Промовирање на
транспарентност и
одговорност во јавната
администрација

Проектот е
финансиран од
Европската Унија

13 – 15 септември 2021
Oхрид, хотел Белведере
Ден 1 - Понеделник
Почеток

Крај

Тема, цел

Отворање на обуката,
запознавање со учесниците,
цели и очекувања, вовед во
обуката
13:00
14:30

14:30
15:00

15:00
16:30

16:30
17:00

17:00

18:30

18:30

18:45

кафе пауза
Лидерство и тимска работа
- Секој може да биде лидер,
- карактеристики на лидер,
- лидерски стилови
- разлика меѓу менаџер и
лидер
пауза кафе, ручек
Водење на тимска работа
- Планирање и управување
- Комуникација,
- Решавање на проблеми и
конфликтни ситуации
евалуација на денот,
прашања и одговори
Ден 2 - Вторник

09:00

09:20

09:20

отварање на денот

10:30

Фази во создавање на
тимовите
- Карактеристики на високофункционални и успешни
тимови
- Team development wheel:
forming, storming, norming and
performing
Проектот го спроведува:

Овој документ е подготвен од конзорциум предводен од PwC за потребите на Државната комисија за
спречување корупција и единствено за целите и според условите договорени со EuropeAid / 139891 / DH /
SER / MK. PwC не прифаќа никаква одговорност (вклучително и за небрежност) кон трети страни во врска
со овој документ.

EuropeAid/139891/DH/SER/MK
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(доверба, јасно делегирани
надлежности, улоги и
одговорности, посветеност,
одговорност, фокус на
резултати)

10:30

11:00

кафе пауза

11:00
13:00

13:00
14:30

14:30

16:00

Планирање и управување /
водство на успешни тимови
- Комуникација во тим
- Зошто е значајна
комуникација и како
комуницираме?
- Организирање, планирање,
реализација и мониторинг
- Улоги на учесниците во
тимот
- Карактеристики на добра
тимска комуникација
ручек
Решавање на конфликти
- Циклус на решавање на
проблеми
- Асертивна комуникација
- Како следиме инструкции

16:00

16:30

Кафе пауза

17:00

Заклучоци на денот, прашања
и одговори

16:30

Ден 3 – среда

09:00
10:30

10:30
11:00

11:00
12:30

12:30
14:00

Функционална анализа елементи
кафе пауза
Завршни зборови,
заклчучоци, крајна
евалуација, заминување на
учесници и обучувачи
Ручек, кафе, заминување

дискусија, прашања
одговори

