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АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО 
ФАЗА 3 – Поморје, Бугарија 

 
13 јуни, 2015 
Пристигнување на учесниците 
 
ДЕН 1(14.06.2015) 

ЧАС АКТИВНОСТ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА МЕТОДОЛОГИЈА 

09:00 Добредојде и 
вовед  

 Ре-креирање на динамиката на Фаза 
2 

Отворање говори 
 

 Вежби за 
потсетување 
 

1. Потсетување од обуката во Фаза 2  
2. Градење на основа за 
понатамошно учење 
 

Во buzz групи, потсетете се на претходната обука и назначете ги 
за вас важните точки на учење: 
а) значењето и вредностите на современото лидерство 
б) традиционалната употреба на власта 
в) вежби за самооценување  
г) одредница за лидерство 
д) разбирање на другите перспективи 
ѓ)модерна лидерска култура 
г) пристап на учење кон стратешко размислување и делување 
ж) создавање на динамична организација 
з) позитивна страна на лидерството: олеснување 
ѕ) развивање на комуникациска стратегија  
к) лидерски стилови 
ј)  управување со учинок 
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 Лични лидерски 
активности 

Учете од вистинските лидерски 
активности на учесниците со 
подложување на резултатите на увид  
Жан Станоевски 

Учесниците ќе презентираат извештаи за нивните задачи во 
групата; групата ќе поставува предизвикувачки прашања со цел да 
им помогне на учесниците да ги разјаснат прашањата во врска со 
лидерството 

 Поттикнувачи 
на промени 

Да се разбере улогата на 
лидерството во користењето на 
поттикнувачите на промени 
 

1. Во групи од по 4, одредете ги најважните фактори за иновации 
во одредена општина, што би можело да се направи за да се 
поттикнат истите? 
2. Повратни информации и интерактивна дискусија 
3. Во истите групи, потполенете образец за спроведување на 
промени 
4. Повратни информации и интерактивна дискусија 
Печатени материјали: Употреба на иновации за поттикнување 
на промени  

 Личен пристап 
кон 
лидерството (1) 

Научете како да го подобрите 
сопствениот лидерски пристап  
 

Интерактивна PowerPoint презентација: Максимизирање на на 
ефективноста на вработените (делови 1-2) 
Печатени материјали: PowerPoint слајдови 

11:00-11:15 Кафе пауза 

 Справување со 
конфликти 

Научете различни пристапи кон 
решавање на конфликтите 
 

1. Игра: „Добиј колку што можеш повеќе“ 
2. Улоги: Summerhill проект за домување 
3. Интерактивна презентација „Решавање на конфликти“ и 
дискусија 
Печатени материјали: Справување со конфликт - Summerhill 
проект за домување; „Добиј колку што можеш повеќе“; 
PowerPoint слајдови;читање „Решавање на конфликти“ 

 Личен пристап 
кон 
лидерството (2) 

Научете како да го подобрите 
сопствениот лидерски пристап 
 

Интерактивна PowerPoint презентација: Максимизирање на на 
ефективноста на вработените (делови 3-4) 
Печатени материјали: PowerPoint слајдови 

14:00 Ручек 

 
 
ДЕН 2 (15.06.2015) 

ЧАС АКТИВНОСТ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА МЕТОДОЛОГИЈА 

09:00 Вежба за 
потсетување 

 Потсетување на вчерашното 
учење и обврски, олеснето со помош 
на учесниците 
 

Секој учесник нагласува клучна точка на учење; интерактивна 
пленарна дискусија. 

 Меѓуопштинска 
соработка 

Разбирање на импликациите на IMC 
(МОС) 
 

Интерактивна PowerPoint презентација: Лидерство за 
меѓуопштинска соработка 
Печатени материјали: PowerPoint слајдови 
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 Меѓуопштинска 
соработка 
(продолжение) 

Стекнете лидерски вештини во 
развојот на меѓу-општинските проекти 
 

1. Прочитајте ја студијата на случај 
2. Играње улоги: состанок за планирање за развој на IMC (МОС) 
проектот за транспорт; повратни информации  
3. Земете ги предвид успешните карактеристики на една 
ефективна општина  
4. Пополнете образец за подготовка на културата на општината за 
меѓуопштинска соработка 
5. Интерактивна дискусија за потребните лидерски карактеристики 
за меѓуопштинска соработка; наведете ги на табла 
Печатени материјали: Размислување за опцијата за 
меѓуопштинска соработка 

 ОТВОРЕН 
ПРОСТОР  

Можност за учесник да презентира за 
преглед вистински лидерски 
предизвик  
 

Како погоре 

11:00-11:15 Кафе пауза 

 Личен пристап 
кон 
лидерството (3) 

Научете како да го подобрите 
сопствениот лидерски пристап 
 

Интерактивна PowerPoint презентација: Максимизирање на на 
ефективноста на вработените (делови 5-6) 
Печатени материјали: PowerPoint слајдови 

 Максимизирање 
на капацитетот 
на човечките 
ресурси  

Научете ги неопходните лидерски 
вештини потребни за зајакнување на 
учинокот на вработените 
 

1. Buzz групи за карактеристиките на успешните иницијативи 
2. Групни сесии за значењето на учинокот на вработените во 
јасноста, единството и агилноста, проследено со повратни 
информации и дискусија 
3. Групна работа во врска со лидерските практики за подобрување 
на учинокот на вработените, проследено со повратни информации 
и дискусија 
Печатени материјали: Искористување на човечки ресурси  

14:00 Ручек 

 

 
ДЕН 3 (16.06.2015) 

ЧАС АКТИВНОСТ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА МЕТОДОЛОГИЈА 

09:00 Прашања од 
претходниот ден 

Потсетување на вчерашното 
учење и обврски, олеснето со 
помош на учесниците 
 

Секој учесник нагласува клучна точка на учење. 

 Максимизирање 
на капацитетот на 
човечките ресурси 
(продолжение) 

 
 

 

 Одговорност  Научете како доброто лидерство 
може да ја зајакне локалната 

1. Во групи од по 4, размислете и пополнете ја вежбата за 
одговорност 
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одговорност и да резултира со добар 
учинок 
 

2. Повратни информации, buzz групи и интерактивна дискусија 
Печатени материјали: Искористување на транспарентноста 

11:00-11:15 Кафе пауза 

 ОТВОРЕН 
ПРОСТОР  

Можност за учесник да презентира за 
преглед вистински лидерски 
предизвик 
 

Како погоре 

 Емоционална 
интелигенција 

Разбирање на улогата на 
емоционалната интелигенција во 
лидерството 
 

1. Интерактивна презентација за Лидерството преку 
емоционалната интелигенција 
2. Групна вежба за ефектите од надлежностите на 
емоционалната интелигенција 
3. Buzz групи за взаемните очекувањата на менаџерите и 
вработените 
Печатени материјали: Лидерството преку емоционална 
интелигенција; PowerPoint слајдови 

 Отворен форум 
Предавање на 
сертификатите  

Можност да се постават било 
какви прашања 
Евалуација на Академијата за 
лидерство 
 

Интерактивна пленарна дискусија 

14:00 Ручек 

 
Заминување на учесниците 


