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Лидерство и менаџмент
Цел на обуката
Целта на обуката е стекнување и/или подобрување на вештините за
ефективно лидерство (водство) преку користење соодветни алатки и
техники. По завршувањето на обуката учесниците ќе можат: да ги увидат
разликите помеѓу менаџирање и лидерство; да се запознаат со поинакви
лидерски стилови; препознаат лидерски стил кај себе и кај останатите;
да применат соодветен лидерски стил во зависност од ситуацијата
(ситуациско лидерство); да препознаат карактеристики според DISC
димензии; да ги употребат научените лидерски вештини при работењето
преку примена на алатките и инструменти и да го подобрат работењето
во организацијата/институцијата; и друго.

Опфат –теми













Што е лидерство? Што е менаџмент?
Лидерство наспроти менаџмент
Теории за лидерство
Лидерски стилови
Ситуациско лидерство - Модел и негова примена
LASI инструмент и примена
DISC – Модел на однесување
Креирање ефективни тимови со употреба на DICS
8 димензии на лидерство
Употреба на лидерски стил при комуникација со вработени; давање
feedback (повратна информација) и друго
Рецепти за ефективен лидер
Друго

Целна група
Оваа обука е наменета за менаџери, раководители и други одговорни
лица како и за сите оние кои сакаат да се стекнат со вештини за
ефективно лидерство.

Методологија на работа
Обуката е од интерактивен карактер со практични и применливи вежби,
како и употреба на визуелни помагала (ЛЦД проектор, лап-топ и/или
компјутер, флип-чарт и друго)
Секој учесник ќе има можност на крајот од обуката практично да ги
примени вештините и техниките совладани за време на обуката.

Материјали
Ефективно водење состаноци
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Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни
материјали кои ќе може да се користат во секојдневието. Материјалите
ќе бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

Времетраење
Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа.
По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.
Повеќе информации и пријавување на:
тел. 3246-041; 075 446-686
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