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1. Вовед, мисија и програма
„Академија за лидерство“ е обука наменета за раководни лица , раководители на сектори,
претставници од организации и здруженија ангажирани во директна комуникација и
работа со вработените во различни сектори.
Мисијата на „Академија за лидерство“ е да се помогне во развојот на поефективно
лидерство, способно за решавање на социјални, технолошки, и политички предизвици кои
предизвикуваат промени. Индивидуалното учење и развој, управувањето со проекти и
воспоставувањето на мрежни врски, меѓу другото, претставуваат клучни елементи на
програмата Академијата за лидерство.
Програмата е развиена од страна на Советот на Европа и е тестирана од страна на
Балкан Нет во 2012 година во регионот на Југоисточна Европа. Во 2014 и 2015 година,
програмата успешно се спроведе кај две одбрани целни групи во Македонија и Бугарија
(градоначалници и високи службеници на општините, како и претставници на граѓанското
општество и невладините организации). Повеќе детали во врска со резултатите од овие
настани може да се добијат на (www.balkannet.eu).
Академијата за лидерство првенствено се фокусира на три области: развој и
подобрување на индивидуалните лидерски вештини и техники, справување и управување
со луѓе и организации и основен развој и разбирање на меѓународни програми и проекти.

2. Цели на програмата за Академија за лидерство
Специфичните цели на програмата Академија за лидерство се:
 Стекнување на знаење за специфични алатки за справување со предизвиците на

ефективното лидерство,
на односите со другите учесници во групите за обука и
овозможување максимален ангажман и искористување на потенцијалите во целиот
процес на обуката,
Солидно разбирање на улогата што ја игра довербата во постигнувањето на
резултати и она што е потребно за да се создаде доверлива средина,
Подобрено разбирање и вреднување на својот и профилот на работни стилови на
останатите - Лидерите ќе ги идентификуваат своите индивидуални лидерски
особини како и прашања поврзани со стилот и однесувања што може да бидат
пречки за успешно развивање на потребните односи и раководењето со тимови,
Презентирање на научен процес на користење на информации поврзани со стилот
за да се изградат односи со своите тимови во рамките на организацијата,
Зголемување на ефикасноста во личните и интерперсоналните комуникации и
разрешувањете на конфликти во улога на лидери и како членови на тимот,
Зголемување на свеста за потребата за отчетност и тековниот развој на лидерот,
клучните односи и тимската работа,
Поддршка на учесниците да развијат свој индивидуален план за да го осигураат
сопствениот натамошен развој како лидер,
Споделување на искуства што се користат како референтна точка за натамошниот
развој,

 Зацврстување
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 Разбирање на суштинските елементи на меѓународно користените алатки и

техники за проектен менаџмент,
 Зајакнување на лидерскиот пристап на учесниците итн.

3. Компоненти на обуката
Обуката за лидерство содржи четири поголеми компоненти од кои секој содржи по
неколку делови. Тие се наведени подолу.

3.1 Воведна сесија
Воведната сесија ги содржи следните четири компоненти:





Презентација на целите на програмата,
Презентација на целите на индивидуалните модули,
Презентација на методологијата за работа,
Лични визии, стравувања, очекувања и цели на учесниците.

3.2 Модул I
 Комуникациски вештини (размена на информации, стилови на комуникација,
стекнување на комуникациски вештини итн.),
 Суштински елементи на визуелизацијата,
 Презентација (лична подготовка, овозможување и водење на дискусии, можни
пречки за презентацијата, презентирање и справување со публика и користење
фидбек),
 Управување со време (лична подготовка, разбирање на времето, планирање на
успехот, воведување на итни промени, управување со времето на вработените)
 Емоционална интелигенција (свесност, мотивација, хиерархија на потреби,
емпатија итн.)
 Основно разбирање на меките вештини (Soft Skills),
 Справување со стресот (знаци и последици на стресот итн.)
 Моќта и лидерството, лидерски триаголник, карактеристики на модерните лидери.

3.3 Модул II
 Само-презентирање (организација или индивидуа) на интернет,
 Лидерско самооценување (карактеристики на модерните лидери, барања на
модерниот лидер),
 Чести лидерски и менаџментски грешки,
 Менаџерот како обучувач и како лидер,
 Лидерска матрица во согласност со Советот на Европа (СЕ),
 Лидерски стилови,
 Познати лидерски гуруа,
 Ефективно лидерство (зајакнување на личната ефикасност, раководење со
персонал, инспирација на вработените во правец на совршенство, делегирање на
овластувања, вештини на олеснување итн.),
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 Лидерски практики и перцепција на лидерството,
 Лидерски нивоа според Џон Максвел,
 Лидерски стандарди.

3.4

Модул III

 Стратешко размислување и дејствување (разбирање на стратегијата, краткорочно
и долгорочно размислување, размислување за иднината, анализа на внатрешните
особини, планирање на стратегијата),
 5–те „П“ на стратегијата според Минцберг (Mintzberg) - план, итрина, шема,
позиција, перспектива,
 Донесување на одлуки (стилови, модели, правила за спроведување на одлуки),
 Нови пристапи кон лидерството (позитивно раководење, лидерски стилови
засновани на емоциналната интелигенција),
 Умственото мапирање како алатка во модерното управување со проекти,
 Суштински елементи на управувањето со конфликти (медијација, преговори,
решенија),
 Суштински елементи на управувањето со проекти (логична рамка на проектот,
временска рамка и дијаграм како алатки во модерното управување со проекти),
 Изработка на планови за дејствување и управување со проекти и проектни
концепти од секојдневното работење на учесниците и организациите.

4 Мрежa на обучувачот
Обуките ќе бидат спроведени од страна на мрежата Балкан Нет со седиште во Скопје.
Балкан Нет во текот на последните 10 години се стекна со големо искуство во
Балканските држави (Албанија, Србија, Македонија, Косово, Црна Гора, Босна и
Херцеговина, Хрватска и Бугарија), помеѓу другото, во нудење и спроведување на
професионални обуки мерки за надградба
на капацитети со различни
интердисциплинарни целни групи. Како обучувач ќе биде ангажиран г-дин Жан
Станоевски.
Г-дин Станоевски е претседател на меѓународната фондација Балкан Нет
(www.balkannet.eu) и основач и директор на Констан ДООел (www.constan.com.mk). Тој е
сертифициран обучувач на програмата Академија за лидерство од Совет на Европа како
и сертифициран ПроНет обучувач од страна на GIZ – Германско друштво за меѓународна
соработка. Г-дин Станоевски е магистер по Применета политика и дипломатија и
дипломиран филолог на Филолошкиот факултет во Скопје (отсек германски и англиски
јазик).
Тој своето работно искуство го стекна во текот на изминатите 20 години работејќи по
налог на различни меѓународни и македонски институции/компании/донатори (Светска
Банка, InWEnt, EAR, GTZ, KFW, CDG итн.), главно во секторите право, економија, водоснабдување, логистика и транспорт.
Најголем дел од активностите се поврзани со управувањето и координирањето на
регионални проекти за надградба на капацитети, организација и модерација на семинари
и работилници, како и обуки за лидерство. Тој поседува исклучителни компаративни
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предности и сеопфатна експертиза во модерирањето и олеснувањето на меѓународни
семинари и работилници што произлегуваат од над 60 меѓународни работилници и
конференции модерирани во изминатите години, вклучително и сесии за прибирање на
идеи (brain storming) и слични настани.
Како полиглот, тој работи на англиски, германски, македонски и српски јазик.
Дополнително, г-дин Станоевски е обучен и сертифициран модератор/тренер за логичка
рамка/ЗОПП Целно ориентирано проектно ланирање од страна на ГИЗ (поранешно ГТЗ) и
сертифициран ПроНет тренер. Тој, исто така, успешно посетувал дополнителни курсеви
како оние за мултилатерални еколошки договори и профитабилен еколошки менаџмент и
маркетинг за мали и средни претпријатија итн.

4.1 Способности на нашиот обучувач
Предложениот обучувач ги поседува следните предности:
 Познавање на предметот и практично искуство, односно целосно владеење со
теоријата и праксата,
 Способност за пренесување идеи и знаења: ние можеме да ја задоволиме
потребата на учесниците да научат нешто ново или да го подобрат сопственото
знаење. Постигнуваме највисоки нивоа на учење преку користење на соодветни
алатки. Исто така, ова го постигнуваме преку спроведување на концептите преку
примери и преку нашето сопствено искуство, туѓото искуство или искуството на
учесниците и и ова го прикажуваме и потпомагаме преку практична употреба,
 Способност за планирање и управување со време: ние спроведуваме
последователни презентации со доволно времетраење, притоа, оставајќи време за
останатите планирани активности; на пример, детална обработка, работа во групи
или работење на сите горенаведени активности,
 Флексибилен и чувствителен став: за нас е пожелно да се задржи отворен ум за
групна работа и доколку е потребно, заедно со учесниците да се договараат и
создаваат различни пристапи од нашите. Обично, ние работиме со хетерогена
група на возрасни кои имаат различно академско образование, работа и искуство и
веќе утврдени ставови,
 Способност за синтетизирање: на објективен начин известуваме за придонесот
на учесниците, консолидирајќи ги резултатите од работилниците. Врз основа на
различните придонеси и дискусии, ние, исто така ја комбинираме и содржината; на
пример, правиме резиме, нагласувајќи ги најважните точки, цртајќи синоптички
графикони, планови или дијаграми или слично,
 Капацитет за самоконтрола: нашиот став и изглед самиот испраќа порака, Ние
сме тука за да го надополниме знаењето, што ни дава моќ со која што треба да
постапуваме внимателно и интелигентно. Притоа, ние користиме отворен пристап,
останувајќи смирени и и одговорни за време на различните дискусии,
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 Способност за управување со визуелни помагала: ние поседуваме соодветно
познавање од областа на алатките за визуелизација и знаеме како да управуваме
со техничката опрема што ја користиме.

5. Селектирање на учесници
Програмата Академија за лидерство е наменета за идни лидери и силно мотивирани
индивидуалци со висок лидерски потенцијал. Затоа, селекцијата на учесниците се
спроведува во согласност со конкретни критериуми и мотивацијата мора внимателно да
се оцени. Соодветната селекција е клучен елемент за обезбедување на одржливост и
повторна примена на програмата Академија за лидерство во избраните организации.
Овој процес на селекција ги содржи следните компоненти:
 Разгледување на кандидатите (од кандидатите ќе биде побарано да достават
свое CV и врз основа на тоа ќе биде составена листата на потенцијални
учесници),
 Пред-селекција на кандидатите (ова ќе биде спроведено во тесна соработка и
надзор на партнерот во проектот или организацијата учесник),
 Интервју со кандидатите (се спроведува по составувањето на листата на
потенцијални учесници),
 Проверка на посветеноста (обучувачот мора да ја провери посветеноста како
на партнерот/организацијата учесник така и на потенцијалните учесници
односно нивната волја и спремност да продолжат со користењето на
стекнатото знаење и методите од програмата Академија за лидерство),
 Проверка на мотивацијата (потребно е обучувачот да се осигури дека
кандидатите се силно мотивирани за учење и лидерство),
 Проверка на достапноста (обучувачот мора да се осигури дека кандидатот е
способен, посветен и спремен да отсуствува од своите секојдневни обврски во
периодот на спроведувањето на обуката),
 Завршна селекција (обучувачот заедно со партнерската организација мора да
ги споредат своите ставови преку разгледување на секоја апликација од страна
на кандидатите и да одлучат дали некој кандидат треба да учествува или не и
да наведат соодветна причина за донесената одлука. Крајната селекција се
прави по разгледувањето на апликациите на сите потенцијални кандидати).
Вообичаено, вкупниот број на учесници зависи од динамиката и користените материјали
за работилницата. Идеалниот број на учесници се движи помеѓу 15 и 20 лица. Некои
работилници може да имаат и поголем број на учесници. Сепак, квантитетот не значи и
квалитет – колку групата е побројна, толку помалку време секој учесник добива за давање
на сопствен придонес и активно учество во работилницата.

5.1 Прелиминарна анкета на учесниците
По искажаниот интерес (вклучително и CV-ата на потенцијалните кандидати) за учество
во програмата Академија за лидерство, обучувачите на Балкан Нет ќе спроведат
прелиминарна анкета за потенцијалните учесници. Учесниците ќе бидат индивидуално
оценувани и од нив ќе биде побарано да одговорат на прашања важни за содржината на
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програмата, нивното претходно знаење и искуство, нивните главни стремежи и нивните
специфични цели и почетни очекувања, количини и теми од слични претходни обуки од
областа на лидерството итн. Прелиминарната анкета е приложена како Анекс 3 од овој
документ.

6. Учество
Активното и интерактивно учество е главната методолошка оска на која што ние се
потпираме во нашата работа. Ја признаваме и цениме важноста на учеството како
пракса, состојба и фундаментално неопходна активност за било каков вид на општествен
развој. Ние силно го нагласуваме контекстуализираното учество во групите за обука.
Убедени сме дека едно лице може да примени нешто на работното место само кога тоа,
всушност доживеало нешто позитивно и конструктивно и со тоа има постигнато добри
резултати и за себе.
Во рамките на овој делокруг, ние обрнуваме многу внимание на идејата на активно и
интерактивно учество: какво треба да биде, динамиката на групата, на кој начин
учествуваат луѓето и предностите и недостатоците од учеството на класична
работилница.
Основниот принцип за учество во рамките на работилницата е да се достигне најголемиот
потенцијал, да се споделат искуствата и знаењата на учесниците на одредена тема. За
да се постигне ова, важно е да се има во предвид од каков состав е групата, како таа
функционира, нивото на знаење и начинот на кој членовите на групата се прибираат и
обработуваат корисни информации за донесување на одлуки.
Учеството не започнува веднаш, тоа е динамичен процес кој се менува и се ефектуира со
текот на времето. Првично, групата зазема загрижен став во кој поединците се
фокусираат само на сопствените нејаснотии. Вообичаено, мразот се крши кога ќе започне
претставувањето на учесниците и прилагодувањето и инкорпорирањето во групата, при
што учесниците полека се ослободуваат од своите стравови.
По претставувањето, се формира првото ниво на запознавање со учесниците што води
кон поставувате прашања за разјаснување на нивните сомнежи. Како што се зголемува
запознавањето, започнува критичното ниво каде групата ги доведува во прашање
информациите што ги добива, укажува на нови идеи и предлага алтернативи на она што е
презентирано. Од оваа точка, кохезијата на групата е посилна и настанува сопственост на
учеството како и управување со самиот себе и донесување на одлуки.
Оттука, овие процеси не се јавуваат само линеарно. Ритамот и акцентот помеѓу фазите,
се со различен интензитет. Што е уште поважно, процесот може да дојде до застој или
дури и да оди во обратна насока во зависност со динамиката на групата и вештините на
тимот за обука.
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7. Агенда
Секој модул се спроведува во период од 2,5 работни денови, поделени на утрински и
пладневни сесии. Агендата е приложена во Анекс 1 на овој документ.

8. Методологија на обучување
Модулите се спроведуваат како комбинација од обука во училница, истражување на
неколку модели на ефективно лидерство и здружување, поттикнување на дискусија и
искуствени активности. Спроведувањето на искуствени активности ќе го засили ова
истражување и ќе им овозможи на учесниците целосно да се вклучат и да го
персонализираат искуството од обуката. Заедно, тие ќе ја истражуваат комплексната
динамика што влијае на ефикасноста на лидерите и тимовите.
Процесот на обука ќе се спроведува во мали групи, со цел да се забрза позитивната
психолошка клима и да се подобри позитивната групна динамика. Во суштина ние ја
гледаме обуката како повеќенасочен процес. Учесниците учат од обучувачите, но и
обучувачите, исто така, учат од искуствата на учесниците, и на крај, учесниците учат
едни од други.
Нашиот обучувач нема став дека знае сѐ. Никој не знае сѐ и доколку имаме отворен ум,
секој ден учиме нешто ново. Треба да се разбере дека работилницата е само еден
момент во процесот на учење. Затоа, ние сме убедени дека целосното учество и
поддршката да се примени научениот материјал го дополнуваат и се составен дел од
процесот на учење.
Употребата на она што е научено во текот на сесиите за обука во пракса е на таков начин
што учесниците може да се поврзат со концептите што како резултат секогаш покажуваат
поголем интерес. Оттука, за време на работата, се разработуваат и директно се
спроведуваат студии на случај и се преземаат улоги од страна на учесниците. Во
согласност со принципот на циклусот на искуствено учење, на учесниците ќе им биде
овозможено да учат и истражуваат токму преку имплементација на практични чекори за
работа и студии на случај избрани од нивната секојдневна работа.
Моделот на искуствено учење разработен од британскиот експерт и аналитичар Рубин
Колб во осумдесетите години од XX век и претставува еден од најкорисните и
најописните модели што се на располагање во процесот на обука на возрасни.
Согласно на овој систем, во цилкусот на учење постојат четири фази кои произлегуваат
една од друга, како што се: конкретно искуство проследено со рефлексија на тоа
искуство на лична основа. Потоа следи деривација на општи правила со кои се опишува
искуството или примената на познати теории во него (апстрактна концептуализација)
проследено со изнаоѓање начини за модификување на искуството што следи (активно
експериментирање), за конечно да доведе до доживување на конкретно искуство. Сето
ова може да се случи одеднаш или со денови, недели или месеци, во зависност од
темата и во исто време, може да се оствари "wheels within wheels" процес (погон во
погонот).
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Најнепосредната примена на овој модел треба да осигури дека обуката и тренингот
целосно ќе ја вреднуваат секоја фаза од процесот. Тоа значи дека најважната задача на
тренерот е да ги „турка„ учесниците низ целиот циклус, меѓу другото и преку поставување
прашања што се однесуваат на рефлексијата, концептот и начините и да се теститраат
идеите. (Самото конкретно искуство може да се појави вон туторската/ менторската
сесија).
Оттука, моделот на Колб функционира според циклус составен од четири фази:
1. Конкретно искуство - (КИ)
2. Рефлексија - (Р)
3. Апстрактна концептуализација - (AК)
4. Активно експериментирање - (AE)
и според дефиниција на процесот на учење во четири фази, (пришто, секоја
претставува комбинација од две претпочитани фази, повеќе како матрица од два-по-два
во стиловите според циклусот составен од четири фази, како што е прикажано подолу),
за кои што Колб ги користел следните термини:
1. Дивергенција (КИ/Р)
2. Асимилирање (AК/Р)
3. Конвергенција (AК/AE)
4. Прилагодување (КИ/AE)
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Слика 1: Графички приказ на циклусот на искуствено учење (experiential learning cycle)
според Колб:
Активист:
претпочитува да
делува и искуси

Прагматичар: сака да
„проба„ за да види
дали ќе функционира
Конкретно искуство
(оформување /
создавање на искуство)

Активно експериментирање
(планирање / испробување на
наученото)

Рефлективно набљудување
(разгледување / осврт на
искуството)

Апстрактна
концептуализација
(заклучување / учење од
искуството)

Теорист: сака да ги
разбере причините,
концептите, односите
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Рефлектист:
набљудува и
рефлектира

Слика 2: Стилови на учење според Колб

Организирањето и спроведувањето на работилници е фокусирано на обучување на
возрасни. Главните цели на приграмата е да им пренесе знаење и техники на учесниците
за тие да можат да ги користат во пракса.
Човечките суштества инстинктивно бараат позитивни промени. Учењето е начин на
започнување на овие промени и поефективно е доколку учиме на еден сеопфатен начин.
Затоа, како обучувачи, ние бараме специфични алатки за да се олесни процесот на
учење. Обуката не претставува еднонасочна улица, туку заеднички процес на учење,
вклучувајќи повратна информација - на пример, никој не знае сѐ, но секој знае нешто и
заедно поседуваме големо знаење.
Процесот, методологијата и алатките што ги презентираме се засновани на три главни
оски:




Внимавање на потребите: Полесно го користиме наученото доколку она што
го учиме на работилниците е поврзано со проблемите што се во наш интерес,
Учество: Секој процес на обука што вклучува учество, ја зголемува
индивидуалната мотивација и капацитет на учење. Затоа, обуката ќе биде
поефективна доколку имаме можност да учиме од нашите постапки,
Визуелизација: Составувањето на визуелни примери на предлози, дискусии и
договори што се составен дел од една работилница, го олеснува учеството и
се фокусира на остварување на потребите,
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Во текот на работењето интензивно ќе се користи метаплан методот. Овој метод е
докажан и ефективен начин за постигнување на заедничко разбирање во текот на
групните дискусии. Притоа, поимот „ефективен„ има две значења. Првото значење е
„рационалност„ во смисла на економичност во работата. Кога се користи метаплан
методoт резултите се постигнуваат побрзо отколку преку користење на други методи. Од
друга страна поимот „ефективен„ укажува на тоа дека учесниците поинтензивно се
вклучени во обработката од резултатите од групната работа. Земајќи го предвид
мислењето на сите учесници во групата се креира најдобра можност за постигнување на
резултати преку уживање на поддршка од целата група.
Метаплан методот содржи три суштински елементи:




Визуелизирање на дискусиите,
Поттикнување и водење на интерактивност,
Драматуршки техники на планирање.

Во процесот на учење од обучувачот но и од самите учесници помеѓу себе преку
визуелизирањето се обезбедува видливост на резултатите од работата на целата група.
Придонесите на учесниците се прибираат, организираат и служат за се анализа на
нивните меѓусебни односи.
Преку поттикнувањето и водењето на интерактивност се овозможува прифаќање на
придонеси од учесниците што имаат јасна структура. Обучувачите се осигуруваат дека
учесниците се вклучени во дискусија што нема да излезе од контрола или да го промени
курсот.
Драматуршките техники на планирање им помагаат на обучувачите да го предвидат текот
на дискусијата. Ова им овозможува да ја водат групата до посакуваната цел по
континуирана патека.
Слика 3: Метаплан метод - илустрации

- 12 -

Важно е да се нагласи дека ние како обучувачи имаме отворен и толерантен однос и дека
сме свесни за работната средина. Половата застапеност и еднаквоста во останатите
аскпети се многу важни за достигнување благосостојба во работењето на групите.
Учењето е чувствителен и сложен процес што одзема време и затоа може да биде
непожелен, бидејќи учењето значи дополнување и/или замена на нашите стари идеи,
навики и ставови со нови. Ова е причината зошто ние како обучувачи, се однесуваме на
етички начин и со такт и почит кон нашите учесници.

8.1 Распоред на седење за време на работилниците
Удобни и флексибилни седишта и практични работни маси е од суштинско значење за
успехот на процесот на учење. Ние препорачуваме распоредување на седишта во еден
полукружен ред или „U“ облик, доволно за оние кои се присутни и отстранување на
вишокот на столици за седење. При што, се обезбедува доволно простор помеѓу
столовите и во просторот помеѓу учесниците и екранот или флипчартот нема маси и
други предмети, доколку соодветните активности не бараат поинаков распоред на
седење.
Препорачуваме користење на столици со вградени масички или површина на која што
учесниците ќе може да се потпрат и да фаќаат прибелешки. Потребни се и две до три
маси за поставување на материјалите.
Просторијата за обука е со следниве карактеристики:





Соодветна акустика и звучна изолација помеѓу салите или просторите каде што
можеби се одржуваат други настани со цел да се избегнат пречки или мешање во
процесот на обучување,
Поставување на ѕидови или самостојни исправени површини за поставување на
постери за да бидат видливи кога е потребно,
Во близина на локацијата на која се одржува обуката има тоалети, канцеларија,
простории или места за групна работа, како и простор за ручек или освежување/
закуски.
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Слика 4: Илустрација на распоред на седење

9.

Пакет со материјали за обуката

За интерактивна и визуелна работилница во согласност со она што го предлагаме,
потребни се различни материјали како оние што се наведени подолу. Ние особено го
препорачуваме користењето на следниве материјали:







Табли,
Флипчартови,
Хартија во формат А0
Креп хартија или картички во различни бои и форми,
Маркери,
Други материјали: како иглички и пернички за иглички, етикети во различни бои или
леплива хартија, лепак и леплива или лента за маскирање, ножици, хефталка,
перфоратор, спојувалки, моливи, пенкала, тефтери, дигитрон, хартија за печатење,
папки и материјали за составување на приказна со слики на табла, ацетати или
фолии со соодветни маркери за пишување на нив, картички за пишување на
имињата на учесниците и на тимот за обука, филм и батерии за фотоапарат, а
доколку е возможно и видео камера, слатки и играчки за планираните активности,
како што е топка, играчка плишано животно, свирче или ѕвоно, часовник, коцка,
комплет за прва помош и други материјали,

Пред почетокот на обуката учесниците добиваат пакет со материјали за обуката. Тој ќе ги
содржи следниве компоненти:






Агенда и материјали за обуката,
Power Point презентации,
Метаплан картички и комплет алатки за работа,
Папки, тефтери и пенкала,
Прашалник за оценка на работилницата итн.
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10.

Прашалник за оценка на обуката

Процесот на евалуација се користи за критичка анализа на различните компоненти и на
модулите на работилници и обуката како целина. Притоа, ние вршиме тековна евалуација
и евалуација на крајот од секоја работилница за да идентификуваме евентуални
недостатоцци и грешки и да предвидиме тешки ситуации или да ги зајакнеме позитивните
поени во индивидуалните работилници. Резултатите од евалуацијата влијаат врз
тековниот процес на работилницата.
Затоа, со цел да се изврши оценка на работилниците, по завршувањето на секој модул
учесниците ќе треба да пополнат прашалник за учинокот (формулар за евалуација).
Прашалникот, којшто е од комбиниран тип (отворен и затворен), содржи прашања за
оценка на општите теми што се однесуваат на работата како и оценка на поединечните
сесии и работата на обучувачот. Притоа учесниците може слободно да дадат свои
коментари и забелешки. Прашалникот за евалуација пред се дава фидбек за
работилницата со цел да помогне во задржување и подобрување на квалитетот и
релевантноста на презентираниот материјал.
Понатаму, оваа алатка служи за оценка на работата и стручноста на обучувачот, оценка
за проширувањето на знаењата и вештините на учесниците, прифатените промени во
пракса силните и слабите страни на работата како и идеите за подобрување на целата
програма Академија за лидерство. Таа, исто така, ќе го охрабри обучувачот и ќе го
поттикне да ја подобри својата работа.

11.

Активности по завршувањето на обуката

Активностите што се спроведуваат по завршувањето на обуката се клучен дел од ваквите
програми иако најчесто не им се обрнува многу внимание. Процесот на учење на
Академијата на лидерство не завршува со завршувањето на работилниците од
различните модули. Затоа, доколку постои интерес за холистичко учење, вреди да се
размислува за тоа какви механизми и ресурси се потребни за да се постигне следење и
да се дознае како учесниците го применуваат она што го научиле и споделиле, или пак да
се оствари барем контакт со нив и да се праша за нивното искуство по спроведувањето
на обуката.
Откако ќе заврши Академијата за лидерство, обично постојат две работи што ги
спроведуваме: првата е пишување на технички и финансиски извештај за текот на
обуката, и втората е испраќање на документација или извештај. Ние предлагаме во овој
почетен дел на планирање на обуката, дополнително да се одлучи за активностите што
се спроведуваат по завршувањето на обуката. Притоа, ги предлагаме следните чекори
или комбинации што може да се искористат за натамошна поддршка во процесот на
учење на учесниците:





Писмена евалуација по завршувањето на обуката,
Наизменични контакти,
Постојан претходно договорен контакт,
Поддршка на учесниците во извршувањето на задачите по завршувањето на
обуката,
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 Поддршка на учесниците преку интернет,
 Дополнителна работилница или состаноци.

12.

Сертифицирање на учесниците

Секој учесник кој поминува низ процесот на програмата Академија за лидерство, ќе добие
сертификат од Советот на Европа. Оваа сертификација има неколку предности, како што
се:










Овозможува лицето да се разликува од конкуренцијата,
Овозможува сигурност дека тој/таа поминал/а низ обуката и активно учествувал
Нуди алатки за повторно навраќање кон материјалот кога е неопходно,
Иако се вели дека „искуството е најголемиот учител“, сепак, сертификацијата „го
заокружува наученото“,
Ги подобрува менторските вештини на учесниците,
Му го овозможува на лицето статусот на постојан ученик,
Овозможува подобра заработка,
Овозможува подобра проценка на талентите и вештините на другите,
Овозможува навлегување во нови области.

Сертификатите ќе бидат доделени само на оние кои што активно и регуларно ќе
учествуваат на секој од трите модули и кои што ќе придонесат со нивното лично искуство
во програмата.

13.

Заклучоци

Способностите со справувањето на комплексноста во работата, изнаоѓањето на иноватитвни деловни решенија, мотивирањето и инспирирањето на вработените и членовите
на тимот кај вклучените организации се клуч за успехот. Денешните успешни лидери се
карактеризираат со способноста да ги идентификуваат потенцијалите, да изградат нови
бизнис модели и да ги надминат границите на бизнисот.
Со оваа обука раководните лица и менаџерите од целната група ќе се стекнат со основни
знаења за стратешки менаџмент алатки и ќе добијат увид во лидерството за да се фаќаат
во костец со се поголемите предизвици во управувањето и менаџирањето во своите
организации. Знаењата и алатките со кои ќе се стекнат ќе ги зголемат нивните
потенцијали и ќе донесат директен бенифит за нив самите и за организациите во кои
работат.
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Анекс 1: Агенда на работилниците
МОДУЛ I

ДЕН 1
ВРЕМЕ

9:30 – 10:15

АКТИВНОСТ

Вовед

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Презентирање на целите на
програмата и поединечните
модули
Презентација на
методологијата за работа

10:15 – 11:00

Претставување
на учесниците

11:00 – 11:15

Пауза за кафе и
чај

11:15 – 13:30

13:30-14:30

14:30 – 16:30

Презентација

Лични согледувања, очекувања
и согледувања на учесниците

Зацврстување на вештините за
подготовка на презентација,
планирање на презентација и
справување со публика,
компоненти на ефективна
презентација

МЕТОДОЛОГИЈА
ППТ презентација, метаплан
метод за собирање на
очекувањата на учесниците

Лично претставување и кратка
дискусија

ППТ презентација
Вежби и работа на сцена и
пред видео камера
Пленарна дискусија и анализа
на индивидуалниот учинок на
учесниците

Пауза за ручек

Комуникација и
визуелизација

Зацврстување на
комуникациските вештини,
презентација на основните
елементи на
визуелизацијата

ППТ презентација, метаплан
метод
Вежби и интерактивна работа
во две групи
Печатен материјал, игри со
улоги

16:30 – 16:45

Проценка на работниот ден и завршување со работилницата
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ДЕН 2

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

9:30 – 11:30

Управување со
времето

11:30-11:45

Пауза за кафе и
чај

11:45 – 13:30

Емоционална
интелигенција

13:30-14:30

Пауза за ручек

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Лична подготовка, разбирање
на времето, успешно
планирање, спроведување на
итни промени, управување со
времето на вработените,
анализи и проценки на
искористеното време,
самооценка на вештините

Разбирање на емоционалната
интелигенција (свесност,
мотивација, хиерархија на
потребите, емпатија итн.)

Основно разбирање на меките
вештини,

МЕТОДОЛОГИЈА
ППТ презентација, метаплан
метод
Пишување на индивидуален
план на времето за проценка
на вештините на учесниците
за ефективно разбирање и
искористување на времето

ППТ презентација, анкета
Игри со улоги и вежби

ППТ презентација, вежби и
пленарна дискусија и анализа
на индивидуалниот учинок на
учесниците

14:30 – 16:30

Меки вештини

16:30 – 16:45

Проценка на работниот ден и завршување со работилницата

Дискусии и зацврстување на
меките вештини на учесниците
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ДЕН 3

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

9:30 – 11:30

Управување со
стрес

11:30-11:45

Пауза за кафе и
чај

11:45 – 13:30

Моќта и
лидерството

13:30-14:30

Ручек

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Разбирање на стресот, знаци и
последици од стресот

Разбирање на моќта,
разбирање на лидерството,
лидерски триаголник,
карактеристики на модерните
лидери

Заминување на учесниците
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МЕТОДОЛОГИЈА
ППТ презентација,
самооценување и анкета за
вештините за елиминирање на
стресот, игри со улоги и
дискусии

ППТ презентација, игри со
улоги

МОДУЛ II
ДЕН 1
ВРЕМЕ

9:30 – 11:30

9:30 – 11:30

11:30-11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:30

13:30-14:30

14:30 – 14:45

АКТИВНОСТ

Презентација на
(организација
или индивидуа)
на интернет

Лидерско
самооценување

Пауза за кафе и
чај
Чести лидерски
и менаџерски
грешки

Менаџерот
како тренер и
менаџерот
како лидер

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Разбирање на ефектот на
индивидуалното/организациско
соодветното презентирање на
интернет

Развој и вовед во
индивидуалниот лидерски стил
– Поврзаноста на
индивидуалното лидерство со
реалните резултати,
разбирање на
карактеристиките на модерните
лидери, услови за модерен
лидер

МЕТОДОЛОГИЈА
ППТ презентација
Вежба за
индивидуално/организациско
претставување на интернет
Задача: Анализи на примери
на ефективни презентации на
интернет
ППТ презентација
Индивидуална проценка на
индивидуалните лидерски
желби
Пленарна дискусија: Што
откривте за себе си?
Печатени материјали:
Самостојна проценка на
сопствените желби и лидерски
квалитети.

Разбирање и избегнување на
честите грешки во лидерството

ППТ презентација, игри со
улоги

Разбирање на разликите
помеѓу менаџментот и
лидерството. Правење разлика
помеѓу соодветен менаџер и
совршен лидер

ППТ презентација, печатени
материјали, игри со улоги

Пауза за ручек
Лидерска
матрица спорет
Советот на
Европа (СЕ)

Вовед во потребите за
управување и користење на
лидерската матрица како
алатка за совршенство
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1.Групна работа: примери за
добро лидерство
2.Дискусија: лидерство преку
развој на организацијата

Печатен материјал

14:45 – 15:45

Лидерски
стилови

Разбирање на различните
лидерски стилови

Анализи и анкета за личните
лидерски стилови, игри со
улоги

Разбирање на историските
аспекти на лидерството преку
примери на претставување на
различни лидери од минатото

ППТ презентација и дискусија

15:45 – 16:30

Познати
лидерски гуруа

16:30 – 16:45

Проценка на работниот ден и завршување со работилницата

ДЕН 2
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

9:30 – 10:30

Познати
лидерски гуруа

10:30 – 11:30

11:30-11:45

11:45 – 13:30

13:30-14:30

Ефективно
лидерство

Пауза за кафе и
чај
Лидерски
практики и
перцепција на
лидерството

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Разбирање на историските
аспекти на лидерството преку
примери на претставување на
различни лидери од минатото

МЕТОДОЛОГИЈА
ППТ презентација и дискусија

Зацврстување на личната
ефикасност, управување со
човечки ресурси, помошни
вештини

ППТ презентација, печатени
материјали, игри со улоги

Разбирање и перцепција на
лидерството како начин на
живот

ППТ презентација и дискусија

Пауза за ручек

13:30 – 15:00

Делегирање на
овластувања

Разбирање на техниките за
делегирање на овластувања и
набљудување на процесот на
работа, зацврстување на
вештините

15:00– 16:30

Управување со
човечки ресурси

Развој на основни вештини кај
вработените, изнаоѓање
решенија, наградување

16:30 – 16:45

Проценка на работниот ден и завршување со работилницата

- 22 -

ППТ презентација
Анкета и интерактивна работа
во две групи

Печатен материјал, анкета,
игри со улоги

ДЕН 3

ВРЕМЕ
9:30 – 11:30

11:30-11:45

АКТИВНОСТ
Лидерски
стилови според
Џон Максвел

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА

МЕТОДОЛОГИЈА

Разбирање на нивоата на
лидерство

ППТ презентација, размена на
искуства и дискусија

Разбирање и користење на
модерните лидерски стандарди
развиени од страна на Советот
на Европа

ППТ презентација, игри со
улоги

Пауза за кафе и
чај

11:45 – 13:30

Лидерски
стандарди

13:30-14:30

Ручек

Заминување на учесниците
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МОДУЛ III

ДЕН 1
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

9:30 – 11:30

Стратешко
размислување и
делување

11:30-11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:30

13:30-14:30

14:30 – 15:00

15:00– 16:30

16:30 – 16:45

Пауза за кафе и
чај
5те „П“ на
стратегијата
согласно
Минцберг

Нови лидерски
пристапи

Пауза за ручек
Умствено
мапирање како
алатка во
модерниот
менаџмент

Основи на
управувањето
со конфликти

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Разбирање на стратешкото,
краткорочно и долгорочно
размислување, размислување
за иднината, анализа на
внатрешни вештини,
планирање на стратегијата

МЕТОДОЛОГИЈА

ППТ презентација, игри со
улоги

Разбирање на начинот на
користење на планови, итрини,
форми, позиции, перспектива
како стратешки алатки

ППТ презентација, дискусии

Разбирање на позитивното
раководење и лидерски
стилови засновани на
емоционална интелигенција

Анкета и игри со улоги

Разбирање и користење на
умственото мапирање

Вежби за умствено мапирање
како придобивка за
организациите

Користење и разбирање на
техники за управување со
конфликти (медијација,
преговори, решенија) за
подобрување на работата во
организациите

ППТ презентација, дискусии,
Анкета и игри со улоги („Освој
колку што можеш повеќе“)

Проценка на работниот ден и завршување со работилницата
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ДЕН 2

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

9:30 – 11:30

Стратешко
размислување

11:30-11:45

Пауза за кафе и
чај

11:45 – 12:00

Временска
рамка и Гантов
дијаграм

12:30-13:30

Пауза за ручек

13:30 – 16:30

16:30 – 16:45

Создавање
активности и
планови за
управување
со проекти

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Разбирање на терминот
стратегија, анализи на
сопствената позиција.
Планирање на стратегијата

Разбирање на основите на
временска рамка и Гантов
дијаграм како елементи на
управувањето со проекти

Пишување на проектен концепт
од секојдневната работа на
учесниците и организациите
(вкл. логичка рамка и
суштинските елементи на
проектен концепт)

МЕТОДОЛОГИЈА
ППТ презентација и размена
на искуства

ППТ презентација и размена
на искуства

Избор на две проектни идеи и
развој на проектни концепти
Работа во две групи

Проценка на работниот ден и завршување со работилницата

ДЕН 3
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТАТА
Пишување на проектен концепт
од секојдневната работа на
учесниците и организациите
(вкл. логичка рамка и
суштинските елементи на
проектен концепт)

9:30 – 12:30

Создавање
активности и
планови за
управување со
проекти

12:30-13:30

Ручек и заминување на учесниците
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МЕТОДОЛОГИЈА

ППТ презентација, размена на
искуства и дискусии

Анекс 2: Библиографија
За изготвување на програмата за обука користени се искуствата и препораките на
програмата Академија за лидерство од Советот на Европа како и користена литература и
искуства во менаџментот и координирањето на проекти од континентална Европа и
Соединетите Држави. Авторот работеше и се консултираше со следниве дела:
www.mindtools.com
Академија за лидерство, Џон Џексон
Андрагошки прирачник за образовна работа со возрасни, Сефика Алибабиќ и други.
Организирање и спроведување на работилници – Практичен водич за обучувачи,
Кармен Кандело, Грациа Ана Ортиз, Барбара Унгер
Менаџмент за совршенство, Мои Али, Стивен Бруксон, Енди Брус, Џон Итон, Роберт
Хелер, Рој Џонсон, Кен Лангдон, Стив Слејт, Dorling Kindersley Publishers
Суштински прирачник за менаџери, Роберт Хелер и Тим Хиндл, Dorling Kindersley
Publishers
Бизнис, Вистинскиот извор, A&C Black Publishers Ltd. 2006
Менаџмент: Задачи, Одговорности, Практики – Питер Друкер
Прирачник за управување со проекти – Тревор Л. Јанг
За лидерството – Алан Лејтон
Модерација, А. Едмилер/Т. Вилхелм
Емоционална интелигенција – Даниел Големан
Визуелизација, презентација, модерација, Jозеф В. Зајферт
Книга за презентација, Gene Zelazny
Мотивацијатата и личноста – Абрахам Маслоу (основачот на теоријата за
мотивација)
Позитивен акциски план – Наполеон Хил
Кунг Хо! Мотивирајте ги луѓето во било која организација – Кен Бленчард, Шелдон
Бауелс
Ефективна мотивација – Џон Адаир
366 дена увид и мотивација за постапување правилно – Питер Ф. Друкер
Мотивираниот ум – Раџ Персауд
1001 совет за мотивација на колегите – Даниел Занети
Тајната врата на успехот – Флоренс Сковел Шин
Силата на кажаниот збор – Флоренс Сковел Шин
Личен успех – Лиза Сигл
Практиката на позитивното мислење – Џозеф Марфи
Моќта на потсвеста – Џозеф Марфи
Правила за живот, Џон Темплар
Правила за благосостојба, Џон Темплар
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Анекс 2:

Прелиминарна анкета на учесниците

www.constan.com.mk
www.balkannet.eu

АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО
ПРЕЛИМИНАРНА АНКЕТА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ УЧЕСНИЦИ
Општи информации
Ве молиме, наведете ги информациите што се бараат подолу:

Име и презиме:
Организација:
Адреса:
Тел./Факс:
Email:

Прашања за евалуација:

1. Дали Вие лично, на Вашето работно место ги користите некои од наведените
предмети или елементи од предложената програма за обука?
Да
Не
Доколку да, Ве молиме наведете детали:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Кои аспекти од програмата за Вас се лесни, а кои тешки за спроведување?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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3. Дали некои теми од програмата ги применувате во Вашето секојдневно работење?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Дали во изминатите години сте биле вклучени во лидерството како тема и какви
идеи произлегле во врска со тоа?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Со кого, внатре или надвор од Вашата организација, сте поврзани во врска со
лидерството?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Дали во изминатите години сте учествувале во слични процеси на обука во врска
со оваа тема и кои области, според Вас, беа најсложени?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Кои се главните предизвици со кои се соочува организацијата каде што работите
од аспект на практикување на лидерството?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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8. Какви предлози Вие, како потенцијален учесник имате во врска со програмата
Академија за лидерство?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ви благодариме за Вашето време и за вложените напори!
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Прилог 4: Сертификат
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