
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 

Основи на Excel 

2 Тип на дигитална вештина  Алатки за уредување на податоци - канцелариско 
работење со податоци  

3 Ниво   почетник 

4 За кого е наменет курсот За слушателите кои сакаат да се запознаат со 
најпознатиот и најкористен програм за табеларни 
пресметки, финансиска анализа и приказ на 
податоците во вид на графикони. 
 

5 Цена на Курсот 6000  денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  4 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

8 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 1 
час и 30 
минути 

9.  Број на часови 12 
часа 

10 Технологија Excel 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс не е потребно да имаат 
претходно предзнаење. 

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Во овој курс ќе научите како сами да креирате табели и функции, внесувате податоци, форматирате и 
понатаму истите да ги користите за соодветна намена. Курсот е дизајниран да ги запознаете основните 
алатки на Excel и можностите кои се неисцрпни, а неговата примена во секојдневното работење ќе ви 
помогне лесно и брзо да ги извршивте сите задачи за кои е потребно да се чуваат податоци и истите 
понатаму да ги користите за пресметки и водење евиденција. За да го посетувате овој курс не е 
неопходно да имате претходно искуство и предзнаење.  
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Успешно да ги користат основните алатки и функционалности на Excel 
2. Самостојно да креираат Excel документ и истиот да го уредуваат, форматираат, сортираат, 

филтрираат, валидира и печатат. 
3. Креираат табели, графикони . 
4. Користат основни функции (Round, Sum, Countif) 
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13 Содржина на курсот: 

Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

• Користење на апликацијата Microsoft Excel 

• Запознавање со работната околина 

• Основни елементи во работниот лист 

• Подесување на работна околина 

• Работа со документи 

• Работа со ќелии 

• Форматирање на податоци 

• Креирање на формули 

• Употреба на референци на ќелии 

• Препознавање на стандардни грешки 

• Работа со основни функции 

• Основни операции со работни листови 

• Креирање на различни типови на графикони 

• Модифицирање на постоечки графикон 

• Форматирање на елементи во графикон 

• Подесување на работниот лист 

• Припрема пред печатење 

• Печатење 

 

o  

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  
 
Овој курс се учи низ практични примери и совети.  
Примери соодветни на теоретскиот материал и работилница како облик на активен метод за учење. 
Исто така во овој курс понекогаш ќе се работи и на проблеми со кои моментално се соочувате во вашата 
работа се со цел практично и моментално да ги почувствувате бенефитите од доброто владеење на 
Excel. 
 
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 4 часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

4 часа 
 

16 Други форми на активности 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

2 часа 
 



 

  

 16.2 
 

Самостојни задачи 
 

2 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

 

17.1 Тестови 
 

  10 бода 
 

17.2 
 

Практични задачи 
 

 90 бода 
 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Задолжително присуство на наставата од минимум 70 %. 
Минимум добиени 65 поени од Тестови и практични задачи 
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 
 

Албански/Македонски/Англиски  
 
 

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


