
А Г Е Н Д А 
                                                                      

РЕАЛИЗИРАЊЕ ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ 

 
06.10.2020, 07.10.2020 и 08.10.2020 година  

Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат 
 

 
 
06.10.2020 година (вторник, прв ден од обуката) 
 

Време Активност 

09:00-09:30 
Воведен говор, Претставување на програмата и агендата на работилницата и 

запознавање меѓу учесниците во обуката 

09:30-11:00 

Сесија 1 - Образовен систем, регулативи и одговорности на учесниците во 

обуката 

- Самооценување 

- Стручно образование во Р. С. Македонија 

11:00-11:15 Кафе пауза 

11:15-12:30 

Сесија 1 - Образовен систем, регулативи и одговорности на учесниците во 

обуката (продолжува) 

- Законска заснованост на практичната обука на учениците кај работодавачите 

- Улога и одговорности на учесниците во обуката 

12:30-13:30  Пауза за ручек 

13:30-15:00 

Сесија 2 – Безбедност, права и обврски на работа 

- Итни случаи на работа 

- Закон за безбедност и здравје при работа 

15:00-15:15 Пауза 

15:15-16:15 
Сесија 2 – Безбедност, права и обврски на работа (продолжува) 

- Разбирање на права и обврски 

16:15-16:30 Преглед/прашања 
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07.10.2020 година (среда, втор ден од обуката) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Време Активност 

09:00-09:15 Преглед на активностите од претходните сесии 

09:15-10:45 

Сесија 3 -   Следење, евидентирање и оценување на учениците 

- Следење 

- Евидентирање на постигањата на учениците 

10:45-11:00 Кафе пауза 

11:00-12:30 

Сесија 3 -   Следење, евидентирање и оценување на учениците 

(продолжува) 

-  Оценување на постигањата на учениците 

12:30-13:30 Пауза за ручек 

 

13:30-14:45 

Сесија 4: Комуникација меѓу учесниците во обуката 

- Стилови на комуникација 

- Невербална комуникација 

- Вербална комуникација - Пренесување и примање на информации 

14:45-15:00 Пауза 

15:00-16:15 

Сесија 4:  Комуникација меѓу учесниците во обуката (продолжува) 

- Грижа за клиент 

- Надминување на тешкотии во процесот на комуникација 

16:15-16:30 Преглед/прашања  
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08.10.2020 година (четврток, трет ден од обуката) 
 
 

Време Активност 

09:00-09:15 Преглед на активностите од претходните сесии  

09:15-10:45 

Сесија 5: Планирање и остварување на целите од програмата за 

практична обука на учениците  

- Познавање на целите од програмата 

10:45-11:00 Кафе пауза 

11:00-12:30 

Сесија 5: Планирање и остварување на целите од програмата за 

практична обука на учениците (продолжува) 

- Изработка на план за остварување на целите 

12:30-13:30 Пауза за ручек  

13:30-14:45 

Сесија 6: Обука на наставници кај работодавач 

- Планирање на обука на наставници кај работодавач 

- Како учат возрасните 

- Потребни ресурси за обука на наставници кај работодавачи 

14:45-15:00 Пауза 

15:00-16:15 

Сесија 7 – Работа со ученици/учесници од различна 

етничка/културна припадност и ученици/учесници со попреченост 

- Интеграција на ученици/учесници од различна етничка/културна 

припадност 

- Работа со ученици со различна попреченост 

16:15-16:30 Евалуација, заклучоци  и следни чекори 

 
 
 


