден, недела, месец…

Неколку примери како може да се 

користи Календарот:

▪ Можете да поставите во колку 

часот треба да станете

▪ Можете да напишете што да 

понесете со себе

▪ Можете да напишете каде да 

одите

▪ Можете да напишете на кого 

сакате да му телефонирате, е-

пошта, да испратите порака за 

масажа…

▪ Можете да напишете што 

да правите и во колку 

часот сакате да се направи

▪ Можете да ги планирате 

вашите вежби, слободно 

време - се што сакате да 

запомните

▪ Можете да вметнете 

имиња и родендени на 

Вашите пријатели24





Google Калкулатор

- колку е?
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Функционалности:

Алатка за продуктивност која:

- тоа е алатка што многумина од нас ја

користат за време на работата за да

направат брзи пресметки.

- може да им помогне на вработените да

направат брзи математики неопходни за

нивната работа за да избегнат грешки и да

станат понезависни во пресметките.27



Активности

▪ најдете или инсталирајте апликација

▪ стартувајте ја апликацијата

▪ најдете и именувајте ги симболите на пресметките 

(кои се познати)
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Предлог за вежби

- направeте некои лесни пресметки на пр. Имате 

100 денари и плаќате 80 денари сендвич; колку 

треба да ви вратат?

- побарајте да користите калкулатор на паметен 

телефон во секојдневниот живот, секогаш кога е 

потребно29



Alarm Clock 

- биди на време
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Важно е да бидете навреме на работа

Алармот во мобилниот е многу корисен за да ви 

помогне да станете во потребното време!

• можно е да добиете известување кога ќе заврши паузата, да се 

вратите на работа

• можно е да поставите еден или повеќе аларми

• можно е да се вклучи алармот во избраните денови и време

• можно е да се постави одложување

• можно е да се избере начин за исклучување

• можно е да се избере звук за аларм
31



За оние кои не можат да се разбудат

Мора да направите некои 

движења со раката за да 

го запрете алармот

Мора да пешачите некое 
време за да го исклучите 
алармот

Сакате алармот да 

престане - решете загатка



Благодарам!
Прашања?

You can find more at:

www.byod-project.eu
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Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides
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https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

