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АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО ВО МАКЕДОНИЈА  

ФАЗА 2 – ПРОГРАМА 

21-23 април, 2015, Охрид (Хотел Милениум) 
 
20 април 
Пристигнување на учесниците, средба за претставување 
 
 
21 април 

ЧАС АКТИВНОСТ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА МЕТОДОЛОГИЈА 

 
09:30 

Добредојде и вовед  Повторно развивање на 
динамичноста од 
претходната фаза 

Поздравни говори 

 Вежби за 
потсетување 
 

 

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

Во 4 групи, потсетете се на претходната обука и 
назначете ги за вас важните точки на учење: 
а) вредности на модерната локална самоуправа 
б) принципи на модерен лидерски пристап 
в) лична лидерска ориентираност 
г) работа во партнерство со други организации 
д) модерна лидерска култура 
ѓ) стратешко мислење и дејствување 

 Лични лидерски 
активности 

 

Учете од вистинските лидерски 
активности на учесниците  
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  

11:00 Кафе пауза   
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11:15 Лидерски начин на 
размислување 
 

 

Да се разбере дека 
лидерството треба да еволуира 
од „контролирачки“ во модерен 
модел 
Жан Станоевски 

Buzz групи: да се процени лидерскиот начин на 
размислување во една типична општина; објаснете ги 
причините за вашите оценки и дадете предлози за 2-3 
промени кои би можеле да му помогнат на 
лидерството да се приближи кон новиот модел. 
Печатени материјали: Општинско лидерство – 
приближување кон модерните лидерски сфаќања 

13:00 Ручек 

14.00 Стилови на лидерство 
  

Да се разбере важноста од 
користењето на различни 
лидерски стилови во различни 
околности 
Валентин Лазаров 

Вовед во лидерските стилови придружено со Buzz 
групи кои ќе ги разгледаат предностите, недостатоците 
и околностите во користењето на различни лидерски 
стилови 
Печатени материјали: Избирање на вистинскиот 
лидерски стил 

15:00 Кафе пауза   

15:15 Управување со учинок 
 

Разбирање на важноста на 
користење на пристап за 
управување со учинокот  
Валентин Лазаров 

Вовед во управувањето со учинок, проследено со 
групни вежби и Пауер Поинт презентација 
Печатени материјали: Вовед во управувањето со 
учинок; Пауер Поинт слајдови: Пристап кон 
управувањето со учинок во локалната самоуправа - 
Водич 

17:30 Затворање 

 
 

 

 

 

 

22 април 
ЧАС АКТИВНОСТ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА МЕТОДОЛОГИЈА 

09:00 Вежба за потсетување 
 

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

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

 Динамична организација 
 
 

Научете како да ја 
модернизирате вашата 
општина преку зајакнување на 

1. Пленарна дискусија за тоа што содржи една 
динамична организација 
2. Групна вежба: во општински групи, (i) проценете 
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нејзините организациски, 
интеграции и покачување на 
стандадите 
Жан Станоевски 

ја вашата општина во согласност со „мапата“; (ii) 
идентификувајте ги врските, (iii) започнете 
активност 
3. Групен фидбек и дискусија 
Печатени материјали: Мапа на динамична 
општина 

11:00 Кафе пауза   

11:15 Отворен простор 
 

a) Дијалог со министерството 
и  LGA во врска со идните 
предизвици, или 
б) Некои учесници даваат 
извештај за своите лидерски 
задачи 
Жан Станоевски 

Олеснета пленарна седница 

13:00 Ручек 

14:00 Вештини на олеснување 
 

Проценете ги вашите вештини 
на однесување и одредете ги 
областите коишто треба да се 
подобрат 
Валентин Лазаров 

Учесниците ќе работат на индивидуални задачи и, 
доколку сакаат, може да разговараат за нивните 
заклучоци со колега / на пленарна седница 
Печатени материјали: Вештини на олеснување 

15:00 Кафе пауза   

15:30 Транспарентност/отчетност 
на одрдениците 
 

Создадете нова надлежност 
Валентин Лазаров 

1. Во групи по 4, создадете надлежност за 
„транспарентност и отчетност“ (Дефиниција; Нивоа 
1, 3, 5; Позитивни и негативни индикатори и клучни 
прашања)   
2. Фидбек и  дискусија на табли за создавње на 
надлежност   
Печатени материјали: Форма на надлежност 

17:30 Затворање 

 

 

 

23 април 
ЧАС АКТИВНОСТ ЦЕЛИ НА ОБУКАТА МЕТОДОЛОГИЈА 

09:00 Вежба за 
потсетување 
 

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

Секој учесник нагласува клучна точка на учење; 
интерактивна пленарна дискусија. 
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11:00 Јавно учество 
 

Проценете го моменталниот 
статус на учество и 
комуникации во една типична 
општина во согласност со 
стандардите наведени во 
одредниците за лидерство 
Жан Станоевски 

Играње на улоги, во групи по 3 на интервју 
а) Изберете надлежност (комуникации, граѓанско 
учество, градење на алијанса); направете интервју со 
цел да го процените нивото на учинок на општината 
(испитаник). Какви се доказите? Што може да се 
направи за да се достигне 5то ниво? 
Б) Групен фидбек за пленарната дискусија: од страна 
на испитаникот за нивото на учинок на општината и од 
страна на градоначалникот за кавалитетот на 
интервјуто 

11:15 Кафе пауза   

  Разберете како полесно да го 
ангажирате локалното 
население и организациите 
Жан Станоевски 

1. Интерактивна презентација за јавното учество 
2. Вежба за јавно учество 
Печатени материјали: Пауер Поинт слајдови „Јавно 
учество“; Вежба: Јавно учество 

13:00 Ручек 

13:30 Комуникации 
 

Научете зошто комуникациите 
се суштински елемент за 
подобра локална самоуправа 
Валентин Лазаров 

1. Интерактивна презентација за институционалните и 
лични комуникации 
2. Вежба за самооценување поврзана со комуникации 
3. Вежба за максимизирање на комуникациите со 
чинителите 
4. Интерактивна презентација / дискусија за 
комуникации базирани на веб 
Печатени материјали: Пауер Поинт слајдови (2); 
Самооценување поврзано со комуникации; Вежба: 
Максимизирање на врските со чинителите; 
Воведување на комуникации базирани на веб; 

14:30  Научете да слушате 
Валентин Лазаров 

5. Самооценување и вежба за активно слушање 
Печатени материјали: Образец за самооценување; 
Вежба за активно слушање; Активно 
слушање/читање 

16:00 Затворање 

 


