


Алатки за 
канцелариска 

работа

КАНЦЕЛАРИСКИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ СЕ СУШТИНСКИ 

ЗА БАРАЊЕТО РАБОТА И 
ПРОФЕСИИТЕ.



Гугл нуди широк спектар на алатки за канцелариска 

работа кои може да ги користиме онлајн и бесплатно.



❑Во светот на побарувачка на труд, 

речиси независно од секторот во 

кој аплицирате, постојат одредени 

професионални вештини кои често 

се бараат од кандидатите.

❑Понекогаш овие вештини се 

сметаат за толку суштински што е 

можно овие вештини да не се ни 

опишани во понудата за работа. 

Затоа што се верува дека секој веќе 

го има ова знаење.



oОвие компјутерски програми се направени од Гугл и се збир на програми кои 

што ви овозможуваат да ги автоматизирате или подобрите канцелариските 

активности, истиот вид на алатки може да се најде и во Microsoft (Платено) или 

во Open Office (бесплатно).

o Овие алатки овозможуваат да извршувате полесно одредени задачи, ако 

научите да ги користите алатките добро.

o На пример: организација на ресторани, контрола на складиште, праќање на 

маилови до добавувачи или печатење на рецепти и мени.

o Во денешно време, овие алати и вештини се незаменливи.



Тие станаа многу вообичаени во нашиот секојдневен живот. 

Најпрво биле создадени за канцелариска работа, но денес 

нашироко се користат во училишни и универзитетски 

задачи, како и презентации, проекти, организирање на 

агенда итн...

Нешто позитивно што треба да се напомене е и тоа што 

ние не само што имаме пристап до нив преку компјутери, 

туку и преку телефон или кој било технолошки уред.



Вовед

Ќе ги проучуваме следниве алатки во практична вежба
која бара употреба на сите нив: Gmail, Drive, Docs, Slides и
Sheets.

Секој ученик има свој уред за учење. За овој тип на алатки
е полесно да се работи на компјутер, но сите од нив може
да се користат од таблет или телефон.

Вежбата е ориентирана кон управување со ресторан.
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Вежби

Курсот започнува со креирање на Gmail сметка и
запознавање со апликацијата за испраќање е-маил.

Следно, ќе се запознаете со Google Drive каде што ќе се
зачуваат сите датотеки генерирани за време на курсот.

Со помош на Docs, ќе се креира мени за десерти, кое потоа
треба да се испечати за употреба во ресторан.

Со Slides ќе прикажеме рецепт, чекор по чекор.

Ќе користиме Sheets за да креираме листа на залихи што
моментално се наоѓаат во складиштето на ресторанот.
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Aлатка која ви овозможува да испраќате и примате писмени 

пораки до други корисници во информациска мрежа 

(мрежа на податоци).

Во оваа вежба, студентите треба да напишат е-маил кој што 

ги покрива следните подточки:

- Точна е-маил адреса на примачот на пораката

- Јасен и сумиран наслов на пораката.

- Да знаат како да пишуваат е-маил на формален начин, 

започнувајќи ја е-поштата со поздрав, опис на пораката и 

завршете со срдечно збогување. (Вовед, среден дел и 

поздрав)

- Додавање на документ



GMAIL EXAMPLE

До: espurna@espurna.org

Наслов: Byod European Project Mail

Здраво:

Најпрво би сакале да Ви се заблагодариме за можноста која ни ја дадовте и ни овозможивте активно да 

учествуваме со овој одличен  проект.

Ресторанот Бога не е типичен ресторан, туку е проект на Фондацијата Еспурна за промовирање на 

трудот и социјалната интеграција на луѓето со интелектуална попреченост.

Дополнително, имаме две PFCB (Основен Квалификационен Тренинг Програм) кои што го 

надополнуваат нашиот инклузивен тренинг програм за вработување.

Во двете програми, студентите помеѓу 16 и 23 години ја имаат можноста да се обучуваат и како готвачи 

и како келнери, преку реална пракса во ресторанот и исто така искористување на можноста да 

учествуваат во мноштво активности и едукативни предлози (како на пример Европскиот Проект) и со 

тоа би станале вистински протагонисти на нивното континуирано учење.

Студентите на оваа тренинг програма се тие кои што ги извршија различните задачи на овој проект и тоа 

за нив претставуваше едно уникатно искуство.

Со нетрпение го очекуваме Вашиот одговор..

Ви благодариме, Секое добро

SEND

mailto:espurna@espurna.org
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За да работиме со Drive, ги составивме и ги 

додадовме сите документи што ги подготвивме за да 

го спроведеме овој вебинар.

Како што може да се види на сликата, секоја од 

вежбите е додадена на Cloud со нивното соодветно 

имe.



Google Drive е услуга за хостирање на 

датотеки.

Ви овозможува да ги складирате сите 

видови датотеки: документи, табели, 

фотографии, видеа итн.

Бидејќи е онлајн алатка, ви овозможува 

пристап до вашите датотеки од кое 

било место и уред, внесувајќи го вашето 

корисничко име и лозинка. Се додека 

имате интернет конекција..

New

За да додадете било каков тип на датотека, 

можете го користите копчето „New“ кое се 

наоѓа во горниот лев агол на екранот
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Во лентата со алатки можеме да ги најдеме сите опции за 

форматирање на текстот, како што се промена на големината 

на фонтот, користење здебелени букви или создавање листи.



Основната улога на Google Docs е да пишува, прегледува, форматира и 

печати документи. За оваа цел, тој нуди збир на функции кои ви 

дозволуваат да креирате каков било документ.

Во овој случај, создаваме мени за предјадења каде што студентите треба 

да го напишаат името на оброкот и краток опис на истиот.

Покрај додавањето слики, нумерирањето и позадината што одговара на 

страницата, погледнете ја големината на фонтот, бојата, празните места...

Исто така, учиме и како да направиме футер.
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o Google Slides е софтвер дизајниран за правење слајдови 

за презентација. Едитор (софтвер за уредување) кој ви 

овозможува да вметнувате и форматирате текст, како и 

да вметнувате и уредувате слики и графикони.

o Тоа е алатка чија функција е да служи како поддршка 

при изложби или презентации од кој било тип на тема, 

проектирајќи серија слајдови со помош на компјутер.

o Имајте на ум дека кога ја користите оваа алатка нема 

ограничувања, можете да креирате сè, од анимации до 

додавање или вметнување аудио или музика.



Рецепт за чоколаден колач
За да ја искористиме оваа алатка во оваа прилика, 

избравме рецепт и го објаснивме чекор по чекор 

низ слајдовите.



Направете го рецептот – чекор по чекор
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❑ Google Sheets е програма за табеларни пресметки што ви 

овозможува да вршите операции со броеви кои што се 

организирани во мрежа од ќелии.

❑ Покрај тоа, таа е многу ефикасна алатка за добивање 

значајни информации од големи количини на податоци. 

Податоците се запишуваат во ќелиите и се групираат во 

редови и колони.

❑Ова ви овозможува да додавате податоци, да ги 

сортирате и филтрирате, да ги ставате во табели и да 

креирате визуелни графикони.



• Со оваа вежба 

направивме табела за да 

можеме да ја следиме 

залихата на пијалоци што 

ги имаме во ресторанот. 

Во првиот дел ги 

додадовме видовите на 

пијалоци, во вториот 

роковите на траење и во 

третиот расположливите 

залихи кои ги имаме во 

моментот.



Со оваа алатка успеавме да ги собереме и комбинираме сите 

добиени податоци. Таа ни е многу корисна бидејќи, со еден 

поглед, можеме да го видиме бројот на пијалоци кои што ни 

останале, за да направиме нарачка веднаш штом е потребно.

Тоа што ги имаме роковите на траење на производите ни 

помага да знаеме кои кутии треба да ги понудиме порано на 

нашите клиенти.






