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Што е кариера?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Зошто е важно да се познаваме самите себеси? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Како да научиме да управуваме со нашата кариера? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Дали правите планови за развој на вашата кариера? Како ги правите кариерните планови? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

  

Вежба за вредности 
 
Нашите лични вредности влијаат на на тоа што, како и зошто работиме. Идентификувајте ги вашите 
лични вредности и објаснете зошто тие ви се толку важни.  
 
Примери за вредности: 
Автономија, Финансиска стабилност, Безбедност, Семејство, Авантура, Предизвик, Образование... 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Која вредност ви е особено важна? Која вредност има предност пред сите останати? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Што е кариера? 
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Што е кариера?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Зошто е важно да се познаваме самите себеси? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Како да научиме да управуваме со нашата кариера? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Дали правите планови за развој на вашата кариера? Како ги правите кариерните планови? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

  

Вежба за вредности 
 
Нашите лични вредности влијаат на на тоа што, како и зошто работиме. Идентификувајте ги вашите 
лични вредности и објаснете зошто тие ви се толку важни.  
 
Примери за вредности: 
Автономија, Финансиска стабилност, Безбедност, Семејство, Авантура, Предизвик, Образование... 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Која вредност ви е особено важна? Која вредност има предност пред сите останати? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Што е кариера? 
 

 

Вежба за лични карактеристики 
 

Идентификувајте 10 лични вештини кои ве опишуваат и напишете краток опис за истите. Може да ги 
земете во предвид некои од следните лични карактеристики:   

Креативност, Динамичност, Енергичност, Фокусираност, Доверливост... 

1.________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________________ 
5.________________________________________________________________________________ 
6.________________________________________________________________________________ 
7.________________________________________________________________________________ 
8.________________________________________________________________________________ 
9.________________________________________________________________________________ 
10._______________________________________________________________________________ 

 

Вежба за идентификување на вештини 

Формални вештини 
Формалните вештини се специфични вештини во одредена област како: сметководство, маркетинг 
и/или финансии.  
Примери за дисциплини за кои се неопходни формални вештини:  
Истражување и развој, Контрола на трошоци, Финансиски анализи, Информациона технологија, 
Регрутација и селекција, Проектен менаџмент, Меркетинг, Стратешко планирање итн. 
 
Направете листа на 5-10 формални вештини 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Преносливи вештини 
Преносливи вештини се вештини кои можат да се користат од било која компанија или индустрија. 
Идентификувајте колку што можете повеќе вештини кои се преносливи. 

Примери: Анализирање, Водство, Пишување, Истражување, Креирање, Развој, Советување, 
Мониторинг, Координирање итн.  
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Направете листа на 5-10 преносливи вештини. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Менаџерски вештини 
Примери: Делегирање, Развој на тимови, Бизнис вештини, Стичко однесување, Менаџирање на 
различности, Контрола, Креативност, Донесување на одлуки итн.  

Направете листа на 5-10 менаџерски вештини. Фокусирајте се на работите кои најдобро ги правите. 
Фокусирајте се на квалитет, не на квантитет.  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Планирање на кариера 
Краткорочно планирање на кариерата 
 
Краткорочните планови на развивање на кариерата се фокусирани на активностите кои би се презеле 
во текот на наредната година или наредните неколку години во зависност од стратегијата на 
компанијата. Основна карактеристика на краткорочниот план на кариерата е тоа што на него се 
поставуваат реалистични цели кои би оствариле во наредниот период. 
 
Пред да се направи план за кариера треба да се откријат сите бариери кои можат да се појават. 
Најчесто, тоа се лични бариери (недостаток на мотивација, незадоволство, мрзеливост и сл), притисок 
од најблиската околина (очекувања да се работи на семејниот бизнис, следење на семејниот 
професионален пат, или избегнување на работи кои се под семејниот статус/престиж) и притисок од 
врсниците.  
 
Наредната вежба се состои од неколку чекори кои би можеле да помогнат во подигнување на свеста за 
тоа кои бариери можат да настанат во процесот на креирање на планот за кариера и истата може да се 
искористи во процес на советување на вработените како да го искреираат својот пат во развојот на 
сопствената кариера. 
 

1. Направете анализа на вашиот сегашен/иден стил на живот. Идентификувајте ги основните 
карактеристики на вашиот моментален стил на живот. Дали сте задоволни со вашиот 
моментален стил на живот? Дали вашата моментална кариера ви го овозможува животниот стил 
кој го посакувате во иднина? 
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Направете листа на 5-10 преносливи вештини. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Менаџерски вештини 
Примери: Делегирање, Развој на тимови, Бизнис вештини, Стичко однесување, Менаџирање на 
различности, Контрола, Креативност, Донесување на одлуки итн.  

Направете листа на 5-10 менаџерски вештини. Фокусирајте се на работите кои најдобро ги правите. 
Фокусирајте се на квалитет, не на квантитет.  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Планирање на кариера 
Краткорочно планирање на кариерата 
 
Краткорочните планови на развивање на кариерата се фокусирани на активностите кои би се презеле 
во текот на наредната година или наредните неколку години во зависност од стратегијата на 
компанијата. Основна карактеристика на краткорочниот план на кариерата е тоа што на него се 
поставуваат реалистични цели кои би оствариле во наредниот период. 
 
Пред да се направи план за кариера треба да се откријат сите бариери кои можат да се појават. 
Најчесто, тоа се лични бариери (недостаток на мотивација, незадоволство, мрзеливост и сл), притисок 
од најблиската околина (очекувања да се работи на семејниот бизнис, следење на семејниот 
професионален пат, или избегнување на работи кои се под семејниот статус/престиж) и притисок од 
врсниците.  
 
Наредната вежба се состои од неколку чекори кои би можеле да помогнат во подигнување на свеста за 
тоа кои бариери можат да настанат во процесот на креирање на планот за кариера и истата може да се 
искористи во процес на советување на вработените како да го искреираат својот пат во развојот на 
сопствената кариера. 
 

1. Направете анализа на вашиот сегашен/иден стил на живот. Идентификувајте ги основните 
карактеристики на вашиот моментален стил на живот. Дали сте задоволни со вашиот 
моментален стил на живот? Дали вашата моментална кариера ви го овозможува животниот стил 
кој го посакувате во иднина? 

 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. Анализирајте што вистински сакате/не сакате. Во какви активности (сеедно дали се на работа 
или дома) уживате? Какви активности избегнувате? Направете листа од двата типа на 
активности. Потоа направете преглед на вашите работни активности и на вашата моментална 
кариера и поделете ги истите според тоа што го сакате и не го сакате. Дали вашата моментална 
работа, содржи повеќе работи кои ги сакате или повеќе работи кои не ги сакате? 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. Направате анализа на работите кои комплетно ве исполнуваат. Бидете свесни за времето и 
ситуациите во кој се чувствувате најисполнето, најенергизирано, највклучено и откријте што е 
заедничко во сите тие ситуации. Колку од овие ситуации ви се случуваат во текот на вашето 
работно време? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. Направете анализа на вашите јаки и слаби страни. Обидете се да се видите и да се процените од 
улога на работодавач. Кои се вашите силни страни? Кои се вашите слабости? Размислувате од 
аспект на работно искуство, едукација/тренинг, развој на вештини, таленти и способости, 
техничко знаење и лични карактеристики.  

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. Направете анализа на вашите дефиниции за успех. Поминете одредено време, размислувајќи  за 
начинот на кој го дефинирате успехот. Што за вас претставува успех: здравје, моќ, контрола... 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

6. Направете анализа на вашата личност. Дали сте екстровертни или интровертни? Дали сакате да 
креирате или да имплементирате? Дали сакате рутина или промени? Дали сакате да седите во 
канцеларија или повеќе сакате да сте во движење? Колку вашите лични особини се вклопуваат 
во вашето моментално работно место? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. Направете анализа на вашата работа од соништата. Сетете се на вашите состави од детство каде 
сте запишувале што сакате да бидете? Вратете се назад во тоа идилично време и запишете ги 
сите идеи кои ви доаѓаат како одговор на прашањето-Која е вашата работа од соништата? 
Притоа обидете се да не пуштите ниту една негативна мисла да влијае на вашиот избор. 
Обидете се да откриете кои се вашите автентични одговори и избори, но во исто време вложете 
напор да истражувате други кариери/професии или избори кои ви се интересни. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. Направете анализа на вашите дефиниции за успех. Поминете одредено време, размислувајќи  за 
начинот на кој го дефинирате успехот. Што за вас претставува успех: здравје, моќ, контрола... 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

6. Направете анализа на вашата личност. Дали сте екстровертни или интровертни? Дали сакате да 
креирате или да имплементирате? Дали сакате рутина или промени? Дали сакате да седите во 
канцеларија или повеќе сакате да сте во движење? Колку вашите лични особини се вклопуваат 
во вашето моментално работно место? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. Направете анализа на вашата работа од соништата. Сетете се на вашите состави од детство каде 
сте запишувале што сакате да бидете? Вратете се назад во тоа идилично време и запишете ги 
сите идеи кои ви доаѓаат како одговор на прашањето-Која е вашата работа од соништата? 
Притоа обидете се да не пуштите ниту една негативна мисла да влијае на вашиот избор. 
Обидете се да откриете кои се вашите автентични одговори и избори, но во исто време вложете 
напор да истражувате други кариери/професии или избори кои ви се интересни. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
 

8. Анализирајте ја вашата моментална ситуација. Пред да направите било каков план за вашата 
кариера, јасно и реалистично идентификувајте ја стартната точка. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Откако ќе ја завршите вежбата, обидете се да направите слика за себе и вашата кариера во наредните 
неколку години. Откако ќе развиете ментална слика, направете план за остварување на вашите цели.  
 
Чекори во планот на кариера: 
 

1. Идентификувајте го следниот чекор во вашата кариера. Ако сте истражувале неколку патишта на 
развој, сега е време да се сконцентрирате и да изберете еден или два избори. 

2. Спроведете детално истражување и соберете доволно информации за изборите во развојот на 
вашата кариера кои најмногу ве интересираат. 

3. Означете ги квалификациите кои ви се потребни за да преземете следен чекор во развојот на 
вашата кариера или за да изберете да изберете сосема нова кариера.  

4. Споредете го вашиот моментален профил со квалификациите кои ги идентификувавте во чекор 
3. Колку се разликуваат овие два профили? Доколку квалификациите кои се бараат се соодветни 
на оние кои ги поседувате тогаш вие сте блиску до унапредување и развој. Во спротивно, дали 
можете да ги достигнете потребите квалификации за кратко време? Ако вашиот одговор е ДА, 
преминете на следниот чекор, доколку вашиот одговор е НЕ, вратете се на чекор број 1. 

5. Развијте план како да се квалификувате. Одредете временска рамка и план на акција за 
достигнување на секоја поединечн квалификација. Притоа имајте во предвид да поставите 
специфични цели и приоритети. 

 

Долгорочно планирање на кариерата 
 
Долгорочното планирање на кариерата обично вклучува временска рамка од минимум пет години и 
вклучува поширока подготовка и следење. 
Бидејќи живее во општество кое постојано се менува, бизнисот, кариерата и работните места бараат се 
повеќе и повеќе вештини кои веќе ги поседувате или треба да ги развиете. Долгорочното планирање на 
кариерата би требало да е насочено кон идентификување и равивање на основните компетенции кои 
организацијата секогаш ги вреднува, додека личните планови за градење на кариера се во втор план. 
 
 Основни вештини на работното место: комуникација (вербална и пишувана), критично и креативно 

мислење, тимска работа и градење на тимови, слушање, социјализација, разрешување на проблеми, 
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донесување на одлуки, интерперсонални компетенции, менаџирање на проекти, планирање и 
организирање, технологија, континуирано учење и сл. 

 
 Идентификување на трендовите во кариерата/вработувањето: Како ќе се подготвите за идните 

промени во кариерата и развојот? Најдобар начин да останете активни е да планирате краткорочно. 
Со редовно следење на средината и споредување на истражувања на вашата кариера, за брзо време 
ќе станете експерт за текот на кариерата за која сте заинтересирани- воедно ќе бидете подобро 
подготвени за секој нареден чекор. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во што сум 
добар/добра? 

На што треба да 
работам? 

 Добри 
интерперсонални 
вештини 

 Солидни ИТ вештини 
 Просечни 

организациски 
вештини 

 Ограничени 
квалификации 

 Не сакам формални 
испити 

Што може да ми биде од 
помош? 

Што може да ми се 
испречи на патот? 

 Да присуствувам на 
тренинг  

 Интересни проекти 
на работа 

 Итна промена во 
организацијата 

 Губење на интерес 
 Недостаток на 

средства 
(финансии/време) 

Каде сум сега?

SWOT анализа 
(работен лист)
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Во што сум 
добар/добра? 

На што треба да 
работам? 

 Добри 
интерперсонални 
вештини 

 Солидни ИТ вештини 
 Просечни 

организациски 
вештини 

 Ограничени 
квалификации 

 Не сакам формални 
испити 

Што може да ми биде од 
помош? 

Што може да ми се 
испречи на патот? 

 Да присуствувам на 
тренинг  

 Интересни проекти 
на работа 

 Итна промена во 
организацијата 

 Губење на интерес 
 Недостаток на 

средства 
(финансии/време) 

Каде сум сега?

SWOT анализа 
(работен лист)

 

 

 
Забелешки: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Каде сум сега? Каде сакам да бидам?

Како да стасам таму?

Short-Term Objectives Long -Term ObjectivesMedium -Term ObjectivesКраткорочни цели Среднорочни цели Долгорочни цели 
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Каде сум сега?

Каква е мојата моментална ситуација?

Во што сум 
добра/добар?

Каде сакам да бидам?
Разгледување на сите фактори, професионални и лични,како време,поддршка, 

финансии, мотивација и евентуални промени.

Како да стасам таму?

Средни

Редовна ревизија Редовна ревизија

Што треба да 
подобрам?

Што би можело да ми
помогне?

Што би мошело да ми
попречи?

Краткорочни цели Долгорочни цели
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Каде сум сега?

Каква е мојата моментална ситуација?

Во што сум 
добра/добар?

Каде сакам да бидам?
Разгледување на сите фактори, професионални и лични,како време,поддршка, 

финансии, мотивација и евентуални промени.

Како да стасам таму?

Средни

Редовна ревизија Редовна ревизија

Што треба да 
подобрам?

Што би можело да ми
помогне?

Што би мошело да ми
попречи?

Краткорочни цели Долгорочни цели

 

 
 

Вежба: Лична СВОТ анализа 
Прашања за вашите квалитети: 

 Кои се вашите силни страни? 
 Кои се вашите слаби страни? 
 Кои се вашите можности? 
 Кои се вашите закани? 

 
Постојат голем број на техники кои би ви помогнале да ги препознаете вашите лични квалитети: 

 СВОТ анализа 
 Тестирање 
 Кариерно советување 

Ве молиме пополнете ги квадрантите подолу: 

Моите силни страни се:  Моите слаби страни се: 

  

Моите можности се: Моите закани се: 
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Вежба: Насоки за планирање на кариера 
1. Креирајте ја вашата кариера 

 Личност – “Кој сум јас”? 
 Истражување на можности – “Кои се моите можности”?  
 Донесување на одлуки – “Каде сакам да стигнам”?  
 Поставување на цели и план за нивно остварување – “Како ќе стигнам 

таму”?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Проценка на себеси и на своите капацитети 
 Проценете ги вашите вештини  (во што сте добри или подобри од другите?) 
 Освестете ги вашите лични и академски интереси (што навистина уживате да 

правите)  
 Откријте ги вашите вредности (што ви е најважно)  
 Размислувајте надвор од кутијата (искористете ги вашите природни таленти)  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Истражете ги вашите можности  
 Станете свесни за вашите избори  
 Идентификувајте ги вашите приоритети и преференци  
 Откријте ги можните ресурси (пријатели, семејство, колеги, советници, контакти и 

сл.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Развивајте ги вашите вештини, знаење и репутација 
 Откријте ги вашите силни страни и искористете ги во соодветни професии 
 Препознајте ги вашите слабости и работете на истите  
 Развивајте систем на поддршка (најдете луѓе кои ќе ве поддржат)  
 Подобрете ги вашите вештини за развој на кариера 
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Вежба: Насоки за планирање на кариера 
1. Креирајте ја вашата кариера 

 Личност – “Кој сум јас”? 
 Истражување на можности – “Кои се моите можности”?  
 Донесување на одлуки – “Каде сакам да стигнам”?  
 Поставување на цели и план за нивно остварување – “Како ќе стигнам 

таму”?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Проценка на себеси и на своите капацитети 
 Проценете ги вашите вештини  (во што сте добри или подобри од другите?) 
 Освестете ги вашите лични и академски интереси (што навистина уживате да 

правите)  
 Откријте ги вашите вредности (што ви е најважно)  
 Размислувајте надвор од кутијата (искористете ги вашите природни таленти)  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Истражете ги вашите можности  
 Станете свесни за вашите избори  
 Идентификувајте ги вашите приоритети и преференци  
 Откријте ги можните ресурси (пријатели, семејство, колеги, советници, контакти и 

сл.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Развивајте ги вашите вештини, знаење и репутација 
 Откријте ги вашите силни страни и искористете ги во соодветни професии 
 Препознајте ги вашите слабости и работете на истите  
 Развивајте систем на поддршка (најдете луѓе кои ќе ве поддржат)  
 Подобрете ги вашите вештини за развој на кариера 

 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. Промовирање и планирање 
 Почнете од крајот! Каде се гледате себеси за 5 години? 10 години? 15 години?  
 Научете дека успехот е во детаљите (Напорна работа, водсто, способност за 

брзо учење, превземање на иницијатива)  
 Поставете специфични цели и дефинирајте го вашиот кариерен развој  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Вашите ментори од минатото 
Сигурно сте имале ментори во вашето минато за кои не сте биле свесни дека многу ви помогнале во 
вашиот личен и професионален раст и развој. Погледнете назад во вашето минато и обидете се да ги 
идентификувате луѓето кои ве менторирале. Обидете се да ги опишете клучните карактеристики на 
секој од нив, кои ви помогнале да остварите менторска релација како и да го опишете нивното 
однесување кое придонело менторирањето да има позитивни ефекти.  
 
Присетете се на различни периоди од вашиот живот како и на индивидуите кои ги обележале тие 
периоди со нивното уникатно влијание. Клучно прашање кое може да си го поставите себеси за 
полесно да ги идентификувате е следното: „Ако не го запознаев _______________________, како ќе 
научев ________________________________________________________________?“ 
Размислувајте за вашите учители, водичи, советници, пријатели, роднини, претпоставени и 
соработници.  
 
Обидете се да ја пополните табелата подолу за да добиете појасна слика за тоа како вашиот личен и 
професионален раст и развој бил збогатен од вашите ментори, без разлика на тоа дали вашиот однос 
бил или не бил формално препознат како менторство.  
 
Име на менторот Како менторот ми помогнал? Кои карактеристики ги 

поседувал менторот кои ми 
помогнале да напредувам 
лично и професионално? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Менторство 



17

Проектот е финансиран од Европска Унија

 

 
 

Вашите ментори од минатото 
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Присетете се на различни периоди од вашиот живот како и на индивидуите кои ги обележале тие 
периоди со нивното уникатно влијание. Клучно прашање кое може да си го поставите себеси за 
полесно да ги идентификувате е следното: „Ако не го запознаев _______________________, како ќе 
научев ________________________________________________________________?“ 
Размислувајте за вашите учители, водичи, советници, пријатели, роднини, претпоставени и 
соработници.  
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поседувал менторот кои ми 
помогнале да напредувам 
лично и професионално? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Менторство 
 

 

Акционен план за менторирање 
 
Име:_____________________________________________________________ 
Дата:_____________________________________________________________ 

 
 

Знаење кое треба да 
се стекне/Вештини 
кои треба да се 
развијат за да ја 
постигнам мојата 
цел во кариерата.  
(Што морам да 
направам/ 
подобрам?) 

Очекувани 
резултати  
(Како ќе 
знам дека 
сум ја 
постигнал 
целта?) 

План на 
активности 
(Како ќе 
добијам/изгр
адам/ 
развијам се 
што  ми е 
потребно за 
да ја 
остварам 
мојата цел? 

Потребни 
ресурси 
(Освен мојот 
ментор, што 
друго ми е 
потребно за да 
ја остварам 
целта? 

Временска 
рамка 
(Кога ќе го 
остварам 
планираното
?) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Цел во кариерата: _______________________________________________________________ 
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Принципи на учење на возрасни и нивно имплементирање 
 

Принципи на учење на возрасни Менторски елементи Имплементација за менторот и 
менторираниот 

Возрасните учат најбрзо кога се 
вклучени во дијагностицирање, 
планирање, имплементирање и 
евалуација на своето учење. 

Одговорност на 
менторираниот 

 

Улогата на фасилитатор е да се 
креира и создава поддржувачка 
клима која промовира услови 
неопходни за учење. 

Одговорност на менторот  

Возрасните имаат потреба да се 
себе насочуваа-да го водат 
својот процес на учење. 

Процесот на учење  

Подготвеноста за учење се 
зголемува кога постои 
специфична потреба за знаење. 

Должина на релацијата 
ментор-менториран 

 

Животното искуство е примарно 
искуство во процесот на учење; 
животните искуства на другите 
се додадена вредност за 
процесот на учење.  

Менторската релација  

Возрасните имаат потреба 
веднаш да го имплементираат 
стекнато знаење. 

Контекстот во кој менторот и 
менторираниот живеат и 
функционираат 

 

Возрасните најдобро учат кога се 
внатрешно мотивирани за учење. 

Фокус на процесот  
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животните искуства на другите 
се додадена вредност за 
процесот на учење.  

Менторската релација  

Возрасните имаат потреба 
веднаш да го имплементираат 
стекнато знаење. 

Контекстот во кој менторот и 
менторираниот живеат и 
функционираат 

 

Возрасните најдобро учат кога се 
внатрешно мотивирани за учење. 

Фокус на процесот  

 
 

Видови на менторски односи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Менторството може да биде еднократна интервенција или пак доживотно партнерство. Може да биде 
формално како структрурирана ориентација за вработување или неформално и во облик на 
професионално пријателство. Сите ние сме имале ваков тип на иксуства во улога на ментор или 
менториран. Подолу, опишете барем една релација која сте ја доживеале или набљудувале за секоја од 
погоре објаснетите четири категории на менторство.  
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Високо 

структурирани 
Високо структурирани, 
краткотрајни 

Односот е формално воспоставен 
на краток временски рок, најчесто 
за да се задоволат специфични 
цели.  

На пр. Нова софтверска апликација 

Високо структурирани, 
долготрајни 

Најчесто се користи за развој на 
кариера или за висока 
специјализација во одредена 
струка. На пр. Учење на занает.  

Неформални, краткотрајни 

Овој вид на менторство се одвива 
од спонтан совет до советување по 
потреба. Не мора да се воспостави 
долготрајна релација. 

Неформални, долготрајни 

Најчесто се третира како 
пријателско менторство и бара 
достапност по потреба за 
решавање на проблеми, активно 
слушање и споделување на 
специфично знаење.   

Виртуелни, 

Не структурирани 

Краткорајни Долготрајни 

Доживотни 
Должина на интервенцијата 
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Обука за развој на вештини за вработување

 

 

Мојот оглас за работа 
Оваа вежба ќе ви помогне полесно да ја дефинирате работната позиција која најмногу соодветствува на 
вашите квалификации. 
 

Работна позиција  

Компанија Име: 

Локација: 

Големина (број на вработени): 

Вредности на компанијата  

Барања/Услови/Квалификации Образование: 

Работно искуство: 

Јазици: 

Вештини: 

Лични вештини  

Опис на работно место  

Што нуди компанијата? Придобивки: 

Плата: 

Кариера (тренинг, напредок): 

Работна средина: 

Документи за аплицирање Биографија, мотивациско писмо, слика, 
препораки, сертификати и сл.  

Активности за барање на работа 
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Вашата приказна 
ВЕЖБА: Разкажи ја својата приказна –Говор во лифт 

Претставува екстремно концизна презентација на некоја идеа (на пример бизнис идеа или модел) или 
на себеси која е наменета за потенцијален инвеститор или работодавец. Не би требало да трае подолго 
од неколку минути или подолго од возење со лифт.  

Elevator pitch (или говор во лифт) претставува краток преглед на идеа за производ, услуга, проект 
или на себеси. Се нарекува вака бидејќи може да се реализира во временска рамка на возење со лифт 
(на пример 30 секунди или 100 до 150 зборови).  

Името се користи најчесто во контекст на презентирање на идеа за одреден бизнис или на себеси од 
страна на претприемач или барател на работа  кон отенцијален инвеститор или работодавач. Многу 
често инвеститорите и работодавците го оценуваат квалитетот на идеата или на личноста која стои 
позади врз основа на квалитетот на нивниот „говор во лифт“. Тие ги прашуваат претприемачите или 
луѓето кои бараат работа на овој начин за брзо да видат дали се работи за добра -лоша идеа или 
подготвен-неподготвен барател на работа. 

Се вели дека многу од важните одлуки во САД се донесени  додека сенаторите или конгресмените се 
возат со лифт и одат во салите каде треба да се гласа за одредено прашање. Исто така се користи од 
страна на лица кои бараат работа и кои имаат шанса за elevator speech со потенцијален работодавач.  

Успешен говор во лифт! КАКО? 

Замислете влегувате во лифт и таму стои тој, вашиот работодавач/инвеститор од соништата. Ова е 
еднократна шанса за вас. Пулсот ви се забрзува. Температурата на телото ви расте. Знаете дека ова е 
ваш ден. 

За да бидете сигурни дека ќе го искористите моментот кога вашиот работодавач ќе се вози со Вас во 
лифт, треба да ги следите советите кои следат. Г-динот работодавач секогаш е во брзање и ќе треба да 
го „зграпчите„ во тие минути додека се вози во лифт или нема никогаш повеќе да го видите! 

Вие треба да ги пренесете сите важни информации на јасен и концизен начин, да ги искомуницирате со 
соодветен тон.  

Запомнете дека не можете за 30 секунди да го презентирате Вашиот бизнис план или Вашето 
CV, но може со сигурност да го привлечете вниманието на потенцијалниот инвеститор или 
работодавач. Ако успеете во тоа, тогаш ќе добиете шанса подоцна/следен пат за подетална 
презентација. 

Вашата приказна треба да содржи вовед за вас самите која ќе биде доволно интересна за да го 
привлече вниманието на другите.  
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Структура и примери 

Најосновниот облик на вашата приказна може да се состои од следното:  

Здраво, моето име е 
________________________________________________________________________________ 

Јас ја познавам областа/имам вештина да 
________________________________________________________________________________ 

Моментално сум во потрага на 
________________________________________________________________________________ 

Доколку немате претходно работно искуство или сеуште студирате може да го искористите 
следниот пример: 

Добар ден, јас сум  
_________________________________________________________________________________ 

Наскоро ќе дипломирам/ ќе завршам курс  за 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Моментално барам 
_________________________________________________________________________________ 

Напишете ја вашата приказна. Притоа имајте во предвид дека имате 1 минута да се 
претставите себеси.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Наскоро ќе дипломирам/ ќе завршам курс  за 
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__________________________________________________________________________________ 

Моментално барам 
_________________________________________________________________________________ 

Напишете ја вашата приказна. Притоа имајте во предвид дека имате 1 минута да се 
претставите себеси.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Вашата биографија 
 

Дали имате завршено средно/високо образование? Во кое училиште? 

Име: 

Град:  

Држава: 

Дата:  

Наведете награди/достигнувања во текот на вашето школување: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Направете листа на сите дополнителни активности/обуки/курсеви кои сте ги имале а би биле интересни 
за вашиот работодавач. На пример: волонтерски активности, семинари, работилници и сл. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 Направете листа на вашите вештини, способности и компетенции кои се поврзани со позицијата за која 
аплицирате. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Наведете ги вашите лични карактеристики и вредности 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Набројте ги вашите интереси, активности во слободно време и сл.  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Идејата за вршење интервјуа не е нова. Процесот е присутен повеќе од еден век. Во 1919 година, 
Алфред Бине, таткото на тестовите за интелигенција, прв започна со интервјуирањето. Тој побара од 
тројца наставници да извршат евалуација на пет исти деца заради утврдување на нивната 
интелигенција. Кога Бине ги прашал наставниците дали се убедени во нивните проценки, одговорот бил 
позитивен. Постоеше само еден проблем. Тие во значителна мерка не се согласуваа за нивото на 
интелигенција на студентите. Потоа Бине го напушта интервјуирањето во корист на вршење на 
поригорозни тестирања. 

За време на Втората Светска Војна, потребно беше донесување на важни одлуки за тоа кој каде 
припаѓа. Многу почитуваната воена солуција „Еј ти, оди таму“ веќе не функционираше. Меѓутоа, кога 
исти апликанти беа интервјуирани од офицери со различен ранг, не можеше да се постигне согласност 
за рангирање на апликантот. Во еден случај, апликантот беше рангиран „прв“ од страна на еден 
офицер, и „педесет и седми“ од страна на друг. Кога неколку вршители на интервју не можат да се 
согласат за рангирањето, мора да претпоставиме дека некои од нив прават грешки во проценката. 

„Стрес интервјуто“ беше во центарот на вниманието поради одреден Адмирал Рикенбакер, кој имаше 
бројни интересни мали тестови за апликантите. Тој ја заковуваше за подот столицата на 
интервјуираниот, а потоа гледаше како апликантот се обидува да ја послуша неговата наредба за 
поместување на столицата. Исто така, по завршување на интервјуто, тој ги упатувал кон затворена 
врата. По отворањето, вратата станувала гардеробер, по што тој ја евалуирал нивната реакција.  

Се разбира, денеска ни е познато дека стрес интервјуата можат само да ни кажат како кандидатот би 
реагирал во ситуација на одреден вид на стрес – а не колку се кандидатите вешти во извршувањето на 
нивната секојдневна работа. 

Уште во 1942 година вршителите на тестовите за интелигенција промовираа употреба на структуиран 
сет на прашања за интервју со цел обезбедување на иста база за секој кандидат. Меѓутоа, 
традиционалниот вид на „непланско“ интервју сеуште најмногу се користеше, иако неговиот процент на 
прецизност изнесуваше од 14% до 50%. 

Меѓутоа, со текот на годините, структуираните интервјуа сé повеќе добиваа наклоност од страна на 
организациите. Структурата ја подобрува прецизноста и валидноста, при што процесот на избор 
станува поправеден и оправдан. 

Важно е да се забележи дека со денешното истражување се индицира дека структуираните интервјуа, 
базирани врз побарувањата на работните места, со кои се комбинираат прашања базирани врз 
компетентност, бихејвиорален вид на прашања и критични инциденти, им обезбедуваат на 
организациите стапка на прецизност која е многу повисока во споредба со претходните. 

Историја на процесот на интервјуирање 
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Знаеме дека структуираното интервју, каде секој кандидат има можност да одговори на истите 
прашања, е пообјективно и поправедно. 

Ја потврдуваме валидноста на бихејвиоралниот вид на прашања, бидејќи најдобар показател за идната 
изведба е минатата изведба. 

Добро подготвени критични инциденти, приказни за вистински настани кои бараат определено 
однесување, идентификување на бихејвиоралните перформанси, и се добива резултат од околу 85% 
стапка на прецизност. 

Техники за интервјуирање ориентирани кон однесувањето 
 

Целта на процесот на интервјуирање е предвидување на идната работна изведба базирана врз примери 
на претходно конкретно однесување, со што ќе се илустрираат посакуваните компетентности по пат на 
тактичко испрашување. Бихејвиоралното интервју е структурирано интервју кое е креирано по 
спроведување на детална анализа на вештините за работната позиција кои се потребни заради успешна 
изведба на работно место. 

Потоа се избираат компетентностите со кои се дефинира знаењето, вештините и способностите кои 
мора да бидат евалуирани за време на процесот на интервјуирање. Со ова се утврдува начинот на 
креирање на прашања за интервјуата наменети за идентификување на присуството на наведените 
компетентности. Вршителите на интервјуа се со тенденција да ги дефинираат однесувањата во 
ситуации слични на оние со кои апликантот ќе се соочува на новото работно место. Со поврзувањето на 
одговорите на кандидатот со конкретните минати искуства, се добиваат многу поточни индикатори за 
тоа како индивидуата најверојатно би се однесувала во иднина. 

Бихејвиоралните прашања осигуруваат спонтаност, бидејќи кандидатите не можат однапред да бидат 
подготвени за нив. Поради тоа, со нив се осигуруваат најточните одговори во процесот на селекција, а 
воедно и се обезбедуваат конкретни средства кои понатаму би се искористиле во процесот на проверка 
на референци. 

Цели на бихејвиоралното интервју 
 
Алатките за бихејвиорално интервју осигуруваат дека процесот на избор е: 

 Објективен 
 Конзистентен и транспарентен 
 Базиран врз компетентностите и нивото на барања за работното место 
 Добар показател за изведбата 

 
Минатото однесување во конкретни ситуации попрецизно ќе ги индицира личните преференци на 
кандидатот, како и неговиот став и однесување. Кандидатот може да ги има потребното знаење и 
вештини за вршење на работната обврска, но може да не ја поседува потребната желба за истата да ја 
изврши. 
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Бихејвиоралното интервју инкорпорира структуирани прашања за минатото однесување на кандидатот 
во ситуации кои се слични на оние со кои апликантот ќе се соочува на новото работно место. Тоа не 
значи само утврдување дали лицето може да ја извршува работата. Со таквото интервју подобро се 
утврдува дали лицето може добро да ја заврши работата; начинот на извршување како и опсегот.  

Бихејвиоралниот пристап кон процесот на интервјуирање има стапка на прецизност од околу 70%. Со 
резултатите се добива повисока екиваленција помеѓу вработениот и работното место, како и поголем 
работен перформанс и задоволство за вработениот. Бихејвиоралното интервју (BBI) или Интервјуто со 
бихејвиорален опис (BDI) исто така индиректно пренесуваат дел од очекувањата од работното место, а 
воедно и ги минимизираат „изненадувањата на првиот работен ден“. Со овој процес се обезбедува 
безбеден пристап кон спроведување на легални интервјуа, бидејќи истите се базираат исклучиво врз 
изведбата. Покрај тоа, и самите кандидати сметаат дека процесот е непристрасен и еднаков. 

Поставување на холистички прашања 
 

Интервју за способности 

 
Интервјуто за способности користи прашања кои го мерат индивидуалниот капацитет за функционирање 
како економски промотер кој може да изнајде начини за рационализација на операциите како и за 
зголемување на работниот тек. 
Прашањата ориентирани кон достигнувања треба да се поврзат со индивидуалната мината изведба 
поврзана со зголемување на приходи (за работни места како што е продажбата), намалување на 
расходи (за места како што се на пример оние за човечки ресурси и сметководство), како и со 
претпоставените одговорности надвор од пишаниот опис на работното место (вреден атрибут во 
деловна средина која бара флексибилност). 

Холистички прашања 

Со цел комплементирање на бихејвиоралните прашања и прашањата ориентирани кон достигнувања, 
третата стратегија – холистички прашања – се фокусира врз утврдување на разбирањето на кандидатот 
за тоа како тој/таа се вклопуваат во севкупниот корпоративен план. Холистичките прашања се 
обидуваат да ја оценат севкупната личност – работните методи на индивидуата, целите и способноста 
за размислување во поширок план. Истите најчесто се широки, отворени прашања кои им 
претставуваат потешкотија на интервјуираните кандидати. Токму поради тоа со нив се осигурува 
спонтаност во одговорите како и успешно оценување на перцепцијата на луѓето за себеси, за нивната 
самодоверба и за нивните способности да придонесат кон фирмата. 

Подолу се дадени петте најефикасни холистички прашања, како и кратко објаснување за нивната 
примена. 

 Кои се широките одговорности на (назив на работно место)? Со други зборови, „Кажете ми како 
вашата функција придонесува во пошироката слика и како е истата поврзана со севкупните цели 
на вашиот сектор или компанија? Доколку кандидатите соодветно се претстават себеси во 
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Бихејвиоралното интервју инкорпорира структуирани прашања за минатото однесување на кандидатот 
во ситуации кои се слични на оние со кои апликантот ќе се соочува на новото работно место. Тоа не 
значи само утврдување дали лицето може да ја извршува работата. Со таквото интервју подобро се 
утврдува дали лицето може добро да ја заврши работата; начинот на извршување како и опсегот.  

Бихејвиоралниот пристап кон процесот на интервјуирање има стапка на прецизност од околу 70%. Со 
резултатите се добива повисока екиваленција помеѓу вработениот и работното место, како и поголем 
работен перформанс и задоволство за вработениот. Бихејвиоралното интервју (BBI) или Интервјуто со 
бихејвиорален опис (BDI) исто така индиректно пренесуваат дел од очекувањата од работното место, а 
воедно и ги минимизираат „изненадувањата на првиот работен ден“. Со овој процес се обезбедува 
безбеден пристап кон спроведување на легални интервјуа, бидејќи истите се базираат исклучиво врз 
изведбата. Покрај тоа, и самите кандидати сметаат дека процесот е непристрасен и еднаков. 

Поставување на холистички прашања 
 

Интервју за способности 

 
Интервјуто за способности користи прашања кои го мерат индивидуалниот капацитет за функционирање 
како економски промотер кој може да изнајде начини за рационализација на операциите како и за 
зголемување на работниот тек. 
Прашањата ориентирани кон достигнувања треба да се поврзат со индивидуалната мината изведба 
поврзана со зголемување на приходи (за работни места како што е продажбата), намалување на 
расходи (за места како што се на пример оние за човечки ресурси и сметководство), како и со 
претпоставените одговорности надвор од пишаниот опис на работното место (вреден атрибут во 
деловна средина која бара флексибилност). 

Холистички прашања 

Со цел комплементирање на бихејвиоралните прашања и прашањата ориентирани кон достигнувања, 
третата стратегија – холистички прашања – се фокусира врз утврдување на разбирањето на кандидатот 
за тоа како тој/таа се вклопуваат во севкупниот корпоративен план. Холистичките прашања се 
обидуваат да ја оценат севкупната личност – работните методи на индивидуата, целите и способноста 
за размислување во поширок план. Истите најчесто се широки, отворени прашања кои им 
претставуваат потешкотија на интервјуираните кандидати. Токму поради тоа со нив се осигурува 
спонтаност во одговорите како и успешно оценување на перцепцијата на луѓето за себеси, за нивната 
самодоверба и за нивните способности да придонесат кон фирмата. 

Подолу се дадени петте најефикасни холистички прашања, како и кратко објаснување за нивната 
примена. 

 Кои се широките одговорности на (назив на работно место)? Со други зборови, „Кажете ми како 
вашата функција придонесува во пошироката слика и како е истата поврзана со севкупните цели 
на вашиот сектор или компанија? Доколку кандидатите соодветно се претстават себеси во 

 

 

областа на решавање на проблеми, тогаш нивниот одговор ќе опфати многу повеќе од општите 
задолженија. Побарајте од кандидатите да ги поткрепат своите одговори со наведување на 
примери за конкретни задачи и задолженија. 

 Кои аспекти од вашето работно место ги сметате за најважни? Клучното во одговорот на 
кандидатот на ова прашање треба да биде во способноста на лицето за неговото влијание врз 
профитабилноста, зголемување на ефикасноста на раководителот, донесување на важни одлуки 
во потребните временски рамки или управување со употреба на личен пример. 

 Ретроспективно гледано, како би ја подобриле својата изведба? Ова прашање функционира како 
одлична алатка за само-евалуација и обезбедува увид во слабите области кои е потребно 
понатаму да се истражат преку употребата на проверка на референци. 

 Колку часови неделно ви се потребни за завршување на вашата работа? Со одговорот се 
обезбедуваат важни информации поврзани со работната етика на индивидуата, надвор од 
временските обврски и подготвеноста за ставање на потребите на кариерата пред личните 
потреби.  

 Кои области од вашите вештини сакате да ги унапредите во текот на следната година? Ова е 
одлична стратегија за откривање на какви било преувеличувања или неточни информации 
дадени во кратката биографија. Исто така, со ова се обезбедува увид во способноста на 
индивидуата за балансирање на краткорочните тактички цели со долгорочните цели. 

 

Традиционални наспроти бихејвиорални интервјуа 
Во традиционалните интервјуа поставуваме прашања како на пример: 

 Каде се гледате себеси за 5 години? 
 Каков раководител претпочитате? 
 Кои се вашите предности? А слабости? 

 
Меѓутоа, од 1986 година, постигнат е напредок во врска со техниките за бихејвиорално интервју или 
пак за описните бихејвиорални техники, базирано врз нашето убедување дека најдобриот показател за 
идното однесување е минатото однесување. 

Бихејвиоралното интервјуирање се базира врз следниот модел: 

 

Пример на BDI прашања 
 

Ова се прашања кои служат за собирање информации во врска со водечките вештини на кандидатот. 
Овде се вклучени прашања за однесување и справување во ситуации. Со цел на личноста која го врши 
интервјуто да и се помогне да добие доволно детални одговори, понудени ви се сет на веќе испробани 
ситуации за секое прашање кое го опишува однесувањето, заедно со неколку показатели кои ќе ви 
помогнат да соберете доволно информации од прашањата за справување во ситуации. 

 

Ситуација        Акција        Резултат 
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Воведете ги прашањата велејќи: „Сега би сакале да ви поставиме неколку прашања во врска со вашето 
поранешно искуство. Би сакале да ни дадете колку е можно повеќе информации, па затоа слободно 
одвоете онолку време колку што сметате дека е потребно за да размислите за вашиот одговор“. 

1. Опишете го моментот кога сте координирале група со цел да се заврши некоја задача 
или проект. 

 Каква беше задачата или проектот? 
 Какви луѓе беа вклучени? 
 Како ги споивте членовите од групата да работат заедно? 
 Каков беше резултатот од вашето учество? 
2. Понекогаш, кога заедно со други работиме на проект, групата искусува фрустрација 

при одолговлекувањето или слабиот напредок при завршувањето на задачата. Може 
ли да го опишете моментот кога сте одлучиле поактивно да се вклучите во групниот 
проект затоа што сметате дека групата нема на време да ја постигне целта? 

 Каква беше задачата што требаше да се заврши? 
 Зошто групата го кочеше процесот и не не напредуваше? 
 Со што и помогнавте на групата да се фокусира? 
 Каков беше резултатот од вашето поактивно учество? 
3. Дадете пример за моментот кога групата во која сте работеле била фрустрирана од 

некоја задача или проект, но вие сте пронашле начин да ги свртите работите на 
позитивно и сепак да ја завршите работата. 

 Каква беше задачата или проектот? 
 Зошто групата беше фрустрирана? 
 Што направивте вие за да и помогнете на групата? 
 Каков беше резултатот од напорите што ги вложи групата? 
 Како успеавте да ги свртите работите на позитивно? 
4. Опишете го моментот кога со вашиот придонес и помогнавте на групата да ги 

постигне своите цели? 
 Која беше целта на групата? 
 Кон што се стремеше групата? 
 Каков беше вашиот придонес кон групата и на кој начин тој и помогна на групата? 
 Дали групата беше способна да ги постигне своите цели? 
5.  Дадете пример за момент кога други луѓе се обврзале дека ќе завршат одредена 

задача или проект. 
 Каква беше задачата или проектот? 
 Кој сé беше вклучен во неа/него? 
 Кон што се стремеше групата? 
 Попрецизно, што вие направивте за да ја мотивирате групата? 
 Каков беше резултатот од напорите што ги вложи групата? 
6.  Кога се работи во група, луѓето неретко имаат големи разлики во ставовите. Дали 

може да се потсетите на моментот кога сте работеле со група на луѓе кои имале 
различни ставови и вие сте одлучиле да се вмешате со цел да поттикнете заеднички 
договор? 

 Опишете ја ситуацијата во која сте се нашле. 
 Во што се разликуваа ставовите? 
 Како се справивте со новонастанатите конфликти? 
 Какви беа реакциите на другите членови од групата при вашето интервенирање? 
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Воведете ги прашањата велејќи: „Сега би сакале да ви поставиме неколку прашања во врска со вашето 
поранешно искуство. Би сакале да ни дадете колку е можно повеќе информации, па затоа слободно 
одвоете онолку време колку што сметате дека е потребно за да размислите за вашиот одговор“. 

1. Опишете го моментот кога сте координирале група со цел да се заврши некоја задача 
или проект. 

 Каква беше задачата или проектот? 
 Какви луѓе беа вклучени? 
 Како ги споивте членовите од групата да работат заедно? 
 Каков беше резултатот од вашето учество? 
2. Понекогаш, кога заедно со други работиме на проект, групата искусува фрустрација 

при одолговлекувањето или слабиот напредок при завршувањето на задачата. Може 
ли да го опишете моментот кога сте одлучиле поактивно да се вклучите во групниот 
проект затоа што сметате дека групата нема на време да ја постигне целта? 

 Каква беше задачата што требаше да се заврши? 
 Зошто групата го кочеше процесот и не не напредуваше? 
 Со што и помогнавте на групата да се фокусира? 
 Каков беше резултатот од вашето поактивно учество? 
3. Дадете пример за моментот кога групата во која сте работеле била фрустрирана од 

некоја задача или проект, но вие сте пронашле начин да ги свртите работите на 
позитивно и сепак да ја завршите работата. 

 Каква беше задачата или проектот? 
 Зошто групата беше фрустрирана? 
 Што направивте вие за да и помогнете на групата? 
 Каков беше резултатот од напорите што ги вложи групата? 
 Како успеавте да ги свртите работите на позитивно? 
4. Опишете го моментот кога со вашиот придонес и помогнавте на групата да ги 

постигне своите цели? 
 Која беше целта на групата? 
 Кон што се стремеше групата? 
 Каков беше вашиот придонес кон групата и на кој начин тој и помогна на групата? 
 Дали групата беше способна да ги постигне своите цели? 
5.  Дадете пример за момент кога други луѓе се обврзале дека ќе завршат одредена 

задача или проект. 
 Каква беше задачата или проектот? 
 Кој сé беше вклучен во неа/него? 
 Кон што се стремеше групата? 
 Попрецизно, што вие направивте за да ја мотивирате групата? 
 Каков беше резултатот од напорите што ги вложи групата? 
6.  Кога се работи во група, луѓето неретко имаат големи разлики во ставовите. Дали 

може да се потсетите на моментот кога сте работеле со група на луѓе кои имале 
различни ставови и вие сте одлучиле да се вмешате со цел да поттикнете заеднички 
договор? 

 Опишете ја ситуацијата во која сте се нашле. 
 Во што се разликуваа ставовите? 
 Како се справивте со новонастанатите конфликти? 
 Какви беа реакциите на другите членови од групата при вашето интервенирање? 

 

 
 

 Доколку беше постигнат заеднички договор, каков беше тој? 
7.  Кажете ни за моментот кога сте го промениле вашиот пристап додека сте работеле со 

група, со цел да и помогнете на групата подобро да ја заврши работата. 
 Каква беше задачата? 
 Како групата и пристапи на задачата? 
 Зошто го сменивте пристапот со групата? 
 Како новиот пристап и помогна на групата да ја исполни задачата? 
 Како другите членови на групата реагираа на новиот пристап? 
8.  Кажете ни за моментот кога сте волонтирале да и помогнете на група која имала 

проблеми да се самоорганизира? 
 Зошто го волонтиравте своето време? 
 Што направивте? 
 Дали групата извлече корист од напорите кои ги вложивте? 
 Што научивте од тоа што им помогнавте на другите? 
9.  Има моменти кога на нашите колеги на работа или на студии им воведуваме нови 

задачи. Дали можете да го опишете моментот кога сте задале или вовеле сосема нова 
задача во некоја група и кажете ни како и помогнавте на групата да ги постигне 
целите на задачата? 

 Каква беше задачата? 
 Како ја подготвивте групата за да се справи со оваа задача? 
 Како и ја претставивте задачата на групата? 
 Како му ја олеснивте задачата на тимот? 
 Дали вашиот тим беше способен успешно да ја заврши работата? 
10. Раскажете ни еден настан кога од некого сте побарале да преземе водство на ..... 
 Какви овластувања и доделивте на групата? 
 Каква беше вашата улога во групата? 
 Кој го назначивте за ваш заменик? 
 Како ја подготвивте оваа личност? 
 Како функционираше групата по вашето повлекување? 
11. Дали се сеќавате на ситуација во која еден член од тимот не си ја сработувал 

сопствената работа и вие сте одлучиле да интервенирате? Опишете што направивте. 
 Какви овластувања му доделивте на тимот? 
 Како ги распределивте обврските помеѓу членовите на тимот? 
 На кој начин ваквата изведба под очекуваното на таа личност влијаеше на напредокот на тимот? 
 Како вие интервениравте? 
 Какви беа резултатите од вашата интервенција? 

 
Прашања за справување во ситуации 
 

1. Вие сте менаџер на две работни групи кои имаат ралични познавања и искуства. 
Заради овие разлики, постои несогласување помеѓу двете групи и слаба интеракција. 
Со цел да се сработи нов проект, важно е двете групи постојано да комуницираат и 
работат како тим. Што ќе направите вие? 
 
Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 
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(1) Му приоѓа на персоналот и го информира за проектот; му го произнесува проектот на 
персоналот само според она што се бара од него; лично не се вклучува во проектот; не 
поставува стратегија за завршување на проектот; не воспоставува договор и разбирање 
помеѓу персоналот, во однос на проектот. 

(3) Му приоѓа на персоналот заради негова соработка и поддршка; дава краток опис на 
стратегијата и насоката по која ќе се движи проектот; изготвува последователен состанок 
пред датумот на завршување на проектот. 

(5) Свикува персонал од две единици да се обедини како група; нуди идеи како да му се 
пристапи на некој проект и дава алтернативни предлози; дава јасни упатства за елементите 
кои треба да бидат вклучени во проектот; го презентира проектот на начин кој е значаен за 
двете групи и го охрабрува персоналот да преземе одговорност за проектот; го закажува 
проектот. 

2. Според извештајот за продуктивност, изведбата на вашата единица е многу слаба. 
Вие им го покажувате извештајот на членовите од вашиот персонал и тие се 
обвинуваат едни со други. Како се справувате во ваква ситуација? 
 
Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 

(1) Издвојува индивидуалци за да ги критикува; се заканува дека ќе преземе дисциплински 
постапки кон сите вработени; користи тактики на заплашување за да ги притисне 
вработените да работат според бараното; сака да знае кој е виновен; покренува постапка; 
презема строги мерки за да ја нагледува индивидуалната изведба. 

(3) Дава јасни инструкции во врска со бараните работни процедури и стандарди: разговара со 
секој вработен индивидуално или со групата со цел да поттикне мотивација за подобра 
изведба. 

(5) Одржува состаноци за персоналот за да добие мислење од вработените во врска со 
основните причини за слабата изведба; поттикнува отворена дискусија со вработените со цел 
да добие извештај и да им овозможи на индивидуални лица да ги искажат своите грижи; 
демонстрира напори за изградба на тимот со цел да ја истакне важноста од соработка; 
организира групни сесии со индивидуални консултации за вработените; дефинира 
специфични цели со цел постепено да ја подобри изведбата. 

3. Вие сте менаџер на едница која тукушто добила нов компјутерски систем. Некои од 
вашите вработени веќе се запознаени со новиот систем, но поголемиот дел од нив 
немаат никакво познавање. Како резултат на тоа, вработените со поголемо знаење 
треба да вршат активности. Опишете што би работеле. 
 
Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 

(1) Ја прифаќа новонастанатата ситуација како таква и не презема никакви активности; ги 
остава работите сами да се решат; се советува со раководителот за персоналот кој нема 
познавање од компјутери и се потпира на него/неа да го реши проблемот. 

(3) Ја препознава потребата од компјутерска обука на персоналот; го охрабрува персоналот 
меѓусебно да си дели совети за компјутерско познавање; ги разгледува трошоците од 
компјутерската обука и можностите за барање нови средства за обука. 

(5) Веднаш прави анкети за да дознае кои се потребите за обука на групата; ги разгледува 
трошоците од компјутерската обука и ги прилагодува на потребите на групата; го собира 
персоналот и дава краток преглед на тренинг курсеви за кои веќе се доделени средства; ја 
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(1) Му приоѓа на персоналот и го информира за проектот; му го произнесува проектот на 
персоналот само според она што се бара од него; лично не се вклучува во проектот; не 
поставува стратегија за завршување на проектот; не воспоставува договор и разбирање 
помеѓу персоналот, во однос на проектот. 

(3) Му приоѓа на персоналот заради негова соработка и поддршка; дава краток опис на 
стратегијата и насоката по која ќе се движи проектот; изготвува последователен состанок 
пред датумот на завршување на проектот. 

(5) Свикува персонал од две единици да се обедини како група; нуди идеи како да му се 
пристапи на некој проект и дава алтернативни предлози; дава јасни упатства за елементите 
кои треба да бидат вклучени во проектот; го презентира проектот на начин кој е значаен за 
двете групи и го охрабрува персоналот да преземе одговорност за проектот; го закажува 
проектот. 

2. Според извештајот за продуктивност, изведбата на вашата единица е многу слаба. 
Вие им го покажувате извештајот на членовите од вашиот персонал и тие се 
обвинуваат едни со други. Како се справувате во ваква ситуација? 
 
Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 

(1) Издвојува индивидуалци за да ги критикува; се заканува дека ќе преземе дисциплински 
постапки кон сите вработени; користи тактики на заплашување за да ги притисне 
вработените да работат според бараното; сака да знае кој е виновен; покренува постапка; 
презема строги мерки за да ја нагледува индивидуалната изведба. 

(3) Дава јасни инструкции во врска со бараните работни процедури и стандарди: разговара со 
секој вработен индивидуално или со групата со цел да поттикне мотивација за подобра 
изведба. 

(5) Одржува состаноци за персоналот за да добие мислење од вработените во врска со 
основните причини за слабата изведба; поттикнува отворена дискусија со вработените со цел 
да добие извештај и да им овозможи на индивидуални лица да ги искажат своите грижи; 
демонстрира напори за изградба на тимот со цел да ја истакне важноста од соработка; 
организира групни сесии со индивидуални консултации за вработените; дефинира 
специфични цели со цел постепено да ја подобри изведбата. 

3. Вие сте менаџер на едница која тукушто добила нов компјутерски систем. Некои од 
вашите вработени веќе се запознаени со новиот систем, но поголемиот дел од нив 
немаат никакво познавање. Како резултат на тоа, вработените со поголемо знаење 
треба да вршат активности. Опишете што би работеле. 
 
Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 

(1) Ја прифаќа новонастанатата ситуација како таква и не презема никакви активности; ги 
остава работите сами да се решат; се советува со раководителот за персоналот кој нема 
познавање од компјутери и се потпира на него/неа да го реши проблемот. 

(3) Ја препознава потребата од компјутерска обука на персоналот; го охрабрува персоналот 
меѓусебно да си дели совети за компјутерско познавање; ги разгледува трошоците од 
компјутерската обука и можностите за барање нови средства за обука. 

(5) Веднаш прави анкети за да дознае кои се потребите за обука на групата; ги разгледува 
трошоците од компјутерската обука и ги прилагодува на потребите на групата; го собира 
персоналот и дава краток преглед на тренинг курсеви за кои веќе се доделени средства; ја 

 

 

охрабрува групата да одлучи кои курсеви можат да бидат одложени; ги пренасочува 
средствата за веднаш да започне компјутерскиот тренинг. 

4. Во моментот сте одговорни за група од пет вработени чија продуктивност е под 
влијание на низок морал и негативни ставови од страна на двајца вработени. Еден од 
овие двајца вработени си оди од вашиот тим за неколку месеци. Што ќе направите за 
да ја подобрите продуктивноста на вашиот тим? 
 
Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 

(1) Не прави ништо и чека проблемот сам да се реши со заминувањето на еден од двете лица; 
користи заплашување за да го притисне персоналот да работи понапорно; размислува за или 
се обидува да го отпушти, премести или назначи на друго место едниот или двајцата 
вработени. 

(3) Ги повикува двајцата вработени и се обидува да дознае во што е проблемот; не го истражува 
проблемот во целата група; препоставува дека двајцата вработени се виновни; не 
размислува за тимот додека работи; не се соочува со проблемите  со моралот; го стимулира и 
охрабрува персоналот да ја подобри продуктивноста. 

(5) Повикува на отворена комуникација помеѓу персоналот; ја истражува причината на 
проблемот со цел да постигне поголема соработка и продуктивност во тимот; започнува 
изградба на тимот во која е вклучен и самиот тој/таа; ги охрабрува активностите кои го 
подигаат моралот; се обидува да го мотивира персоналот; отворен е за конструктивен 
критицизам и спремен е да воведе промени. 

5. Вие управувате со телефонска инфо услуга. Вашите експерти се на располагање 
помеѓу 7.00 и 18.00 часот, од понеделник до петок. Тројца од експертите, од кои секој 
работи по 37 часа неделно, ви се вам одговорни. Каков рапоред ќе направите за да ги 
задоволите како вработените така и клиентите? 
Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 

(1) Целата одговорност за распоредот им ја предава на засегнатите вработени; тие самите ќе 
најдат решение за целиот период; нема контрола над договорот кој тие ќе го постигнат; 
нема предлози ниту совети со кои би им помогнал да го направат распоредот; се вмешува 
само доколку се јави некој проблем, без да даде претходни конструктивни повратни 
информации. 

(2) Не му пристапува на тимот; не е флексибилен во однос на потребите и желбите на 
вработените; се наметнува на распоредот; не дава никаква систематска проценка за 
ефективноста на распоредот. 

 

(3) Им дава на вработените некои општи упатства (пр. Потреба да се увери дека некој од 
вработените ќе биде на располагање за време на работните часови); им дозволува на 
вработените сами да одлучат што ќе прават; не е присутен на секоја одлука на вработените 
при изготвувањето на распоредот; не дава никаква систематска проценка за ефективноста 
на распоредот. 

(4) Ги прашува вработените за нивните желби, а потоа им дава сет на распореди; не ги 
вклучува во изготвувањето на распоредот; не постои вистински пристап кон тимот; покажува 
одредена спремност да го промени распоредот, но не прави редовна проценка на 
ефективноста на распоредот. 
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(5) Сака на своите клиенти да им ја обезбеди најдобрата услуга, а истовремено ги зема во обзир 
и потребите и желбите на вработените; соработува со вработените за да го изготви 
најдобриот распоред; флексибилен е; сака да го испроба распоредот за да види дали 
клиентите ја добиваат соодветната услуга и дали работната норма на вработените е 
разумна; спремен е да го поправи распоредот доколку се јават проблеми; врши периодични 
проценки со цел да биде сигурен дека сите се задоволни; се грижи секогаш да има некој на 
располагање кој ќе им излезе во пресрет на потребите на клиентите и дека вработените се 
чувствуваат одговорни за тоа. 

6. Вие учествувате на состаноци на менаџерскиот тим и ги разгледувате опциите за 
намалување на персоналот во вашата организација. Од вас се бара да бидете 
дискретни при информирањето на другите во врска со опциите кои претходно се 
дискутирале. Членовите од вашиот персонал се загрижени и ве прашуваат за 
гласините кои ги наслушнале. Што би направиле вие? 

Точки кои треба да ги земете во предвид во одговорот на кандидатот 

(1) Отворено го информира персоналот за опциите за кои се разговарало на состанокот на 
менаџерскиот тим; разговара за опциите со персоналот, но бара од него доверливо да ја 
чува информацијата; бара дозвола од менаџерскиот одбор отворено да разговара за опциите 
со персоналот; му кажува на персоналот дека реорганизацијата ќе му биде од корист; 
нечувствителен е спрема грижите на вработените и им кажува да ја чекаат крајната одлука. 

(3) Се обидува да го намали неспокојството кај персоналот објаснувајќи им дека сеуште се нема 
донесено крајна одлука и дека гласините за промените не се основани на факти; го 
охрабрува персоналот да не се грижи за својата идна улога во фирмата. 

(5) Се обидува да го намали неспокојството кај персоналот објаснувајќи му дека сеуште се нема 
донесено одлука и дека секоја предвремена шпекулација само би предизвикала непотребна 
забуна и грижа помеѓу вработените; му укажува на персоналот дека сите опции се темелно 
разгледувани за да се уверат дека се спроведени соодветни промени за доброто на целата 
единица; го поттикнува персоналот да не слуша или шири гласини во врска со некои 
потенцијални промени затоа што таквите гласини создаваат забуна и неспокојство помеѓу 
вработените; го информира персоналот дека кога ќе биде донесена крајната одлука сите 
вработени ќе бидат официјално известени за какви било промени во организациската 
структура. 
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(5) Сака на своите клиенти да им ја обезбеди најдобрата услуга, а истовремено ги зема во обзир 
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чувствуваат одговорни за тоа. 
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Тест за проценка на стил на личност 

Упатство: заокружете го бројот на придавката за која сметате дека најдобро Ве опишува вас. Ве молиме 
бидете искрени при оценката на Вашиот стил на комуникација. 

1 Со чувства 
 

1 2 3 4 5 Со размислување 

2 
 

Пасивен 1 2 3 4 5 Активен 

3 
 

Импулсивен 1 2 3 4 5 Контролиран 

4 
 

Слуша 1 2 3 4 5 Зборува 

5 
 

Топол со луѓе 1 2 3 4 5 Ладен со луѓе 

6 
 

Интровертен 1 2 3 4 5 Отворен 

7 
 

Емотивен 1 2 3 4 5 Интелектуален 

8 
 

Суптилен 1 2 3 4 5 Директен 

9 
 

Интуитивен 1 2 3 4 5 Аналитичен 

10 
 

Чека 1 2 3 4 5 Иницира 

11 
 

Свртен кон односи 1 2 3 4 5 Свртен кон задачи 

12 
 

Следбеник 1 2 3 4 5 Водач 

13 
 

Личен однос 1 2 3 4 5 Неличен однос 

14 
 

Набљудува 1 2 3 4 5 Се вклучува 

15 
 

Прифаќа 1 2 3 4 5 Дискриминира 

16 
 

Набљудува 1 2 3 4 5 Дејствува 

17 
 

Близок 1 2 3 4 5 Далечен 

18 
 

Попуштач 1 2 3 4 5 Агресивен 

19 
 

Спонтан 1 2 3 4 5 Дисциплиниран 

20 
 

Подлегнува 1 2 3 4 5 Доминантен 
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Соберете ги броевите што сте ги заокружиле: 

Придавки со НЕПАРЕН број: ___________ внесете го на вертикалната линија 

Придавки со ПАРЕН број: ______ внесете го на хоризонталната линија. 

Нацртајте линии од двете точки да се сечат во еден од квадратите подоле. 

          50          
                    
          45          
                    
          40          
                    
          35          
                    
  10  15  20  25  30  35  40  45  50  
                    
          25          
                    
          20          
                    
          15          
                    
          10          
                    

 

 
 
 
Забелешки: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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          35          
                    
  10  15  20  25  30  35  40  45  50  
                    
          25          
                    
          20          
                    
          15          
                    
          10          
                    

 

 
 
 
Забелешки: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
Што е тим? 
Тим, единица, клуб, банда, група, панел, комитет ... сите тие зборови се поврзани и нивните 

алтернативни дефиниции ги збунуваат луѓето.   
Дефиниција на тим: Група на луѓе со висок степен на независност насочени кон постигнување на 

цел или извршување на задача.  
Со други зборови, членовите на еден тим се согласуваат во однос на цел и во дека единствениот 

начин да ја постигнат е да работат заедно. Некои групи имаат заедничка цел но не работат заедно за 
да ја постигнат. На пример, многу тимови се всушност групи бидејќи може да работат независно кон 
постигнување на целта. Некои групи работат заедно но немаат заедничка цел.  

 
Зошто тим? 
 
Бенефити на тимови 

 Подобри дискусии и мотивација 
 Секој може да учествува 
 Негува подобрени работни односи 
 Охрабрува награди во самата работа 
 Послободен тек на информации 
 Зголемена комуникација 
 Ја носи организацијата кон заедничка цел 
 Ја поддржува поширката перспектива на организацијата.  

 
Разбирање на тимска динамика 
Секој мора да разбере дека иако се уникатни, сите тимови нормлано поминуваат низ четири 

фази пред навистина да работат како тим. Четирите фази на тимски развој се: формирање, бура, 
нормирање и изведба.  Подолу следи генерален опис на секоја од фазите на развој на тимот. 

 
Фаза 1 - Формирање 
За време на првата фаза, членовите во тимот се запознаваат еден со друг и со тимската работа.  

Членовите градат доверба, искреност и отворена комуникација, тие се обидуваат да детерминираат што 
е потребно за да бидат вклучени во тимот. Членовите на тимот обично имаат голем ентузијазам за 
проектот. Но, во исто време тие не знат како да работат за тим за да го постигнат успехот. За време на 
оваа фаза тимот одлучува што е потребно за да се постигне целта и кој е потребен во тој процес.  

 
Фаза 2 - Бура 
Фаза два се карактеризира со преотовареност на информации и задачи. Некогаш се јавуваат 

борби за моќ, емоции и его. Оваа фаза е најтешка за совладување. Некои тимови не успеваат да ја 
поминат оваа фаза. Ако се случи тоа тимот ќе се распадне. За да оди кон следната фаза, тимот мора да 
најде некаков мал тимски успех. Кога тимот ќе разбере дека може да извршува задачи како тим, 
најчесто преминува во наредната фаза.   
 

Фаза 3 - Нормирање 
За време на фаза три, тимот оди напред кон остварување на мисијата. Во оваа фаза контактите 

со клиентите и мерките помагаат за членовите на тимот да почнат да си помагаат едни на други и да се 

Тимска работа 
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фокусираат на остварување на мисијата. Оваа е првата фаза каде тимот конечно работи како тим. Овде 
тимот знае како да биде оперативен како тим.  

 
Фаза 4 - Изведба 
Конечно во фаза четири тимот станува ефективен. Членовите на тимот работат заедно за да ја 

постигнат мисијата.  
 

Видови на тимови 
 
Познавањето на видот на тимот помага во изборот на планот за работа и во очекувањата на 

резултатите. Има многу видови на тимови, ќе ги дискутираме тие што се најчести.  
 
Традиционален модел 
Ова е група на луѓе кои имат традиционален менаџер кој делегира дел од одговорностите и 

авторитетот. Колку е споделено обично зависи од темата на дискусија. Оној што е одговорен за 
различни работи, може да им дозволи на членовите во тимот да ја превземат лидерската улога.  

 
Модел на тимски дух 
Ова е група на луѓе кои се среќни да работат за еден менаџер, и изгледа дека се оди добро. 

Овие луѓе имаат тимски дух, но всушност не се тим бидејќи една личност ги донесува сите одлуки и 
нема делегирање на авторитет и одговорност.. 

 
Врвен модел 
Ова е група на луѓе кои се менаџираат самите себе. Ниту еден нема авторитет да носи одлуки за 

настани кои влијаат на групата. Ова е таканаречена само-насочена тимска работа бидејќи секој има 
авторитет и одговорност за сите одлуки кои треба да се донесат.  

 
Модел на работна група 
Ова е група која се собира заедно заради специфична работа на специјален проект или задача 

во одредено време. оваа група традиционално се нарекува – работна група или комитет и може да 
вклучува кругови на квалитет како во напорите за тотален менаџмент на квалитетот.  

 
Компјутерски модел 
Во овој тимски модел, членовите не се гледаат често или пак воопшто не се гледаат. Тие се 

таканаречни „виртуелни“ тимови. Она што ги разликува од другите е тоа што работат заедно за да 
постигнат цели, но може да се сретнат само на почетокот на проектот и потоа комуницираат преку е-
маил или телефон. Овој тим може да биде вклучен во кој било од претходните модели.  

 
Фактори кои влијаат на тимот 

 
Кога тимот ќе се формира и ќе започне да функционира, се јавуваат многу фактори кои ќе 

продолжат да влијаат на тиммот и на членовите во тимот. Може да се внатрешни и надворешни 
фактори кои може да влијаат позитивно или негативно на тимот.  
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Компјутерски модел 
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маил или телефон. Овој тим може да биде вклучен во кој било од претходните модели.  

 
Фактори кои влијаат на тимот 

 
Кога тимот ќе се формира и ќе започне да функционира, се јавуваат многу фактори кои ќе 
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Тимска мотивација 

Мотивацијата е клучна компонента во обезбедување на тимски успех кога тимот е во фаза на 
изведба. Мотивацијата може да се дефинира како сила која ги движи луѓето да направат нешто. 
Постојат два главни видови на мотивација, внатрешни и надворешни. Табелата подулу покажува некои 
од нив кои треба да се имаат во предвид за да се осигура мотивацијата на сите членови на тимот.  

 
 
Внатрешни фактори 
 

 
Надворешни фактори 
 

Интересни/предизвикувачки задачи 
Одговорност  
Постигнување  
Признание   
Напредок  
Почит / вреднување 

Физичка работна околина (како температура, комоција, ниво 
на бучава, и безбедност) 
Контекст во кој се работи (како плата, работни бенефиции, 
временски притисок и статус)  

 
Улоги во тимот 
 
Членовите во тимот имаат различни улоги во различно време или различни фази. Ова е важо да 

го знае тим лидерот, за да ги препознае слабите и силните страни на членовите во тимот и за полесно 
да разрешува конфликти. На пример, ако повеќе од еден член имаат иста улога на иста задача во исто 
време, има голем потенцијал за конфликт.  

 
Белбин тимски улоги 
 

Координатор  Моделар  
Мониторинг/ евалуатор Завршувач  
Имплементатор  Иноватор   
Истражувач на ресурси Тимски играч  

 
 
 
Забелешки: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Белбин тимски тест 
Испитување на самоперцепцијата 
 
Инструкции: 
Оваа листа за испитување е едноставно средство за оцена на Вашата тимска улога. 
За секој дел распределете по вкупно десет (10) поени за речениците  кои мислите дека најдобро 

го опишуваат Вашето однесување. Овие поени можат да се распределат помеѓу неколку реченици, во 
екстремни случаи поените можат да се распределат помеѓу сите реченици, или десет поени можат да се 
дадат на една реченица. 

 
I. Како верувам дека можам да придонесам кон работата на еден тим: 

1) Мислам дека можам брзо да ги увидам и искористам новите можности 
2) Можам да работам со многу широк ранг на луѓе 
3) Давањето идеи е една од моите природни дарби 
4) Мојата способност лежи во тоа да извлечам од луѓето секогаш кога мислам дека имаат да 

придонесат со нешто вредно кон целите на групата 
5) Мојот капацитет да ги извршаувам задачите целосно е тесно поврзан со мојата лична 

ефективност 
6) Спремен сум да се соочам со привремена непопуларност доколку таа на крај води до 

исплатливи резултати 
7) Вообичаено можам да насетам што е реално и дали би функционирало 
8) Можам да понудам објаснета опција за преземање алтернативни дејства без да воведам 

предрасуда или пристрастност 
II. Доколку имам некоја слабост во тимската работа, таа би можела да биде тоа што: 

1) Не можам да прифатам ако состаноците не се добро структуирани или водени 
2) Имам наклоност да бидам премногу љубезен кон другите кои имаат валиден став на кој не му 

е дадено соодветно внимание 
3) Имам тенденција многу да зборувам штом групата продолжи со нови идеи 
4) Мојот објективен поглед ми отежнува спремно и со ентузијазам да им се придружам на 

колегите 
5) Понекогаш ме гледаат како моќен и авторитативен доколку има потреба да се завршат 

работите 
6) Тешко ми е да водам фронтално, можеби бидејќи премногу реагирам на групната атмосфера 
7) Имам склоност да се задржам на идеите кои ќе ги добијам и така губам контакт со она што се 

случува 
8) Моите колеги имаат склоност да гледаат на мене како на човек кој е непотребно загрижен за 

деталите и за можноста работите да тргнат во погрешна насока 
III. Кога сум вклучен во проект со други луѓе: 

1) Имам став да влијаам на луѓето без да им вршам притисок 
2) Моето општо внимание спречува да се прават грешки и пропусти поради невнимание 
3) Спремен сум да извршам притисок за акција за да се осигурам дека состанокот не троши 

залудно време и не ја губи главната цел од видот 
4) Може да се смета на мене дека ќе придонесам со нешто оригинално 
5) Секогаш сум спремен да поддржам добра сугестија што е во заеднички интерес 
6) Го барам најновото во новите идеи и развои 
7) Мојата способност за процена помага во донесувањето на вистинските одлуки 
8) Може да се смета на мене дека целата суштинска работа е организирана 
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Белбин тимски тест 
Испитување на самоперцепцијата 
 
Инструкции: 
Оваа листа за испитување е едноставно средство за оцена на Вашата тимска улога. 
За секој дел распределете по вкупно десет (10) поени за речениците  кои мислите дека најдобро 

го опишуваат Вашето однесување. Овие поени можат да се распределат помеѓу неколку реченици, во 
екстремни случаи поените можат да се распределат помеѓу сите реченици, или десет поени можат да се 
дадат на една реченица. 

 
I. Како верувам дека можам да придонесам кон работата на еден тим: 

1) Мислам дека можам брзо да ги увидам и искористам новите можности 
2) Можам да работам со многу широк ранг на луѓе 
3) Давањето идеи е една од моите природни дарби 
4) Мојата способност лежи во тоа да извлечам од луѓето секогаш кога мислам дека имаат да 

придонесат со нешто вредно кон целите на групата 
5) Мојот капацитет да ги извршаувам задачите целосно е тесно поврзан со мојата лична 

ефективност 
6) Спремен сум да се соочам со привремена непопуларност доколку таа на крај води до 

исплатливи резултати 
7) Вообичаено можам да насетам што е реално и дали би функционирало 
8) Можам да понудам објаснета опција за преземање алтернативни дејства без да воведам 

предрасуда или пристрастност 
II. Доколку имам некоја слабост во тимската работа, таа би можела да биде тоа што: 

1) Не можам да прифатам ако состаноците не се добро структуирани или водени 
2) Имам наклоност да бидам премногу љубезен кон другите кои имаат валиден став на кој не му 

е дадено соодветно внимание 
3) Имам тенденција многу да зборувам штом групата продолжи со нови идеи 
4) Мојот објективен поглед ми отежнува спремно и со ентузијазам да им се придружам на 

колегите 
5) Понекогаш ме гледаат како моќен и авторитативен доколку има потреба да се завршат 

работите 
6) Тешко ми е да водам фронтално, можеби бидејќи премногу реагирам на групната атмосфера 
7) Имам склоност да се задржам на идеите кои ќе ги добијам и така губам контакт со она што се 

случува 
8) Моите колеги имаат склоност да гледаат на мене како на човек кој е непотребно загрижен за 

деталите и за можноста работите да тргнат во погрешна насока 
III. Кога сум вклучен во проект со други луѓе: 

1) Имам став да влијаам на луѓето без да им вршам притисок 
2) Моето општо внимание спречува да се прават грешки и пропусти поради невнимание 
3) Спремен сум да извршам притисок за акција за да се осигурам дека состанокот не троши 

залудно време и не ја губи главната цел од видот 
4) Може да се смета на мене дека ќе придонесам со нешто оригинално 
5) Секогаш сум спремен да поддржам добра сугестија што е во заеднички интерес 
6) Го барам најновото во новите идеи и развои 
7) Мојата способност за процена помага во донесувањето на вистинските одлуки 
8) Може да се смета на мене дека целата суштинска работа е организирана 

 

 
 

IV. Мојот карактеристичен пристап кон групната работа е тоа што: 
1) Имам ненаметлив интерес подобро да ги запознаам колегите 
2) Не се двоумам да ги предизвикувам гледиштата на другите или самиот да имам свое 

гледиште различно од мнозинството 
3) Обично можам да пронајдам аргументи за да ги одбијам неиздржаните предлози 
4) Мислам дека имам талент да направам работите да функционираат штом еднаш планот треба 

да се внесе во работа 
5) Имам тенденција да го одбегнувам очигледното и да произлегувам со неочекуваното 
6) Внесувам нишка на перфекционизам во секоја работа што ја преземам 
7) Спремен сум да ги искористам контактите надвор од самата група 
8) Иако сум заинтересиран за сите гледишта, не се двоумам да решам штом треба да се донесе 

одлука 
V. Задоволен сум од работата затоа што: 

1) Уживам да ги анализирам ситуациите и да ги одмерувам сите можни избори 
2) Заинтересиран сум на проблемите им наоѓам практични решенија 
3) Сакам да имам чувство дека негувам добри односи 
4) Можам да имам силно влијание врз одлуките 
5) Можам да се сретнувам со луѓе кои имаат да понудат нешто ново 
6) Можам да ги убедам луѓето да се согласат во однос на неопходниот тек на активностите 
7) Се чувствувам во елемент кога можам на една задача да и го посветам комплетното 

внимание 
8) Сакам да наоѓам области кои ја прошируваат мојата имагинација 

VI. Доколку ненадејно ми дадат тешка задача со ограничен рок и непознати луѓе: 
1) Би сакал да се повлечам во еден агол за да изнајдам начин како да излезам од безизлезот 

пред да кажам збор 
2) Би бил спремен да работам со човек кој покажал најпозитивен пристап 
3) Би изнашол начин да ја намалам големината на задачата по пат на утврдување на поединци 

кои можат најмногу да дадат придонес 
4) Моето природно чувство за итност би ми помогнало да се осигурам дека нема да задоцниме 

со распоредот 
5) Верувам дека ќе останам присебен и ќе го задржам мојот капацитет да размилсувам 

правилно 
6) Би останал непоколеблив и покрај притисоците 
7) Би бил спремен да го земам позитивното водство доколку почувствувам дека групата не 

напредува 
8) Би отварал дискусии со цел да се стимулираат нови размисли и да се придвижат работите 

VII. Во однос на проблемите на кои сум подложен кога работам во група: 
1) Имам склоност да покажувам нетрпеливост кон оние кои го попречуваат напредокот 
2) Другите можат да ме критикуваат поради тоа што сум премногу аналитичен и недоволно 

интуитивен 
3) Мојата желба да се осигурам дека работата е соодветно завршена, може да го задржи 

процесот 
4) Имам склоност лесно да ми стане досадно и да се потпирам на еден или на двајца 

стимулативни членови за да ми побудат заинтересираност 
5) Тешко ми е да започнам  доколку целите не се јасни 
6) Понекогаш лошо објаснувам и појаснувам комплексни проблеми кои се појавуваат 
7) Свесен сум дека од другите ги барам работите кои не можам самиот да ги завршам 
8) Се двоумам да да ги пренесам моите гледишта кога ќе наидам на вистинска опозиција 
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Проверете дека поените кај секое прашање се вкупно 10 (десет) и дека збирот за сите 7 

прашања е 70. 
 
Табела бр.1 

Прашање Одговор 
1 2 3 4       5 6 7 8 Вкупно 

I          
          II          

          III          
IV          
V          

VI          
VII          

Вкупно          
 
Преместете ги поените од Табела 1 во Табела 2. 
 
Табела бр.2 

Прашање ИМП КОО МОД ИНО ИСТ МОН ТИМ ЗАВ 
I 7 4 6 3 1 8 2 5 

          II 1 2 5 7 3 4 6 8 
          III 8 1 3 4 6 7 5 2 

IV 4 8 2 5 7 3 1 6 
V 2 6 4 8 5 1 3 7 

VI 6 3 7 1 8 5 2 4 
VII 5 7 1 6 4 2 8 3 

Вкупно         
 
Интерпретација на резултати: 
Највисокиот збир на поени покажува во која област најсилно може да придонесе индивидуата 

кога работи во тим. Следните највисоки поени покажуваат во кои области може да даде подршка 
доколку нема потреба од примарната улога. 

Најниските поени се улогите кои се сметаат за најслаби. Наместо личноста да се обидува да 
работи во овие области, Менаџерот треба да бара луѓе кои ги имаат овие карактеристики како јаки 
страни. 
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Проверете дека поените кај секое прашање се вкупно 10 (десет) и дека збирот за сите 7 

прашања е 70. 
 
Табела бр.1 

Прашање Одговор 
1 2 3 4       5 6 7 8 Вкупно 

I          
          II          

          III          
IV          
V          

VI          
VII          

Вкупно          
 
Преместете ги поените од Табела 1 во Табела 2. 
 
Табела бр.2 

Прашање ИМП КОО МОД ИНО ИСТ МОН ТИМ ЗАВ 
I 7 4 6 3 1 8 2 5 

          II 1 2 5 7 3 4 6 8 
          III 8 1 3 4 6 7 5 2 

IV 4 8 2 5 7 3 1 6 
V 2 6 4 8 5 1 3 7 

VI 6 3 7 1 8 5 2 4 
VII 5 7 1 6 4 2 8 3 

Вкупно         
 
Интерпретација на резултати: 
Највисокиот збир на поени покажува во која област најсилно може да придонесе индивидуата 

кога работи во тим. Следните највисоки поени покажуваат во кои области може да даде подршка 
доколку нема потреба од примарната улога. 

Најниските поени се улогите кои се сметаат за најслаби. Наместо личноста да се обидува да 
работи во овие области, Менаџерот треба да бара луѓе кои ги имаат овие карактеристики како јаки 
страни. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
 

Опис на БЕЛБИН тимските улоги 
 
 

Улога во тимот Силни страни Слабости Распределба на задачи 
Координатор 
(КОО) 

Доверлив, добро 
организиран, зрел, добар 
водач. Знае како да 
објасни цели, охрабрува 
донесување на одлуки, ги 
мотивира вработените, 
изнаоѓа скриени таленти. 
Социјален тип 

Често може да се 
види како 
манипулативен и да 
делегира лични 
задачи. 

Би требало да е 
најдобрата личност за 
координирање на 
групните напори, се 
грижи сите да имаат 
корисна улога и го 
осигурува тимското 
работење кон 
заедничката 
договорена цел. 

Моделар 
(МОД) 

Предизвикувачки, 
динамичен, му годи работа 
под притисок. Има 
енергија и храброст да 
преземе ризик и надмине 
пречки. Може да постигне 
успех во бизнисот, но да 
изгуби на човечките 
релации. Екстровертен. 
Знае како да ја фокусира 
групата кон целите. 

Индивидуалист. 
Постигнува вискои 
резултати, најчесто 
сам. Може да ги 
испровоцира другите 
и да им ги повреди 
чувствата. Лесно 
губи трпение со луѓе 
кои се спори во 
дејствувањето. 

Би требало да е 
личност која е најдобра 
за преминување на 
пречки и опозиции. 
Креира чувство на 
истност и се грижи 
разговорот да се 
исплати и да се 
претвори во акција. 

Иноватор 
(ИНО) 

 

Формулира оригинални 
идеи, креативна личност. 
Способен да поврзува 
идеи, кои се инаку тешки 
за поврзување. Сериозен, 
независен. 

Интровертен, многу 
осетлив по природа. 
Ова може да биде 
проблем дококу 
смета дека направил 
проблем во тимот. 
Лесно не прифаќа 
одбивање на своите 
идеи, во тој случај 
може да се затвори. 

 

Би требало да работи 
на решавање на 
проблеми или да биде 
одговорен за 
генерирање нови 
стратегии или идеи и 
да предлага решенија 
на останатите во тимот. 

Истражувач на 
ресурси 
(ИСТ) 

Екстровертен. Зема 
интересни идеи од другите 
и ги развива понатаму. 
Способен да истражи 
различни можности. Има 
голема мрежа на корисни 
контакти. Може да 
продаде интересна идеја. 

Премногу оптимист. 
Губи интерес штом 
иницијалниот 
ентузијазам помине. 
Може да е 
нетолерантен кон 
интровертни или 
деталисти. 

Би требало да биде 
одговорен за развој на 
надворешни контакти и 
истражување на нови 
можности. Потребна му 
е шанса за водење 
преговори, но мора и 
да рапортира на 
групата. 
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Мониторинг/ 
Евалуатор 
(МОН) 

Може да ги гледа 
проблемите објективно, му 
треба време за да реагира. 
Размислува стратешки и 
долгорочно. Ги гледа сите 
можности. Судовите му се 
издржани. Сериозна и 
разумна личност. 

Недостасува 
енергија и капацитет 
да инспирира други. 
Премногу критичен. 

Би требало да биде 
одговорен за проверка 
дека сите опции кои се 
вложени и трудот се 
земени во предвид. 
Потребна му емклучна 
улога во планирањето. 
Одлучувач во случај на 
контроверзност. 

Тимски играч 
(TИМ) 

Соработува, восприема и 
дипломатичен. Слуша, 
гради доверба, смирува 
страсти. Помага на 
колегите. Спремен да 
поддржи добри предлози. 

Неодлучен кога е 
под притисок. Лесно 
му се влијае. 

Би требало да игра 
летечка улога, 
користејќи се со 
многустрани квалитети 
за работа која другите 
не можат да ја 
менаџираат. Би 
требало да користи 
дипломатски вештини 
за решавање на 
конфликт. 

Имплементатор 
(ИМП) 

Конзервативен, 
дисциплиниран, доверлив 
и ефикасен. Идеите ги 
претвара во практични 
дејства. Им пристапува на 
задачите на систематски 
начин. Повеќе 
заинтересиран во 
практични репенија 
отколку во нови идеи. 

Не е подложен на 
преземање ризици. 
Споро реагира на 
нови можмости. 
Може да е 
нетолерантен кон 
луѓе кои се помалку 
ефикасни или 
систематски. 

Би требало да биде 
назначен организатор, 
одговорен за 
процедури и практични 
чекори кои требаат да 
се преземаат кога 
тимот ќе донесе 
значајна одлука. 

Завршувач, Финишер 
(ЗАВ) 

Совесен, бара грешки и 
недостатоци. Внимава на 
крајни рокови. Обрнува 
големо внимание на 
детали. Внимава се да е 
завршено и финализирано 
на идеален начин. 

Склон да се грижи. 
Не сака да делегира. 
Може да е педантен. 
Не толерантен кон 
немарно 
однесување. 

Би требало да осигура 
тимот да се држи до 
крајните рокови и да се 
приспособи на 
највискоите стандарди. 
Одговорен да осигура 
дека нема грешки или 
неточности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43

Проектот е финансиран од Европска Унија

 

 
 

Мониторинг/ 
Евалуатор 
(МОН) 

Може да ги гледа 
проблемите објективно, му 
треба време за да реагира. 
Размислува стратешки и 
долгорочно. Ги гледа сите 
можности. Судовите му се 
издржани. Сериозна и 
разумна личност. 

Недостасува 
енергија и капацитет 
да инспирира други. 
Премногу критичен. 

Би требало да биде 
одговорен за проверка 
дека сите опции кои се 
вложени и трудот се 
земени во предвид. 
Потребна му емклучна 
улога во планирањето. 
Одлучувач во случај на 
контроверзност. 

Тимски играч 
(TИМ) 

Соработува, восприема и 
дипломатичен. Слуша, 
гради доверба, смирува 
страсти. Помага на 
колегите. Спремен да 
поддржи добри предлози. 

Неодлучен кога е 
под притисок. Лесно 
му се влијае. 

Би требало да игра 
летечка улога, 
користејќи се со 
многустрани квалитети 
за работа која другите 
не можат да ја 
менаџираат. Би 
требало да користи 
дипломатски вештини 
за решавање на 
конфликт. 

Имплементатор 
(ИМП) 

Конзервативен, 
дисциплиниран, доверлив 
и ефикасен. Идеите ги 
претвара во практични 
дејства. Им пристапува на 
задачите на систематски 
начин. Повеќе 
заинтересиран во 
практични репенија 
отколку во нови идеи. 

Не е подложен на 
преземање ризици. 
Споро реагира на 
нови можмости. 
Може да е 
нетолерантен кон 
луѓе кои се помалку 
ефикасни или 
систематски. 

Би требало да биде 
назначен организатор, 
одговорен за 
процедури и практични 
чекори кои требаат да 
се преземаат кога 
тимот ќе донесе 
значајна одлука. 

Завршувач, Финишер 
(ЗАВ) 

Совесен, бара грешки и 
недостатоци. Внимава на 
крајни рокови. Обрнува 
големо внимание на 
детали. Внимава се да е 
завршено и финализирано 
на идеален начин. 

Склон да се грижи. 
Не сака да делегира. 
Може да е педантен. 
Не толерантен кон 
немарно 
однесување. 

Би требало да осигура 
тимот да се држи до 
крајните рокови и да се 
приспособи на 
највискоите стандарди. 
Одговорен да осигура 
дека нема грешки или 
неточности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Комуникацијата е вештина која е убаво да ја имаш. Таа е неопходна за да успееш во деловниот 

свет. За да се произведат и рекламираат производи и услуги кои се потребни на милиони луѓе кои ја 
имаат населено нашата планета, потребни се нивоа на комуникации за кои во претходните векови не се 
ни сонувало. Кога квалитетот на вашите производи и услуги зависи од тимската работа на повеќето, од 
стотици и илјадници поединци, комуникацијата станува крвоток на секоја организација.  

Всушност, комуникацијата е во срцето на сè што работиме. Таа е основата при интеракцијата 
помеѓу луѓето. Комуникацијата мора да биде поврзана со она што го мислиме, со чувствата, желбите, 
потребите и идеите. Нашиот свет е исполнет со информации. 
Но најголемата потреба е разбирањето, односно градењето мостови помеѓу луѓето за да можеме 
подобро да живееме, заедно да работиме, да се сложуваме еден со друг и да ја направиме оваа планета 
најдоброто живеалиште за луѓето. 
Денес најголемиот извор на лични и бизнис проблеми е слабата комуникација. Добрата комуникација е 
есенцијална за успех во животот и бизнисот. Во комуникацијата е најважно да бидеш разбран. 

Постојат различни дефиниции за тоа што е комуникација. Во принцип комуникацијата 
претставува пренос на информација од една на друга личност. Комуникацијата е процес и таа 
секогаш мора да биде помеѓу најмалку две лица, еден испраќач и еден примач, но нивните улоги 
постојано се менуваат. Зборот комуникација е од латинско потекло и означува сообраќај, односно 
општење. Комуникацијата е пренос на информации од едно лице на друго. Таа е акт или акција на 
пренесување на информации. Комуницирањето претставува трансфер на информации од испраќачот до 
примачот, така што информацијата да биде разбрана од примачот. Во овие дефиниции акцентот е на 
пренесувањето (трансферот, трансмисијата) на информациите, но има и согледувања за пошироки 
импликации на процесот на комуникациј, а тоа е дека комуникацијата претставува трансмисија (пренос) 
на заемно разбирање преку користење на симболи. 

Во сите овие дефиниции е потенцирано прифаќањето од страна на примачот, односно неговото 
разбирање на она што било пренесено. Ова, е во согласност со разбирањето на поимот информација 
кога се вели дека одреден симбол, порака, вест, соопштение и сл. ќе резултира во информација ако 
биде разбран и прифатен тој сигнал од оној кој е дојден. Комуникацијата може да се дефинира како 
процес во кој информацијата и разбирањето се пренесуваат од едно лице на друго. Нема комуникација 
ако пренесената информација не се прими и не се разбере. Значи комуникацијата подразбира 
испраќање, примање и разбирање. 

Комуникацијата е процес преку кој сите во една организација ги остваруваат своите функции. 
Комуникацијата е активност на која луѓето и посветуваат огромен дел од нивното време. Таа игра 
клучна улога во работата на сите и тоа: 
 

 во делот на меѓучовечки односи; 
 во делот на информирањето; 
 во делот на одлучувањето. 

 
Дали знаевте дека ... 
 
Ако им кажете на 100 луѓе нешто без да го повторите: 

• после 24 часа, 25 % веќе го заборавиле.  
• после 48 часа, 50% веќе го заборавиле.  
• после 72 часа, 75 % веќе го заборавиле. 

Комуникација во деловниот свет 
 

Комуникација во деловниот свет 
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• после една недела, 96 % веќе го заборавиле.  
 
Главни елементи на комуникацијата: 
 

 Усогласеност помеѓу вербалната и невербалната комуникација 
 Пишана комуникација 
 Активно слушање 
 Поставување на прашања 
 Потврдување/докажување (feedb1ck) 

 

Процес на комуникација 
 

Испраќачот е извор на информации. Преку каналот, информациите се пренесуваат до примачот, 
а секаде влијаат разновидни бариери кои можат да го попречат пренесувањето на информации. 
Каналот е општ поим за објектот преку кој се пренесува информацијата. Канал, може да биде секој 
медиум кој обезбедува пренесување на информацијата. Во пренесувањето на информации при 
разговор, канал е воздухот, во телефонскиот разговор канал е телефонската жица, во пренесувањето 
на информации преку формализирани (пишувани) носители на информации, канал е извештајот, 
налогот, текстот во писмото и сл. Како канал може да се појави светлосен, звучен или некој друг вид на 
сигнал. 
 

Комуникацијата како модел со фази 
 

 
Колку е важно времето при процесот на комуникација и зошто?  
 
 
 
 
  

Испраќач

Информаци
и кои мисли 

да ги 
испрати Испраќачот 

говори

Примачот 
слуша

Примачот 
разбира

Информации кои се 

разбрани од примачот

Примач
ч

време
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• после една недела, 96 % веќе го заборавиле.  
 
Главни елементи на комуникацијата: 
 

 Усогласеност помеѓу вербалната и невербалната комуникација 
 Пишана комуникација 
 Активно слушање 
 Поставување на прашања 
 Потврдување/докажување (feedb1ck) 

 

Процес на комуникација 
 

Испраќачот е извор на информации. Преку каналот, информациите се пренесуваат до примачот, 
а секаде влијаат разновидни бариери кои можат да го попречат пренесувањето на информации. 
Каналот е општ поим за објектот преку кој се пренесува информацијата. Канал, може да биде секој 
медиум кој обезбедува пренесување на информацијата. Во пренесувањето на информации при 
разговор, канал е воздухот, во телефонскиот разговор канал е телефонската жица, во пренесувањето 
на информации преку формализирани (пишувани) носители на информации, канал е извештајот, 
налогот, текстот во писмото и сл. Како канал може да се појави светлосен, звучен или некој друг вид на 
сигнал. 
 

Комуникацијата како модел со фази 
 

 
Колку е важно времето при процесот на комуникација и зошто?  
 
 
 
 
  

Испраќач

Информаци
и кои мисли 

да ги 
испрати Испраќачот 

говори

Примачот 
слуша

Примачот 
разбира

Информации кои се 

разбрани од примачот

Примач
ч

време

 

 
 

Како знаете дека комуницирате ефективно?  
 
 
 
 
  
Размислете за случаи кога сте имале лоша комуникација?  
 
 
 
 
Дали некогаш сте биле погрешно разбрани?  
 
 
 

Начини на комуникација  
 
Двата начини на комуникација кои ги разликуваме се вербална и невербална комуникација.  
 

Вербална комуникација 
 

Вербалната комуникација претставува процес на заедничко пренесување на значењата со 
зборови преку усно или писмено изразување. Зборвите се симболи преку кои ги изразуваме нашите 
мисли. Мора да запомниме дека значењето на зборовите треба да е усогласено со сите наши постапки и 
секако дека вербалната комуникација е контролирана од нашата свест. Преку вербалната комуникација 
луѓето дознаваат за вашите идеи, мисли, производи и услуги. Исто така дознаваат и за вашите чувства. 
 
Главни елементи на вербалната комуникација се: 

 Зборови (изговорени или напишани) 
 Контекст 
 Конструкција на реченици 

 
Четири моќни зборови за ефикасен customer service: 
 

 Ви благодарам за .... јавувањето, што не информиравте, што ни верувате, што ни кажавте... 
 Жалам .... за настаната грешка, за недоразбирањето... 
 Ве молам .... напишете ни писмо, обидете се да разберете, прифатете го нашето искрено 

извинување... 
 Разбирам ... во каква позиција сте, дека сте ограбени, дека сте бесни... 
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Невербална комуникација 
 
Невербална комуникација е заедничко пренесување на значењата / симболите  преку сите невербални 
начини. Главни елементи на невербалната комуникација се: 
 

 Тон на гласот 
 Израз на лицето 
 Поза 
 Гестови 
 Одалеченост 
 Јачина 
 Интонација 

 
Најголем дел од работата во со клиенти е без зборови. Во моментот кога ќе биде пристуно уште 

едно лице започнува комуникацијата. Вашиот физички изглед, облеката, квалитет на гласот, израз на 
лицето, поза и други фактори ја пренесуваат информацијата. Тие даваат информација за повеќе работи 
меѓу кои за нашиот интерес, внимание, личен вкус и слично.  
Кога говорите вашиот глас оди надвор од зборовите. Вашиот акцент можеби ќе го пренесе вашето 
место на живеење или образование. Вашиот тон можеби ќе каже на соговорникот дали сте тажни, 
возбудени или ви е досадно. 
 
Околу 90% од вашата комуникација е невербална. Голем дел од неа е несвесна, но дел од неа може да 
ја контролирате преку вашата свесност за неа. Често се вели во науката за комуникација дека 
квалитетот на гласот пренесува 38% од значењето. Има голем број на политичари, глумци и слично кои 
ангажираат гласовни тренери за да им помогнат во покачување, односно намалување на октавите. 
Волуменот и брзината на говорење треба да се користат претпазливо и на контролиран начин. Овие 
квалитети можат да работат во склад и да постигнат моќни ефекти, особено кога работиме продажба 
или убедување на клиенти.   
Ова се неколку толкувања на невербалната комуникација:  
 
Невербална комуникација  Толкување 
Изрази на лице 
Намуртен изглед Незадоволство 
Насмевка  Пријателство, задоволство 
Кренати веѓи Недоверба, збунетост 
Стеснување на поглед Лутина  
Црвенеење Засраменост  
Контакт со очи 
Избегнување Недостаток на интерес 
Одмерен (постојан) Активно слушање, интерес, заведување  
Гестикулација со раце 
Покажување со прст Авторитативност, незадоволство, одржување 
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Невербална комуникација 
 
Невербална комуникација е заедничко пренесување на значењата / симболите  преку сите невербални 
начини. Главни елементи на невербалната комуникација се: 
 

 Тон на гласот 
 Израз на лицето 
 Поза 
 Гестови 
 Одалеченост 
 Јачина 
 Интонација 

 
Најголем дел од работата во со клиенти е без зборови. Во моментот кога ќе биде пристуно уште 

едно лице започнува комуникацијата. Вашиот физички изглед, облеката, квалитет на гласот, израз на 
лицето, поза и други фактори ја пренесуваат информацијата. Тие даваат информација за повеќе работи 
меѓу кои за нашиот интерес, внимание, личен вкус и слично.  
Кога говорите вашиот глас оди надвор од зборовите. Вашиот акцент можеби ќе го пренесе вашето 
место на живеење или образование. Вашиот тон можеби ќе каже на соговорникот дали сте тажни, 
возбудени или ви е досадно. 
 
Околу 90% од вашата комуникација е невербална. Голем дел од неа е несвесна, но дел од неа може да 
ја контролирате преку вашата свесност за неа. Често се вели во науката за комуникација дека 
квалитетот на гласот пренесува 38% од значењето. Има голем број на политичари, глумци и слично кои 
ангажираат гласовни тренери за да им помогнат во покачување, односно намалување на октавите. 
Волуменот и брзината на говорење треба да се користат претпазливо и на контролиран начин. Овие 
квалитети можат да работат во склад и да постигнат моќни ефекти, особено кога работиме продажба 
или убедување на клиенти.   
Ова се неколку толкувања на невербалната комуникација:  
 
Невербална комуникација  Толкување 
Изрази на лице 
Намуртен изглед Незадоволство 
Насмевка  Пријателство, задоволство 
Кренати веѓи Недоверба, збунетост 
Стеснување на поглед Лутина  
Црвенеење Засраменост  
Контакт со очи 
Избегнување Недостаток на интерес 
Одмерен (постојан) Активно слушање, интерес, заведување  
Гестикулација со раце 
Покажување со прст Авторитативност, незадоволство, одржување 

 

 
 

лекција 

Скрстени раце Нема отвореност кон промена, подготвеност за 
говорење 

Раце покрај тело Отвореност кон сугестии, релаксираност 
Раце кренати нанадвор Недоверба, збунетост, несигурност 
Став (држење на тело/постура) 
Нервозно/немирно седење, чкртање Здодевност 
Раце на колкови Лутина, одбранбеност 
Слегнување раменици Незаинтересираност 
Исправен став или раменици Решавање на проблем, загриженост, слушање 
Гризење на усни, поместување, играње со монети Нервоза 
Седење на крајот на столицата Слушање, голема загриженост 
Подгрбавено седење Здодевност, недостаток на интерес 
Облека 
Деловна облека Авторитативност, конзервативност 
Неуредна облека Непочитување, недостаток на одговорност 
Секојдневна облека Релаксираност 

 

 
Проксемичка комуникација (Физички простор) 
Од физички контакт до 45 см Интимна дистанца (зона) 
Од 45 см до 121 см Сопствена дистанца (зона) 
Од 121 см до 243 см  Социјална дистанца (зона) 
Од 243 см па нагоре Јавна дистанца (зона) 
Карактеристики на глас 
Темпо на говорење – гласно, брзо и со скратувања 
во изговорот Лутина 

Монотона и надолна модулација Здодевност 
Висока интонација, брзо говорење, гласно 
говорење, и нагорна модулација Радост 

Симболи на статус 
Ретки или скапи лични предмети Висок статус 
Престижни титули Висок статус 

 

 
Друг аспект на невербалната комуникација е личниот простор = доволна далечина меѓу вас и 
соговорникот.  
На пример: во САД далечината прифатена од страните при деловните комуникации, е 5 до 8 стапки. Во 
Латинска Америка пак, таа е 3 до 5 стапки. Многу лица од Северна Америка несвесно чувствуваат дека 
Латино-Американците им го нарушуваат нивниот личен простор и може да ги видиме како се 
повлекуват наназад од нив за време на разговорот. А, пак, Латино-американците може да го сметаат 
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ова повлекување како резервираност. Резултатот може да биде недостаток на соработка меѓу двајца 
бизнисмени од различни култури. 
 
Дали знаевте дека... 
 
Луѓето говорат со 100 – 175 зборови во минута, а можат за слушаат интелигентно со брзина од 600 – 
800 зборови во минута.  
Луѓето запомнуваат: 

 10 % од тоа што читаат. 
 20 % од тоа што го слушаат.  
 30 % од тоа што гледаат. 
 50 % од тоа што гледаат и слушаат. 
 80 % од повторување. 

 
 
Вежба: Каков е вашиот невербален говор?  
Опишете го во однос на изрази на лице, контакт со очи, гестикулација со раце, став (држење на 
тело/постура), облека, проксемичка комуникација (физички простор), карактеристики на глас и симболи 
на статус: 
 
 
 
 
 
Нивоа на комуникација 
Ние можеме да комуницираме на едно или на сите четири различни нивоа во секој даден временски 
момент: 
1. Факти 
2. Значење 
3. Чувства 
4. Намера 
„Куќата гори“ е едноставна, директна изјава. Но, овие два збора, во зависност од тоа како се кажани, 
би можеле да значат: 

 „Станбена структура е зафатена од оган“. (Факти) 
 „Куќата во која се наоѓаме гори“. (Значење) 
 „1аааааа!!!!!!“ (Чувства) 
 „Спасувај се!“ (Намера) 

НИВО 1: ФАКТИ 
 

Луѓето сакаат да        пренесат информација 
Вашата задача е да   ги слушнете сите детали и да појасните 
Треба да прашате      „кој“? „што“? „каде“? „зошто“? „кога“? 

„како“? 
Вашата цел е             да си ја претставите ситуацијата онака 

како што лицето ја опишува 
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НИВО 2: ЗНАЧЕЊЕ 
 

Луѓето сакаат да        бидат разбрани 
Вашата задача е да   го слушнете поширокото значење, да 

резимирате и парафразирате 
Треба да прашате      „Дали добро те разбрав“? „Тоа сакаш да 

ми кажеш“? 
Вашата цел е             да разберете што мисли другиот, и да 

направите тој/таа да се чувствува 
разбран/а. 

 
НИВО 3: ЧУВСТВА 
 

Луѓето сакаат да        се поврзат на емоционално ниво 
Вашата задача е да   слушате со сочувствување, да обрнувате 

внимание на говорот на телото и тонот 
на гласот 

Треба да прашате      „Како се чувствуваш во врска со тоа“? 
„Ми се чини дека се чувствуваш...“? 

Вашата цел е             да препознаете како лицето се 
чувствува и да направите да се 
почувствува поврзан со вас 

 
НИВО 4: НАМЕРА 
 

Луѓето сакаат да        им се исполнат потребите 
Вашата задача е да   слушнете што тие сакаат и што им 

треба, да се фокусирате на решенијата, 
чекорите за акција и исходите 

Треба да прашате      „Што би сакал да се направи“? „Што би 
ти помогнало во ваква ситуација“? „Што 
можеш да сториш/ да сториме во врска 
со тоа“? 

Вашата цел е             да дознаете што е она што лицето сака 
да го постигне 

 
 
Некогаш не ги разбираме другите луѓе бидејќи не слушаме, или пак не слушаме добро. Не сме 

концентрирани или едноставно не обрнуваме внимание. Но, некогаш не ги разбираме бидејќи не го 
слушаме она што тие сакаат да ни го пренесат. Не слушаме на вистинското ниво. Можеби, на пример, 
ги слушаме фактите, но ги пропуштаме чувствата.  
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Се разликуваат три типа на комуникатори: 
 

 Визуални комуникатори 

 
 Аудитивни комуникатори  

 
 

 Кинетички комуникатори   
 

 
 
За проверите каков комуникатор сте вие, пополнете го следниов прашалник: 
 
Самооценување на начин на комуницирање  
 
Инструкции: Означете ги изјавите кои ви изгледаат, звучат или ги чуваствувате како вас. Сите други 
оставете ги празни. 
 
___ 1. Навечер, кога немам што да правам, сакам да гледам телевизија. (а) 
___ 2. Навечер, кога немам што да правам, сакам да читам. (б) 
___ 3. Сакам да вежбам. (В) 
___ 4. Сликовито ги паметам имињата. (а) 
___ 5. За да запомнам нечие име, постојано го повторувам во себе. (б) 
___ 6. Повеќе уживам да играм некој спорт отколку да го гледам. (в) 
___ 7. За тест повторувам накратко пишувајќи ги важните точки. (а)  
___ 8. За тест повторувам читајќи ги белешките на глас или зборувајќи со други луѓе. (б) 
___ 9. Кога има музика, често тапкам со рацете и нозете. (в) 
___ 10. Повеќе сакам пишани упатства отколку усни. (а) 
___ 11. Повеќе сакам некој да ми ги каже упатствата отколку да ми ги запише. (б) 
___ 12. Се сметам себеси за екстровертна личност. (в) 
___ 13. Си пишувам листа за работите кои треба да ги завршам. (а) 
___ 14. Ми се допаѓаат емисиите и интервјуата во живо на радио и телевизија. (б) 
___ 15. Со нетрпение чекам да добијам порака. (в) 
___ 16. Кога готвам, внимателно го следам рецептот. (а) 
___ 17. Кога се обидувам да запамтам нешто користам рима. (б) 
___ 18. Многу лесно се здебелувам. (в) 
___ 19. Обично можам лесно да составам нешто доколку имам пишани инструкции. (а) 
___ 20. Повеќе сакам вестите да ги слушам на радио, отколку да ги прочитам. (б) 
___ 21. Понекогаш купувам алишта само затоа што ми се допаѓа материјалот. (в) 
___ 22. Кога станува збор за игри, повеќе сакам игри со зборови (Бесилка или Крстозбор). (а) 
___ 23. Често си потпевнувам. (б) 
___ 24. Доколку сум имал/а лош ден, телото ми станува напнато. (в) 

Комуникатори 
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Комуникатори 
 

 
 

___ 25. Уживам да ги гледам другите луѓе. (а) 
___ 26. Повеќе сакам да слушам приказна на касета/ЦД отколку да ја прочитам во книга. (б) 
___ 27. Често ги допирам луѓето кога разговарам со нив. (в) 
___ 28. Сакам да одам на изложби и во музеи. (а) 
___ 29. Јас сум добар слушател. (б) 
___ 30. Уживам во рачно изработени работи, и/или во градење нови работи. (в) 
___ 31. Сакам да водам дневник за се што сум работел/а. (а) 
___ 32. Може многу да се каже за една личност според неговиот/нејзиниот глас. (б) 
___ 33. Кога учев да пишувам на компјутер, лесно го научив системот. (в) 
___ 34. Често им се восхитувам на фотографиите или цртежите во рекламите. (а) 
___ 35. Доста често купувам касети и ЦДа со музика. (б) 
___ 36. Може многу да се каже за една личност според неговото/нејзиното ракување. (в) 
___ 37. Лесно се снаоѓам во нов град доколку имам мапа. (а) 
___ 38. Повеќе сакам усно да се изразам отколку да напишам состав на истата тема. (б) 
___ 39. Член сум во атлетски/спортски клуб. (в) 
___ 40. Сакам канцеларијата/работното место да ми биде уредна/уредно. (а) 
___ 41. Луѓето понекогаш ми велат дека премногу зборувам. (б) 
___ 42. Јас сум добар танчер. (в) 
___ 43. Мислам дека цвеќињата го освежуваат домот или канцеларијата. (а) 
___ 44. Кога сум во непознат град, често застанувам на бензинска да прашам за инструкции. (б) 
___ 45. Дома имам опрема за вежбање (справи) која често ја користам. (в) 
___ 46. Често сакам да одам во кино. (а) 
___ 47. Често си зборувам сама со себе. (б) 
___ 48. Често сакам да станувам од бирото и да се протегам. (в) 
 
Соберете ги вашите одговори подолу: 
 
Вкупно (а) одговори ____ Вкупно (б) одговори ____ Вкупно (в) одговори ____ 
 
Кој е вашиот начин на работа? 
 
Најголемиот број ви го покажува начинот на комуникација кој ви е примарен или го претпочитате. 
 
Визуални комуникатори штиклирале најмногу изјави под (а). 

 
Аудитивни комуникатори штиклирале најмногу изјави под (б). 

 
Кинетички комуникатори штиклирале најмногу изјави под (в). 
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Познавањето на начинот како другото лице размислува е многу важно за зајакнување на 
комуникациските вештини и правилна комуникација. Кога говорите со друго лице на пример правецот 
на движење на неговите очи може да ви индицира процесирање во неговиот мозок. Исто така може да 
одредите, да интерпретирате што мисли другото лице.  
Менталниот процес на соговорникот се следи кога поставуваме прашање и гледаме дали одговорот е 
повикување на сеќавањето на одреден настан или креирање на одговорот во моментот. Креацијата 
може да е вистина, но менатлниот процес е сличен (ако не и ист) и кога одредено лице не ја говори 
вистината.  
Обично се вели дека при размилсувањето кога се гледа нагоре лево се труди лицето да влезе во 
сеќавањето (меморијата), а на десно значи креирање на одговор или конструкција на одредена слика 
(замислена).  
Има луѓе кои оваа идеа ја поддржуваат, но и кои не ја поддржуваат. Добро е во секој случај да се 
провери, пред да избрзаме со заклучоци за соговорникот. Една можна варијанта за проверување е да 
се праша „Која боја беше твојот прв автомобил?„ за да се добие одговор од сеќавање, а потоа „Кое е 
твоето мислење за претседателот на државата?„ за да добиете креативен одговор.  
 
Прашања кои ги имате во моментов може да се: 

 Како се одредува начинот на размислување на едно лице? 
 Како се одредуваат менталните прцеси? 
 Како да се искористи таа информација? 

 
Поделбата на ВАК односно визуални, аудитивни и кинетички комуникатори е според науката за 

Невро-лингвистичко програмирање (НЛП). Разбирањето на трите комуникатори може да ви помогне при 
размена на информации.  

Визуалните комуникатори се лица кои размислуваат преку визуелизирање на работите или 
настаните. Често прават описи како „дали гледаш што мислам?„ или пак „Начинот на кој јас гледам на 
ова е ....„ 
Преку набљудување на очите на соговорникот може да видите дали тој е визуален комуникатор, 
доколку гледа нагоре или пак некаде нефокусирано.  
Овие комуникатори саката да добијат допис, факс, е-маил порака со слика, графикон, табела итн. Ако 
се обидувате нешто да им докажете користете статистики, дијаграми или слично за сликовите да го 
претставите она што го говорите. Често употребуваат: „Гледај..„, „Мене ми изгледа како/дека ...„. 
Користете фрази како: 

Сакам да го погледнете следново (овде извадок од нешто). 
Дали ја гледате поентата? 
Дали ви е сега појасан сликата? 
Се надевам дека сликовито ви го претставив решението на проблемот. 
Факт е дека ... (набројувања). 

 
Аудитивните комуникатори размислуваат преку слушање на звуци. Често ги опишуваат работите 

во однос како звучат на пример „Дали слушаш што мислам?„ или „Начинот на кој звучеше ...„ 
Движењето на очите кај овие комуникатори често е насочено на страна спрема едното или другото уво. 
Тие користат глаголи како „слушај„, „збори„ „кажи ми„ или фрази како „те слушам„. 
Овие комуникатори најчести средства кои ги користат за комуникација се телефон, директен разговор и 
слично. Тие генерално многу зборуваат и сакаат да го слушаат својот глас. За да оствариме интеракција 
со овие лица може да ги користиме следниве фрази: 

Сакам ова да ви го кажам јасно и гласно. 
Дали ова што го говорам е точно? / разбирливо? / јасно? ... 
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Познавањето на начинот како другото лице размислува е многу важно за зајакнување на 
комуникациските вештини и правилна комуникација. Кога говорите со друго лице на пример правецот 
на движење на неговите очи може да ви индицира процесирање во неговиот мозок. Исто така може да 
одредите, да интерпретирате што мисли другото лице.  
Менталниот процес на соговорникот се следи кога поставуваме прашање и гледаме дали одговорот е 
повикување на сеќавањето на одреден настан или креирање на одговорот во моментот. Креацијата 
може да е вистина, но менатлниот процес е сличен (ако не и ист) и кога одредено лице не ја говори 
вистината.  
Обично се вели дека при размилсувањето кога се гледа нагоре лево се труди лицето да влезе во 
сеќавањето (меморијата), а на десно значи креирање на одговор или конструкција на одредена слика 
(замислена).  
Има луѓе кои оваа идеа ја поддржуваат, но и кои не ја поддржуваат. Добро е во секој случај да се 
провери, пред да избрзаме со заклучоци за соговорникот. Една можна варијанта за проверување е да 
се праша „Која боја беше твојот прв автомобил?„ за да се добие одговор од сеќавање, а потоа „Кое е 
твоето мислење за претседателот на државата?„ за да добиете креативен одговор.  
 
Прашања кои ги имате во моментов може да се: 

 Како се одредува начинот на размислување на едно лице? 
 Како се одредуваат менталните прцеси? 
 Како да се искористи таа информација? 

 
Поделбата на ВАК односно визуални, аудитивни и кинетички комуникатори е според науката за 

Невро-лингвистичко програмирање (НЛП). Разбирањето на трите комуникатори може да ви помогне при 
размена на информации.  

Визуалните комуникатори се лица кои размислуваат преку визуелизирање на работите или 
настаните. Често прават описи како „дали гледаш што мислам?„ или пак „Начинот на кој јас гледам на 
ова е ....„ 
Преку набљудување на очите на соговорникот може да видите дали тој е визуален комуникатор, 
доколку гледа нагоре или пак некаде нефокусирано.  
Овие комуникатори саката да добијат допис, факс, е-маил порака со слика, графикон, табела итн. Ако 
се обидувате нешто да им докажете користете статистики, дијаграми или слично за сликовите да го 
претставите она што го говорите. Често употребуваат: „Гледај..„, „Мене ми изгледа како/дека ...„. 
Користете фрази како: 

Сакам да го погледнете следново (овде извадок од нешто). 
Дали ја гледате поентата? 
Дали ви е сега појасан сликата? 
Се надевам дека сликовито ви го претставив решението на проблемот. 
Факт е дека ... (набројувања). 

 
Аудитивните комуникатори размислуваат преку слушање на звуци. Често ги опишуваат работите 

во однос како звучат на пример „Дали слушаш што мислам?„ или „Начинот на кој звучеше ...„ 
Движењето на очите кај овие комуникатори често е насочено на страна спрема едното или другото уво. 
Тие користат глаголи како „слушај„, „збори„ „кажи ми„ или фрази како „те слушам„. 
Овие комуникатори најчести средства кои ги користат за комуникација се телефон, директен разговор и 
слично. Тие генерално многу зборуваат и сакаат да го слушаат својот глас. За да оствариме интеракција 
со овие лица може да ги користиме следниве фрази: 

Сакам ова да ви го кажам јасно и гласно. 
Дали ова што го говорам е точно? / разбирливо? / јасно? ... 

 

 

Ве слушам, продолжете. 
Ве слушам, кажете ми го вашиот проблем. 

 
Кинетичките комуникатори размислуваат што чувствуваат. Тие ги опишуваат нештата или 

настаните во однос на чувствотот и велат „Дали и ти го имаш истото чувство како и јас?„ или „Начинот 
на кој се чувствувам во однос на оваа работа е ...„ 
Во однос на погледот често овие комуникатори гледаат надоле и на едната или другата страна.  
Овие комуникатори се ослонуваат на допирот. Тие мора да се чувствуваат удобно во комуникацијата. 
Независно дали е вистинското место, локација, маса, столче или пак позицијата на пример до прозор, 
на чело, до врата итн., тие сакаат да имаат стратешка позиција. Тие физички се поврзуваат со светот 
околу нив и емоционално се врзуваат со нивната средина. Користат глаголи како „осети„, „допри„ и 
слично.  
Во комуникација со нив користете: 

Мислам дека чувтсвувам што велите? 
Ви ја чувствувам возбудата предизвикана од ... 
Сакам да ја осетите и мојата позиција. 

 
 
Вербални вештини на слушање 
 
Парафразирање – ова вклучува повторување на кажаното со сопствени или слични зборови на 
учесникот. На пример, „Значи сметате дека ... помага  во ...“. Ова го охрабрува учесникот во 
комуникацијата да се вклучи во понатамошна дискусија. 
 
Појаснување – Форма на проверување дека кажаното е и разбрано. На пример, „Значи вие велите дека 
не ви се допаѓа обуката за менаџмет и не сакате да доаѓате на курсот“. 
 
Објаснување – Давање интерпретација на информации или дури и настани. На пример, „Можеби 
всушност тоа е ...“. 
 
Отворени прашања – Со поставувањето на овие прашања вие ја поттикнувате понатамошната 
комуникација. На пример, „Што се случи потоа?“. Важно е прашањата кои ќе ги поставите да бараат 
повеќе од да/не одговори. Користете ги овие затворени прашања, со да/не, само кога барате одредени 
работи. 
 
Поврзување - Може да поврзувате реченици со цел да го покаже својот интерес во кажаното, а 
истовремено го охрабрува учесникот во комуникацијата да зборува понатаму. На пример, „И што 
потоа?“. 
 
Рeзимирање – Ова е едноставно собирање на се што се кажало во една изјава. На пример, „Се на се, 
изгледа дека се работи за три точки, прво ... второ ...?“. 
 
Охрабрување – Како и кај претходните примери, вештините на активно слушање се начин на 
охрабрување на учесниците со цел да дадат придонес и да ги споделат своите ставови со вас. Друг 
начин кој директно ќе донесе поттик е да се заблагодариме за или да го потврдиме придонесот. На 
пример, „Дадовте одлични коментари за ..., ви благодарам.“ Исто така можете да го искористите и т.н. 
под-говор пр., „а-аха“, „ахм“. 
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Активно молчење – Може да изгледа како интересно поврзување на зборови, но стратешкото молчење 
или паузите може да им навести на учесниците во комуникацијата дека активно ги слушате и примате 
нивните информации. Тоа е добар начин да поттикнеме дополнителни коментари и детали. 

Невербални вештини на слушање 
 
Изрази на лицето – Слушањето со лицето е интерсен концепт сам по себе. Сепак, нашето лице 
искажува како се чувствуваме и кои се нашите намери. Ова може да биде друг вид на начин со кој ќе 
покажете дека ги слушате учесниците во комуникацијата и го охрабрувате нивното учество во 
комуникацијата. 
Говор на телото – Со начинот на кој стоите, седите и го поставувате своето тело ќе ги покажете вашите 
нивоа на заинтересираност и колку добро слушате. За илустрација, доколку некој одговара на прашање 
вие се наведнете малку нанапред, кон него, ќе покажете дека внимателно слушате, а доколку се 
вратите наназад вие ќе демонстрирате ограничен став. 
Контакт очи во очи – Едноставно контактот очи во очи покажува дека сте отворени и заинтересирани за 
она што се заборува и дека ги поттикнувате да продолжат. 
Личен простор – Погрижете се дека помеѓу вас и говорителот постои удобно растојание. Доколку 
премногу се доближите до личноста, таа не само што може физички да се повлече туку да се повлече и 
во разговорот. 
Навременост – внимавајте да не го прекинувате говорителот на несоодветни места затоа што со тоа ќе 
покажете дека не го слушате и ќе го принудите да се повлече. 
 
Замки во вештините на активно слушање 
 
Иако од активното слушање има голема позитивна корист, треба да се посвети значителна грижа да се 
избегнат некои потенцијални замки. 
 
Само повторување – Доколку само повторувате што кажал учесникот во комуникацијата ќе го 
фрустрирате и ќе го натерате да се повлече. 
 
Пренагласена анализа – Ова може да го искомплицира кажаното и може да ве претстави како 
„сезнајко“. 
 
Опширување – Доколку преопширно се изразите, ќе го натерате соговорникот да се почувствува како 
да не бил слушан или пак дека пограшно бил разбран. 
 
Испуштање – Испуштањето на некои факти може исто така да предизвика кај соговорникот чувствуво 
како да не бил слушан или пак дека пограшно бил разбран. 
 
Преувеличување – Во овој случај може премногу да нагласите некое чувство врз основа на кажаното со 
што ќе го натера говорителот да сепо чувствува како да не бил слушан или пак дека пограшно бил 
разбран. 
 
Избрзување – Вмешувањето или исполнувањето на паузите во она што е кажано може да го натера 
говорителот да се почувствува како да не бил слушан, дека пограшно бил разбран па дури и 
изманипулиран. 
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Активно молчење – Може да изгледа како интересно поврзување на зборови, но стратешкото молчење 
или паузите може да им навести на учесниците во комуникацијата дека активно ги слушате и примате 
нивните информации. Тоа е добар начин да поттикнеме дополнителни коментари и детали. 

Невербални вештини на слушање 
 
Изрази на лицето – Слушањето со лицето е интерсен концепт сам по себе. Сепак, нашето лице 
искажува како се чувствуваме и кои се нашите намери. Ова може да биде друг вид на начин со кој ќе 
покажете дека ги слушате учесниците во комуникацијата и го охрабрувате нивното учество во 
комуникацијата. 
Говор на телото – Со начинот на кој стоите, седите и го поставувате своето тело ќе ги покажете вашите 
нивоа на заинтересираност и колку добро слушате. За илустрација, доколку некој одговара на прашање 
вие се наведнете малку нанапред, кон него, ќе покажете дека внимателно слушате, а доколку се 
вратите наназад вие ќе демонстрирате ограничен став. 
Контакт очи во очи – Едноставно контактот очи во очи покажува дека сте отворени и заинтересирани за 
она што се заборува и дека ги поттикнувате да продолжат. 
Личен простор – Погрижете се дека помеѓу вас и говорителот постои удобно растојание. Доколку 
премногу се доближите до личноста, таа не само што може физички да се повлече туку да се повлече и 
во разговорот. 
Навременост – внимавајте да не го прекинувате говорителот на несоодветни места затоа што со тоа ќе 
покажете дека не го слушате и ќе го принудите да се повлече. 
 
Замки во вештините на активно слушање 
 
Иако од активното слушање има голема позитивна корист, треба да се посвети значителна грижа да се 
избегнат некои потенцијални замки. 
 
Само повторување – Доколку само повторувате што кажал учесникот во комуникацијата ќе го 
фрустрирате и ќе го натерате да се повлече. 
 
Пренагласена анализа – Ова може да го искомплицира кажаното и може да ве претстави како 
„сезнајко“. 
 
Опширување – Доколку преопширно се изразите, ќе го натерате соговорникот да се почувствува како 
да не бил слушан или пак дека пограшно бил разбран. 
 
Испуштање – Испуштањето на некои факти може исто така да предизвика кај соговорникот чувствуво 
како да не бил слушан или пак дека пограшно бил разбран. 
 
Преувеличување – Во овој случај може премногу да нагласите некое чувство врз основа на кажаното со 
што ќе го натера говорителот да сепо чувствува како да не бил слушан или пак дека пограшно бил 
разбран. 
 
Избрзување – Вмешувањето или исполнувањето на паузите во она што е кажано може да го натера 
говорителот да се почувствува како да не бил слушан, дека пограшно бил разбран па дури и 
изманипулиран. 
 

 

 

Колебање – Неактивната подршка или усмерување на разговорот може да го натера говорителот да 
почувствува дека обучувачот не е заинтересиран. 
 

Развивање на вештините за активно слушање 
 
Концентрација -  Проверете дали се фокусирате на заборовите, концептите, темите и чувствата кои се 
поврзани со она што е кажано од страна на соговорникот. Ова често не е лесно, но со вежбање на оваа 
вештина ќе сфатите дека станува се полесно. 
 
Контакт очи во очи – Погрижете се секогаш да имате добар контакт очи во очи со која било личност 
која ја пренесува пораката, ако комуницирате вербално. 
Внимание и рецептивен говор на телото – Јасно покажете преку вербалните и невербалните движења 
дека внимавате што се зборува. За да бидете успешни во покажувањето дека внимавате што се зборува 
треба многу вежбање. Ова на почеток можеби ќе ви изгледа како движењата ги правите многу свесно 
или намерно, па дури и со напор, но со текот на времето ќе ви дојде како природно. Се што правите 
мора да покажува колку сте приемчиви спрема учесниците во комуникацијата. 
Преформулирање на пораката и прашањето/Појаснување – Погрижете се пораката да ви биде секогаш 
разбрана. 
Сочувство – Секогаш обидете се да разберете од каде доаѓа некој и која е неговата порака. 
Објективност – Едноставно бидете отворени и се ќе биде во ред. 
Стратешки паузи – Велат дека молчењето е злато. Секогаш давајте кратки паузи со молчење кои ќе 
покажат дека размислувате за претходно кажаното. Тоа исто така ви дава можност да ги конструирате 
вашите одговори или пак повратни информации. 
Не прекинувајте – Дозволете му на учесникот во комуникацијата да си каже што има и не го 
прекинувајте. Прекинувањата само го запираат текот на комуникацијата и можат да го натераат 
учесникот да се повлече. 
Слушање, не зборување – Звучи многу очигледно, но запамтете дека вие слушате, а не зборувате. 
Доколку зборувате, треба да постои добра причина за тоа. 
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Стилови на комуникација 
 
Упатства: Од секоја од овие парови карактеристики, изберете ја онаа што е најтипична за вас 
како личност. Можете да изберете само една од опциите. Изборот направете го што е можно 
поспонтано. Не постои погрешен одговор.  
 
1. Сакам акција.  
2. Со проблемите се справувам на систематски 
начин.  
 
3. Верувам дека тимовите се поефективни од 
поединците.  
4. Многу уживам во иновации.  
 
5. Повеќе ме интересира иднината отколку 
минатото.  
6. Уживам во работата со луѓе.  
 
7. Сакам да присуствувам на добро 
организирани групни состаноци.  
8. Крајните рокови ми се битни.  
 
9. Не поднесувам одолговлекување.  
10. Верувам дека новите идеи треба да бидат 
тестирани пред да се стават во употреба.  
 
11. Уживам во стимулацијата од интеракцијата 
со другите.  
12. Секогаш сум во потрага по нови можности.  
 
13. Сакам да си поставувам мои сопствени цели.  
14. Кога ќе започнам нешто, го спроведувам до 
крај.  
 
15. Во основа се обидувам да ги разберам 
емоциите на другите.  
16. Ги оспорувам луѓето околу мене.  
 
17. Се радувам кога ќе добијам фидбек за 
мојата работа.  
18. Сметам дека пристапот „чекор по чекор“ е 
многу ефективен.  
 
19. Сметам дека сум добар во проценувањето на 
луѓето.  
20. Сакам креативно решавање на проблемите.  

21. Постојано изведувам заклучоци и 
проектирам.  
22. Чувствителен сум за потребите на другите.  
 
23. Планирањето е клучно за успех.  
24. Станувам нетрпелив при долги расправи. 
 
25. Не ми пречи кога сум под притисок.  
26. Искуството за мене има голема вредност.  
 
27. Ги слушам луѓето.  
28. Луѓето велат дека брзо размислувам.  
 
29. Соработката е клучен збор за мене.   
30. Користам логични методи за да ги тестирам 
алтернативите.  
 
31. Сакам да работам на неколку проекти во 
исто време.  
32. Секогаш се преиспитувам.  
 
33. Учам преку постапките.  
34. Верувам дека мојата глава управува со 
моето срце.  
 
35. Можам да предвидам како другите ќе 
реагираат на одредена постапка.  
36. Не сакам детали.  
 
 
37. На секоја акција треба да и претходи 
анализа.  
38. Способен сум да ја проценам климата на 
една група.  
 
39. Покажувам тенденција да ги започнувам 
работите и да не ги довршувам.  
40. Се сметам за решителен.  
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Стилови на комуникација 
 
Упатства: Од секоја од овие парови карактеристики, изберете ја онаа што е најтипична за вас 
како личност. Можете да изберете само една од опциите. Изборот направете го што е можно 
поспонтано. Не постои погрешен одговор.  
 
1. Сакам акција.  
2. Со проблемите се справувам на систематски 
начин.  
 
3. Верувам дека тимовите се поефективни од 
поединците.  
4. Многу уживам во иновации.  
 
5. Повеќе ме интересира иднината отколку 
минатото.  
6. Уживам во работата со луѓе.  
 
7. Сакам да присуствувам на добро 
организирани групни состаноци.  
8. Крајните рокови ми се битни.  
 
9. Не поднесувам одолговлекување.  
10. Верувам дека новите идеи треба да бидат 
тестирани пред да се стават во употреба.  
 
11. Уживам во стимулацијата од интеракцијата 
со другите.  
12. Секогаш сум во потрага по нови можности.  
 
13. Сакам да си поставувам мои сопствени цели.  
14. Кога ќе започнам нешто, го спроведувам до 
крај.  
 
15. Во основа се обидувам да ги разберам 
емоциите на другите.  
16. Ги оспорувам луѓето околу мене.  
 
17. Се радувам кога ќе добијам фидбек за 
мојата работа.  
18. Сметам дека пристапот „чекор по чекор“ е 
многу ефективен.  
 
19. Сметам дека сум добар во проценувањето на 
луѓето.  
20. Сакам креативно решавање на проблемите.  

21. Постојано изведувам заклучоци и 
проектирам.  
22. Чувствителен сум за потребите на другите.  
 
23. Планирањето е клучно за успех.  
24. Станувам нетрпелив при долги расправи. 
 
25. Не ми пречи кога сум под притисок.  
26. Искуството за мене има голема вредност.  
 
27. Ги слушам луѓето.  
28. Луѓето велат дека брзо размислувам.  
 
29. Соработката е клучен збор за мене.   
30. Користам логични методи за да ги тестирам 
алтернативите.  
 
31. Сакам да работам на неколку проекти во 
исто време.  
32. Секогаш се преиспитувам.  
 
33. Учам преку постапките.  
34. Верувам дека мојата глава управува со 
моето срце.  
 
35. Можам да предвидам како другите ќе 
реагираат на одредена постапка.  
36. Не сакам детали.  
 
 
37. На секоја акција треба да и претходи 
анализа.  
38. Способен сум да ја проценам климата на 
една група.  
 
39. Покажувам тенденција да ги започнувам 
работите и да не ги довршувам.  
40. Се сметам за решителен.  
 
 
 

 

 

41. Барам предизвикувачки задачи.  
42. Се потпирам на опсервации и податоци.  
 
43. Можам отворено да ги изразувам моите 
чувства.  
44. Сакам да изготвувам нови проекти.  
 
45. Многу уживам да читам.  
46. Се сметам себе си за олеснувач 
(фацилитатор).  
 
47. Сакам да се концентрирам на едно прашање 
во еден даден момент.  
48. Сакам да постигнувам цели.  
 
49. Уживам кога учам нешто за другите.  
50. Сакам разновидност.  
 
51. Фактите зборуваат сами за себе.  
52. Ја користам имагинацијата колку што е 
можно повеќе.  
 
53. Нетрпелив сум со долги, бавни задолженија.  
54. Мојот ум никогаш не престанува да работи.  
 
55. Клучните одлуки мора да се донесуваат 
внимателно.  
56. Убеден сум дека луѓето си се потребни едни 
на други за да се заврши работата.  
 
57. Обично донесувам одлуки без многу 
размислување.  
58. Емоциите создаваат проблеми.  
 
59. Сакам да им се допаѓам на другите.  
60. Брзо можам да соберам два и два.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61. Моите нови идеи ги испробувам на луѓе.  
62. Верувам во научниот пристап.  
 
 
63. Сакам да ги завршувам работите.  
64. Добрите односи се од суштинско значење.  
 
65. Импулсивен сум.  
66. Ги прифаќам разликите кај луѓето.  
 
67. Комуницирањето со луѓето е цел сама за 
себе.  
68. Сакам да бидам интелектуално стимулиран.  
 
69. Сакам да организирам.  
70. Обично скокам од една задача на друга.  
 
71. Зборувањето и работењето со луѓе е 
креативна уметност.   
72. Реализирање на мојата сопствена личност е 
клучниот збор за мене.  
 
73. Уживам да си играм со идеите.  
74. Не сакам да губам време.  
 
75. Уживам да го работам она во што сум добар.  
76. Учам преку интеракциите со другите.  
 
77. Сметам дека апстракциите се интересни и 
пријатни.  
78. Имам трпение со детали.  
 
79. Сакам кратки изјави со поента.  
80. Се чувствувам самоуверено. 
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Листа на поени за проценката на стилот на комуникација 
 
Упатства: Заокружете го бројот што сте го избрале и соберете го збирот за секој стил (еден 
поен за секој одговор). Максимумот е 20 за секој стил, и вкупниот број за четирите стила треба 
да изнесува 40 поени.  
 
Стил     Овде заокружете го вашиот  Вкупно поени (макс. 20) 

одговор 
 
Стил 1    1-8-9-13-17-24-26-31-33-40-41- 
    48-50-53-57-63-65-70-74-79              _____________ 
 
 
Стил 2    2-7-10-14-18-23-25-30-34-37-42- 
    47-51-55-58-62-66-69-75-78   _______________ 
 
 
Стил 3   3-6-11-15-19-22-27-29-35-38-43- 
    46-49-56-59-64-67-71-76-80   _____________ 
 
 
Стил 4    4-5-12-16-20-21-28-32-36-39-44- 
    45-52-54-60-61-68-72-73-77   _______________ 



59

Проектот е финансиран од Европска Унија

 

 

Листа на поени за проценката на стилот на комуникација 
 
Упатства: Заокружете го бројот што сте го избрале и соберете го збирот за секој стил (еден 
поен за секој одговор). Максимумот е 20 за секој стил, и вкупниот број за четирите стила треба 
да изнесува 40 поени.  
 
Стил     Овде заокружете го вашиот  Вкупно поени (макс. 20) 

одговор 
 
Стил 1    1-8-9-13-17-24-26-31-33-40-41- 
    48-50-53-57-63-65-70-74-79              _____________ 
 
 
Стил 2    2-7-10-14-18-23-25-30-34-37-42- 
    47-51-55-58-62-66-69-75-78   _______________ 
 
 
Стил 3   3-6-11-15-19-22-27-29-35-38-43- 
    46-49-56-59-64-67-71-76-80   _____________ 
 
 
Стил 4    4-5-12-16-20-21-28-32-36-39-44- 
    45-52-54-60-61-68-72-73-77   _______________ 

 

 
 

 
Четирите стилови на комуникација 
 

 
                        Стил 1 
 
 
ШТО 
 
Резултати 
Цели 
Постигнување 
Постапување 
 
 
 
АКЦИЈА (А) 
 

 
                               Стил 2 
 
 
КАКО 
 
Стратегии 
Организација  
Факти 
 
 
 
 
ПРОЦЕС (ПР) 

 
ИДЕЈА (И) 
 
 
ЗОШТО 
 
Концепти 
Теории 
Иновација 
 
 
 
                        Стил 3 
 

                               
ЛУЃЕ (Л) 
 
 
КОЈ  
 
Комуникација  
Врски 
Тимска работа 
 
 
 
                              Стил 4 

 
Забелешки 
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Главни карактеристики на стиловите на комуникација 
 
СТИЛ СОДРЖИНА – Луѓето со овој стил      

зборуваат за: 
ПРОЦЕС – луѓето 
со овој стил се: 

АКЦИЈА (А) Резултати 
Цели  
Перформанси 
Продуктивност 
Ефикасност 
Напредување 
Одлуки 

Одговорност 
Фидбек 
Искуство 
Предизвици 
Постигнувања 
Промена 

Прагматични (приземјени) 
Директни (концентрирани 
на поентата) 
Нетрпеливи 
Одлучни 
Брзи (скокаат од идеја на 
идеја) 
Енергични (ги 
предизвикуваат другите) 
 

ПРОЦЕС (ПР) Факти 
Процедури 
Планирање 
Организирање 
Контролирање 
Тестирање 

Испробување 
Анализа 
Опсервации 
Доказ 
Детали 

Систематски (чекор по 
чекор) 
Логички (причина и 
последица) 
Се потпираат на факти 
Зборливи  
Неемотивни 
Внимателни 
Трпеливи 
 

ЛУЃЕ (Л) Луѓе  
Потреби 
Мотивација 
Тимска работа 
Комуникации 
Чувства  
Тимски дух 
Разбирање 

Индивидуален развој  
Чувствителност  
Свесност 
Соработка 
Верувања 
Вредности  
Очекувања  
Врски 
 

Спонтани 
Сочувствителни 
Топли 
Субјективни 
Емоционални 
Перцептивни 
Чувствителни 

ИДЕЈА (И) Концепти 
Иновација 
Меѓузависност 
Нови начини 
Нови методи 
Подобрување 
Проблеми  
Алтернативи 

Што е ново во полето 
Креативност 
Шанси 
Можности 
Големи проекти 
Прашања 
Потенцијал 

Имагинативни 
Харизматични 
Тешки за разбирање 
Егоцентрични 
Нереални 
Креативни 
Полни со идеи  
Провокативни  

 
 
Прилагодување на другите стилови на комуникација 
 
Комуникација со лице ориентирано кон Акција (А):  
 
 Фокусирајте се прво на резултатот; од самиот почеток дадете го заклучокот. 
 Наведете ги вашите најдобри препораки; не нудете многу алтернативи.  
 Бидете колку што е можно пократки.  
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Главни карактеристики на стиловите на комуникација 
 
СТИЛ СОДРЖИНА – Луѓето со овој стил      

зборуваат за: 
ПРОЦЕС – луѓето 
со овој стил се: 

АКЦИЈА (А) Резултати 
Цели  
Перформанси 
Продуктивност 
Ефикасност 
Напредување 
Одлуки 

Одговорност 
Фидбек 
Искуство 
Предизвици 
Постигнувања 
Промена 

Прагматични (приземјени) 
Директни (концентрирани 
на поентата) 
Нетрпеливи 
Одлучни 
Брзи (скокаат од идеја на 
идеја) 
Енергични (ги 
предизвикуваат другите) 
 

ПРОЦЕС (ПР) Факти 
Процедури 
Планирање 
Организирање 
Контролирање 
Тестирање 

Испробување 
Анализа 
Опсервации 
Доказ 
Детали 

Систематски (чекор по 
чекор) 
Логички (причина и 
последица) 
Се потпираат на факти 
Зборливи  
Неемотивни 
Внимателни 
Трпеливи 
 

ЛУЃЕ (Л) Луѓе  
Потреби 
Мотивација 
Тимска работа 
Комуникации 
Чувства  
Тимски дух 
Разбирање 

Индивидуален развој  
Чувствителност  
Свесност 
Соработка 
Верувања 
Вредности  
Очекувања  
Врски 
 

Спонтани 
Сочувствителни 
Топли 
Субјективни 
Емоционални 
Перцептивни 
Чувствителни 

ИДЕЈА (И) Концепти 
Иновација 
Меѓузависност 
Нови начини 
Нови методи 
Подобрување 
Проблеми  
Алтернативи 

Што е ново во полето 
Креативност 
Шанси 
Можности 
Големи проекти 
Прашања 
Потенцијал 

Имагинативни 
Харизматични 
Тешки за разбирање 
Егоцентрични 
Нереални 
Креативни 
Полни со идеи  
Провокативни  

 
 
Прилагодување на другите стилови на комуникација 
 
Комуникација со лице ориентирано кон Акција (А):  
 
 Фокусирајте се прво на резултатот; од самиот почеток дадете го заклучокот. 
 Наведете ги вашите најдобри препораки; не нудете многу алтернативи.  
 Бидете колку што е можно пократки.  

 

 

 Нагласете ја практичноста на вашите идеи.  
 Користете визуелни помагала.  
 
Комуникација со лице ориентирано кон Процес (ПР):  
 
 Бидете прецизни; наведете ги фактите.  
 Организирајте ја вашата дискусија во логичен ред:  
 Позадина 
 Сегашна ситуација 
 Исход 
 Разложете ги вашите препораки.  
 Вклучете опции и алтернативи со „за“ и „против“.  
 Не инсистирајте на брзина со оној што е ориентиран кон процес.  
 Скицирајте го вашиот предлог.  
 
Комуникација со лице ориентирано кон Луѓе (Л):  
 
 Одвојте време за муабетење; не започнувајте веднаш со дискусијата.  
 Нагласете ја врската меѓу вашиот предлог и засегнатите лица.  
 Покажете како идејата успешно функционирала во минатото.  
 Посочете на поддршка од почитувани луѓе.  
 Користете неформален стил на пишување.  

 
Комуникација со лице ориентирано кон Идеја (И):  
 
 Одвојте доволно време за дискусии.  
 Не станувајте нетрпеливи кога тој или таа постојано ја менува темата на разговорот.  
 Обидете се да ја поврзете темата за која се дискутира со поширок концепт или идеја. 
 Нагласете ја уникатноста на идејата или темата за која се работи. 
 Нагласете ја идната вредност или поврзете го влијанието што идејата може да го има во иднина.  
 Доколу е во пишана форма, обидете се уште на почетокот да ги нагласите клучните концепти што 

се во основата на вашата препорака. Започнете со главното образложение, а понатаму изложете 
ги деталите.   
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Една од дефинициите за конфликт објаснува дека конфликтот претставува „битка, натпревар помеѓу 
спротивставени сили, несогласување и антагонизам помеѓу желбите, инстинктите и моралот, 
религиските или етички идеали.„ Всушност конфликтот настанува кога двајца или повеќе луѓе или 
групи не се согласуваат бидејќи нивните потреби, желби, цели или вредности  се разликуваат.  Тоа 
доведува до повредени чувства, лутина, повредено его и лоша комуникација.  

Друга дефиниција објаснува дека конфликтот настанува онаму каде што вредностите, ставовите и 
мислењата се контрадикторни по природа и сеуште не е дојдено до согласност меѓу нив.  Може да 
настане: 

1. Во нас, кога не живееме во склад со своите вредности. 

2. Кога нашите вредности и мислења се под закана. 

3. Од нелагодност која ја предизвикува стравот од непознато.  

Видови на конфликт 
 
Позитивен и негативен конфликт 
Иако дефиницијата и нашите чувства кон терминот конфликт се претежно негативни, конфликтот сепак 
не секогаш е деструктивен.  Начинот на кој се справуваме со конфликтот  е најчесто факторот кој 
одредува каков ќе биде неговиот исход, како ќе се чувствуваме во врска со него и во врска со луѓето 
кои се инволвирани во конфликтот. 

Во табелата во продолжение се наведени разликите помеѓу позитивниот и негативниот конфликт. 

Позитивен конфликт Негативен конфликт 

 

Расчистува важни теми 
Доведува до решение на проблемите 
Ги инволвира сите во решавањето на 

проблемите 
Доведува до добра комуникација 
Ослободува емоции, стрес и напнатост 

на позитивен начин 
Им помага на луѓето да научат повеќе 

работи еден за друг и да соработуваат 
Го развива меѓусебното разбирање и 

вештините 

 

 Го одвлекува вниманието од други 
активности 

 Наштетува на атмосферата во тимот или 
на индивидуата 

 Ги сепарира луѓето и ја отежнува 
соработката 

 Прави луѓето и групите да се 
фокусираат на разликите помеѓу нив 

 Води до штетно однесување, карање и 
навредување 

 

Справување со конфликтни ситуации 
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Една од дефинициите за конфликт објаснува дека конфликтот претставува „битка, натпревар помеѓу 
спротивставени сили, несогласување и антагонизам помеѓу желбите, инстинктите и моралот, 
религиските или етички идеали.„ Всушност конфликтот настанува кога двајца или повеќе луѓе или 
групи не се согласуваат бидејќи нивните потреби, желби, цели или вредности  се разликуваат.  Тоа 
доведува до повредени чувства, лутина, повредено его и лоша комуникација.  

Друга дефиниција објаснува дека конфликтот настанува онаму каде што вредностите, ставовите и 
мислењата се контрадикторни по природа и сеуште не е дојдено до согласност меѓу нив.  Може да 
настане: 

1. Во нас, кога не живееме во склад со своите вредности. 

2. Кога нашите вредности и мислења се под закана. 

3. Од нелагодност која ја предизвикува стравот од непознато.  

Видови на конфликт 
 
Позитивен и негативен конфликт 
Иако дефиницијата и нашите чувства кон терминот конфликт се претежно негативни, конфликтот сепак 
не секогаш е деструктивен.  Начинот на кој се справуваме со конфликтот  е најчесто факторот кој 
одредува каков ќе биде неговиот исход, како ќе се чувствуваме во врска со него и во врска со луѓето 
кои се инволвирани во конфликтот. 

Во табелата во продолжение се наведени разликите помеѓу позитивниот и негативниот конфликт. 

Позитивен конфликт Негативен конфликт 

 

Расчистува важни теми 
Доведува до решение на проблемите 
Ги инволвира сите во решавањето на 

проблемите 
Доведува до добра комуникација 
Ослободува емоции, стрес и напнатост 

на позитивен начин 
Им помага на луѓето да научат повеќе 

работи еден за друг и да соработуваат 
Го развива меѓусебното разбирање и 

вештините 

 

 Го одвлекува вниманието од други 
активности 

 Наштетува на атмосферата во тимот или 
на индивидуата 

 Ги сепарира луѓето и ја отежнува 
соработката 

 Прави луѓето и групите да се 
фокусираат на разликите помеѓу нив 

 Води до штетно однесување, карање и 
навредување 

 

Справување со конфликтни ситуации 
 

 

Супстанцијален и персонализиран конфликт 

Од аспект на тоа дали конфликтот се створил врз основа на проблем или на несогласувања во 
природата на луѓето, разликуваме два вида конфликти: 

 Супстанцијален конфликт – во врска со одлуки, идеи, насоки и активности. Го носи тој назив 
бидејќи се јавува поради несогласувања во врска со суштината на проблемот. Овој тип на конфликт 
може да искрсне во било какви услови и многу често е конструктивен. 

 Персонализиран конфликт – конфликт на личности, двете страни не се сложуваат добро.  Овој 
тип на конфликт истотака може да искрсне во било која ситуација, но скоро никогаш не завршува 
продуктивно.  Зошто?  Од неколку причини: како прво, овој тип на конфликти се потхранувани од 
емоции (вообичаено лутина или фрустрација) и од перцепцијата за другиот, за неговиот карактер и 
неговите намери.  Кога конфликтот ќе стане личен, секоја страна ја доживува другата како 
осомничена. Второ, бидејќи личниот конфликт е во врска со емоции, а не со проблем, техниките на 
разрешување на проблемот не функционираат скоро никогаш бидејќи ниедна страна не е 
заинтересирана за проблемот.  Всушност, и двете страни многу често креираат нови проблеми, 
измислени или реални. Трето, доколку не може да се преобрати во супстанцијален конфликт, 
личниот конфликт секојпат се влошува со текот на времето.  Тоа е затоа што секоја страна - очекува 
проблем, го бара, го наоѓа и станува уште полута.   

Што значи СПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ? 

Справување со конфликти се однесува на сето она што можеме да го сториме со цел да го 
идентификуваме конфликтот и да се справиме со него на разумен начин.  За таа цел потребни се добро 
развиени комуникациски вештини, вештини на решавање на проблеми и преговарање.   

Точен и единствен начин на справување со конфликти не постои, туку зависи од ситуацијата во која 
сме се нашле.  Постојат 5 широки стратегии кои се универзални и кои се покажале како ефективни во 
справувањето со конфликти.    

 Стил 1 - Соработка 
Зошто да соработувам?   Соработката им помага на сите да си ги постигнат своите цели, а да ги 
одржат меѓусебните односи здрави. 

Став на соработувач: Зборувањето за конфликтот ќе ни помогне да изнајдеме кретивни начини за 
да ги разрешиме проблемите и да бидеме сите задоволни на крајот. 

Кога да соработувам?: 

 Кога сите имаат доверба еден во друг 
 Никој не бара моќ над одлуката 
 Сите чувствуваат потреба да земат учество во одлуката 
 Секој од инволвираните дозволува секоја нова информација да му влијае на размислувањето 

Кога да одберам некој друг метод?: 

 Кога ми треба да разрешам проблем за кој немам ниту време ниту други ресурси 
 Кога сметам дека некој од учесниците може да ја изневери довербата на другиот 
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 Стил 2 - Компромис 
Зошто да правам компромис?: Понекогаш е во ред да добијам повеќе, а да изгубам малку. 

Став на компромис: Потребно е да се договориме што е најдобро за групата, а секој од нас ќе 
добие по нешто што сака. 

Кога да правам компромис?: 

 Кога никој од учесниците нема повеќе моќ или повисока позиција од другите и секој е 
посветен на групните цели. 

 Кога треба да заштедиме време па се договораме за привремено решение кое е соодветно за 
сите „сега за сега„ 

 Постигнувањето на сите сопствени цели не е од највисока важност 
Кога да изберам друг метод?: 

 Кога сметаме дека во расправата ќе загубиме работи кои ни се многу важни 
 Нечии барања се премногу големи за останатите присутни 

 
 Стил 3 - Акомодација 

Зошто да акомодирам?: Она што ни е заедничко е многу поважно отколку она што ни е разлика, 
конфронтирањето со разликите може да им наштети на меѓусебните односи. 

Став на акомодирање: Ќе ги задоволам другите со тоа што ќе го намалам значењето на 
конфликтот или проблемот со цел да ги заштитам односите меѓу нас. 

Кога да акомодирам?: 

 Кога за нас проблемот не е толку важен колку за другите 
 Кога знаеме дека неможеме да победиме 
 Кога е најважно сите да се согласат 
 Кога сличностите меѓу луѓето се поважни отколку разликите 

Кога да одберам друг метод?: 

 Некои идеи не добиваат внимание 
 Кредибилитетот и влијанието можат да бидат изгубени 

 

 Стил 4 - Натпревар 
Зошто да се натпреварувам?: Разрешувањето на конфликтот значи натпревар и победа. 

Став на натпреварувач: Морам да ја искористам сета моја моќ за да победам. 

Кога да се натпреварувам?: 

 Кога знам дека сум во право 
 Кога е неопходна брза одлука 
 Кога јаки личности засенуваат други личности 
 За да ја одбранам својата позиција и своите права 
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 Стил 2 - Компромис 
Зошто да правам компромис?: Понекогаш е во ред да добијам повеќе, а да изгубам малку. 

Став на компромис: Потребно е да се договориме што е најдобро за групата, а секој од нас ќе 
добие по нешто што сака. 

Кога да правам компромис?: 

 Кога никој од учесниците нема повеќе моќ или повисока позиција од другите и секој е 
посветен на групните цели. 

 Кога треба да заштедиме време па се договораме за привремено решение кое е соодветно за 
сите „сега за сега„ 

 Постигнувањето на сите сопствени цели не е од највисока важност 
Кога да изберам друг метод?: 

 Кога сметаме дека во расправата ќе загубиме работи кои ни се многу важни 
 Нечии барања се премногу големи за останатите присутни 

 
 Стил 3 - Акомодација 

Зошто да акомодирам?: Она што ни е заедничко е многу поважно отколку она што ни е разлика, 
конфронтирањето со разликите може да им наштети на меѓусебните односи. 

Став на акомодирање: Ќе ги задоволам другите со тоа што ќе го намалам значењето на 
конфликтот или проблемот со цел да ги заштитам односите меѓу нас. 

Кога да акомодирам?: 

 Кога за нас проблемот не е толку важен колку за другите 
 Кога знаеме дека неможеме да победиме 
 Кога е најважно сите да се согласат 
 Кога сличностите меѓу луѓето се поважни отколку разликите 

Кога да одберам друг метод?: 

 Некои идеи не добиваат внимание 
 Кредибилитетот и влијанието можат да бидат изгубени 

 

 Стил 4 - Натпревар 
Зошто да се натпреварувам?: Разрешувањето на конфликтот значи натпревар и победа. 

Став на натпреварувач: Морам да ја искористам сета моја моќ за да победам. 

Кога да се натпреварувам?: 

 Кога знам дека сум во право 
 Кога е неопходна брза одлука 
 Кога јаки личности засенуваат други личности 
 За да ја одбранам својата позиција и своите права 

 

 
 

Кога да одберам друг метод?:  

 Кога е можно да се влоши конфликтот 
 Оние кои губат можат да одлучат да им се реваншираат на победниците 

 

 Стил 5 - Избегнување 
Зошто да избегнам?: Не е  вистинското време и место да се посвети внимание на тој проблем. 

Став на Избегнувач: Избегнувам конфликти со тоа што заминувам, избегнувам или одложувам 
дискусија. 

Кога да избегнувам?: 

 Конфликтот е мал, а во прашање е доведена иднината на меѓусебните односи. 
 Немам време да се посветам на разрешување на проблемот 
 Други проблеми се поважни отколку конфликтот 
 Нема шанси да ме чујат и да ги уважат моите потреби 
 Една страна е премногу емотивно вовлечена во темата и другите подобро ќе можат да му 

пристапат на проблемот  
 Потребни се повеќе информации. 

Кога да изберам друг метод?: 

 Кога одлуките можат да бидат донесени автоматски 
 Одложувањето и избегнувањето на проблемот може да ја влоши ситуацијата 

 
 
Вежба 
Присетете се на некоја конфликтна ситуација во која сте се нашле.  Како се справивте? Дали 
конфликтот зема замав или успеавте да ја намалите тензијата? Доколку имате прилика повторно да ја 
одиграте истата ситуација, што би направиле поинаку? 
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Чекори во анализирањето на конфликтот 
На кој начин можеме да се справуваме со конфликтот, а притоа да не ги оштетиме  личните и 
професионални релации, туку напротив, да ги зајакнеме? 

 5 чекори кои би можеле да ви помогнат: 

Чекор 1: Анализирајте го конфликтот 

Поставувајте прашања на сите кои се инволвирани. Соберете колку можете повеќе информации. 

Чекор 2: Одберете стратегија на справување 

Откако добро сте ја разбрале основата за конфликтот и сте ги собрале сите информации од сите 
вклучени, потребно е да развиете план да се справите со конфликтот.  Одберете начин кој е 
најсоодветен за вашата ситуација. 

Чекор 3: Пред - Преговарање  

Со цел да започне дискусија, одредени чекори мора да бидат превземени: 

 Некој мора да ја започне конверзацијата. Ако и двете страни одбиваат да започнат, ќе биде 
потребен некој од надвор да остане неутрален и да ги води разговорите.  

 Секој мора да биде подготвен да се произнесе, да соработува и да го разреши проблемот. 
 Групата мора да договори правила на дискусијата. Начинот на кој ќе се комуницира и на кој 

начин ќе се донесе конечната одлука. 
 Секој учесник мора да се согласи кој тип на информација ќе биде изнесувана пред сите, 

релевантна за конфликтот и на кој начин групата ќе доаѓа до одговор на прашањата. 
 

Чекор 4: Преговори 

Преговорите се дискусии кои мора да вклучат: 

 Причини, потреби, грижи и мотиви за различните позиции 
 Актуелни опции 
 Евалуација на актуелните опции 
 Пишана согласност на сите договорени теми кои секоја страна ги прифаќа   
 Секој треба да верува дека секоја страна ќе остане достојна на својот дел од договорот. 

Осигурајте се дека сите се разбираат и ги знаат очекувањата еден од друг.  
 

Чекор 5: Пост – Преговори 

Откако ќе завршат преговорите, договорените акции треба да се реализираат. 

 Комуникацијата и заедничката работа треба да продолжи и во оваа фаза. 
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Чекори во анализирањето на конфликтот 
На кој начин можеме да се справуваме со конфликтот, а притоа да не ги оштетиме  личните и 
професионални релации, туку напротив, да ги зајакнеме? 

 5 чекори кои би можеле да ви помогнат: 

Чекор 1: Анализирајте го конфликтот 

Поставувајте прашања на сите кои се инволвирани. Соберете колку можете повеќе информации. 

Чекор 2: Одберете стратегија на справување 

Откако добро сте ја разбрале основата за конфликтот и сте ги собрале сите информации од сите 
вклучени, потребно е да развиете план да се справите со конфликтот.  Одберете начин кој е 
најсоодветен за вашата ситуација. 

Чекор 3: Пред - Преговарање  

Со цел да започне дискусија, одредени чекори мора да бидат превземени: 

 Некој мора да ја започне конверзацијата. Ако и двете страни одбиваат да започнат, ќе биде 
потребен некој од надвор да остане неутрален и да ги води разговорите.  

 Секој мора да биде подготвен да се произнесе, да соработува и да го разреши проблемот. 
 Групата мора да договори правила на дискусијата. Начинот на кој ќе се комуницира и на кој 

начин ќе се донесе конечната одлука. 
 Секој учесник мора да се согласи кој тип на информација ќе биде изнесувана пред сите, 

релевантна за конфликтот и на кој начин групата ќе доаѓа до одговор на прашањата. 
 

Чекор 4: Преговори 

Преговорите се дискусии кои мора да вклучат: 

 Причини, потреби, грижи и мотиви за различните позиции 
 Актуелни опции 
 Евалуација на актуелните опции 
 Пишана согласност на сите договорени теми кои секоја страна ги прифаќа   
 Секој треба да верува дека секоја страна ќе остане достојна на својот дел од договорот. 

Осигурајте се дека сите се разбираат и ги знаат очекувањата еден од друг.  
 

Чекор 5: Пост – Преговори 

Откако ќе завршат преговорите, договорените акции треба да се реализираат. 

 Комуникацијата и заедничката работа треба да продолжи и во оваа фаза. 
 

 

 

 

 

Начинот на кој другите луѓе се однесуваат многу често кај нас предизвикува емоции кои понатаму 
иницираат одредено однесување и доведуваат до конфликт. Не можеме да ги промениме другите и 
нивниот начин на размислување и однесување, меѓутоа можеме да совладаме одредени техники и 
начини на справување со ситуации во кои не сите присутни се на истата страна.  

Справување со лутина и фрустрација 

Лутина 

Лутината е внатрешна состојба која вклучува физиолошки промени во телото и има свои видливи и 
невидливи манифестации.  Важно да се напомене: 

 Луѓето ги бираат сопствените емотивни состојби.  Тоа значи дека нивните чувства на лутина, 
заедно со сите други чувства им припаѓаат ним.  Како такви, не се наша одговорност.  
Единствено сме одговорни да се погрижиме дека нема да постапиме на начин кој би 
испровоцирал чувство на лутина кај другите. 

 Потребно е да прифатиме дека луѓето имаат право да се налутат и дека тоа и го прават.  Немаат 
право да ја истураат лутината врз вас особено кога не сте направиле ништо да ја заслужите. 
 

Зошто се разлутуваме 

Најчесто лутината е резултат на неисполнети желби и очекувања.  Доколку нашето очекување од  
некого не се исполни стануваме лути и вознемирени.  Умот го креира очекувањето и го замислува 
неговото исполнување.  Но кога другите луѓе или услови нема да се поклопат со тоа очекување се 
развива притисок  и стануваме лути.  

Потребно е да  разбереме дека неисполнувањето на нашите очекувања е тоа што не разлутува, а не 
другите луѓе или ситуации.  Ако успееме да сфатиме дека нашето размислување е тоа кое не прави 
лути, можеме да делуваме на лутината и да ги измениме нејзините ефекти.  Неможноста да толерираме 
некого или нешто може да биде резултат на нашите нереалистични очекувања до кои толку многу се 
придржуваме.  

Вежба: 

Поделете се во парови разгледајте ги прашањата во табелата, размислете за сопствената реакција во 
лутина, споделете ја со својот пар  и пополнете ги празните места. 

 

 

 

Справување со емоции на работно место 
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Како манифестираме лутина? 

Ситуации  
(Какви околности ме 
налутуваат?) 

Физички симптоми 
(Какви промени 
доживува моето 
тело во лутина?) 

Емоции 
(Што 
чувствувам 
кога се 
лутам?) 

Мислење 
(Какви мисли ми 
се плеткаат во 
главата додека се 
лутам?) 

На кој начин 
лутината ми 
влијае на 
односите со 
другите луѓе? 

     

 

Однесување во лутина 
 

Луѓето изразуваат лутина на различни начини.  Зборуваат погласно или стануваат пораздвижени, 
поцрвенуваат. Поблаги изрази на лутина се понекогаш едноставно начини на кои луѓето ослободуваат 
малку напнатост. Она што можеме да го направиме е да бидеме разумни и да одлучиме кое однесување 
точно не навредува со што нема веднаш да го одбележиме однесувањето на лутиот човек како 
неприфатливо. 

Причината за ова е јасна: доколку дозволиме да се навредуваме и лутиме секојпат кога ќе налетаме на 
такво однесување, ќе бидеме постојано нерасположени и неефективни во справувањето со другите 
луѓе. 

Непријателско/агресивно однесување 

Разликата помеѓу овој тип на однесување и претходниот се состои во намерите, свесни или несвесни: 

 Да ве извади од рамнотежа 
 Да ве манипулира и контролира 
 Да ве понижи  
 Да ви предизвика чувство на вина 
 Да ве заплаши 

 

Овој тип на однесување е оној кој предизвикува најмногу стрес, бидејќи луѓето кои се непријателски и 
агресивни настроени  навредуваат, викаат, користат застрашувачки тактики и не си заминуваат.  
Ваквото однесување се обидуваме да го редуцираме на најпрофесионален начин,но доколку не можеме, 
потребно е да препознаеме дека лутината му припаѓа на човекот кој ја манифестира. 
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Како манифестираме лутина? 

Ситуации  
(Какви околности ме 
налутуваат?) 

Физички симптоми 
(Какви промени 
доживува моето 
тело во лутина?) 

Емоции 
(Што 
чувствувам 
кога се 
лутам?) 

Мислење 
(Какви мисли ми 
се плеткаат во 
главата додека се 
лутам?) 

На кој начин 
лутината ми 
влијае на 
односите со 
другите луѓе? 

     

 

Однесување во лутина 
 

Луѓето изразуваат лутина на различни начини.  Зборуваат погласно или стануваат пораздвижени, 
поцрвенуваат. Поблаги изрази на лутина се понекогаш едноставно начини на кои луѓето ослободуваат 
малку напнатост. Она што можеме да го направиме е да бидеме разумни и да одлучиме кое однесување 
точно не навредува со што нема веднаш да го одбележиме однесувањето на лутиот човек како 
неприфатливо. 

Причината за ова е јасна: доколку дозволиме да се навредуваме и лутиме секојпат кога ќе налетаме на 
такво однесување, ќе бидеме постојано нерасположени и неефективни во справувањето со другите 
луѓе. 

Непријателско/агресивно однесување 

Разликата помеѓу овој тип на однесување и претходниот се состои во намерите, свесни или несвесни: 

 Да ве извади од рамнотежа 
 Да ве манипулира и контролира 
 Да ве понижи  
 Да ви предизвика чувство на вина 
 Да ве заплаши 

 

Овој тип на однесување е оној кој предизвикува најмногу стрес, бидејќи луѓето кои се непријателски и 
агресивни настроени  навредуваат, викаат, користат застрашувачки тактики и не си заминуваат.  
Ваквото однесување се обидуваме да го редуцираме на најпрофесионален начин,но доколку не можеме, 
потребно е да препознаеме дека лутината му припаѓа на човекот кој ја манифестира. 

 

 
 

 

Вербална агресија 

 

Невербална агресија 

- Пцуење 
- Викање 
- Дискриминирачки коментари 

(експлицитни и имплицитни) 
- Неважни лични коментари (за личниот 

изглед) 
- Закани  
- Заплашувачка тишина 
- Обвинувања од различна природа 
- Коментари за вашата компетентност, 

знаење, способности, посветување на 
работата 

- Влегуваат во личниот простор 
- Зјапаат во вас долго време 
- Фрлаат предмети 
- Се надвиснуваат над вас (користење 

на висината) 
- Заплашувачки израз на лицето 
- Гласно издишување 
- Навредувачки гестикулации 

(покажување со прст) 
 

 

Насилство 

Насилството го дефинираме како било кое однесување кое има за цел да предизвика или има 
потенцијал да предизвика физичка штета на друг човек. 

Насилното однесување не се појавува од нигде, туку е прогрес од вербалната агресија. Преку 
редуцирање на непријателството и вербалната агресија го редуцираме и потенцијалното физичко 
насилство. 

Правила на играта на лутина и фрустрација 

Концептот на „мамка“ 

Како што дискутиравме досега, целта на агресивното однесување е да воспостави контрола над 
соговорникот. Лутиот човек сака да ја држи ситуацијата под контрола и да го принуди соговорникот да 
реагира и да му одговара нему.  Примарната техника која ваквиот клиент ја користи е преку употреба 
на „мамка“.  Мамката претставува комбинација на однесувања (вербални и невербални) конструирани 
со цел да измамат реакција од соговорникот, најчесто емотивна.  Како соговорник, ако се фатите на 
мамката ќе изгубите контрола над конверзацијата и тоа е токму целта на лутиот клиент.  Мамката се 
користи за толку многу да ве вознемири шпто ќе изгубите рамнотежа како последица на сопствената 
лутина и страв. 

Психолошкото правило по кое се води лутиот човек е: Доколку успеам да го намамам соговорникот, тој 
ќе реагира на начин преку кој јас ја добивам контролата над ситуацијата.  Постојат два типа на 
одговори кои лутиот клиент ќе ги очекува како реакција на неговата мамка: 

 Кога ќе бидете нападнати ќе се браните 
 Кога ќе бидете нападнати ќе возвратите со напад  
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Во двата случаи ја играте играта на напаѓачот и тоа ја играте по неговите правила, што значи дека ќе 
изгубите. Единствен начин да се справите со нив е да не се фаќате на мамката воопшто и/или да не 
демонстрирате ниту едно од горе наведените типови на однесување кои вашиот клиент ги ОЧЕКУВА. 

Што им е потребно на лутите клиенти? 

Одговорот на ова прашање всушност е многу едноставен: тие сакаат нивниот проблем да се реши, и тоа 
најчесто во моментот додека говорат за тоа. Секако, тоа не би било проблем, меѓутоа во најголем дел 
од случаите не сме во состојба да им го дадеме тоа што го сакаат (не сме овластени или немаме 
дозвола да го дадеме).  Тоа што можеме да го направиме е да посветиме внимание на следните 
психолошки потреби на клиентот: 

Потребна им е помош – Како и сите други луѓе и тие очекуваат да сторите се што можете за да 
им помогнете, сакаат да видат дека вложувате напор и вистински сакате да им помогнете. 
Сакаат да имаат избор – сакаат да пошувствуваат дека имаат опции од кои можат да изберат. 
Тоа што ги разлутува е да се почувствуваат притеснети и беспомошни. Кога имаат повеќе избор 
чувството е дека не се оставени на милост или немилост на околностите. 
Сакаат да бидат уважени – да почувствуваат дека навистина се трудите да ја сфатите нивната 
ситуација и нивниот револт. Многу често правиме грешка кога сме во конверзација со лут клиент 
е да се префрлиме на решавање на проблемот и да ги игнорираме емоциите кои се повеќе од 
очигледни. Оваа постапка од страна на клиентот е перцепирана како негрижа и од никаква 
корист, па единствено ја зголемува лутината. 

 

Справување со тешки ситуации 
1.   Познавајте се себеси 

Кога сте вклучени во конфликтна ситуација, важно е да распознаете во каков конфликт сте вие и 
вашиот соговорник: дали е во прашање супстанцијален или пак личен конфликт. Не е едноставно да се 
разликуваат овие два вида и најчесто е многу тешко да се погледнеме искрено и да видиме од каде 
потекнува проблемот.  Поставете си ги следниве прашања: 

 Дали не ми се допаѓа оваа личност?   
 Дали мислам дека оваа личност не заслужува да и верувам или да ја почитувам?   
 Дали мојата емоционална реакција на конфликтот е соодветна на  неговата сериозност?   
 Дали навистина сакам да „победам“?   

Доколку одговорот е „да“ на барем едно од овие прашања, станува збор за личен конфликт во кој во 
суштина никој не е „победник“. 

Секогаш имајте на ум кои се вашите карактеристики кои не ви се допаѓаат.  Многу често кај другите не 
ни се допаѓа она што не сакаме да го видиме кај нас. Бидете свесни дека карактеристиките кои ги 
наведовте во вежбата се всушност вашите "hot buttons".  

2. Справете се со себеси. Воспоставете контрола над своето однесување. Ако дозволите да ве 
изнервира соговорникот и да започнете да се расправате со него, сте загубиле контрола над 
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Во двата случаи ја играте играта на напаѓачот и тоа ја играте по неговите правила, што значи дека ќе 
изгубите. Единствен начин да се справите со нив е да не се фаќате на мамката воопшто и/или да не 
демонстрирате ниту едно од горе наведените типови на однесување кои вашиот клиент ги ОЧЕКУВА. 

Што им е потребно на лутите клиенти? 

Одговорот на ова прашање всушност е многу едноставен: тие сакаат нивниот проблем да се реши, и тоа 
најчесто во моментот додека говорат за тоа. Секако, тоа не би било проблем, меѓутоа во најголем дел 
од случаите не сме во состојба да им го дадеме тоа што го сакаат (не сме овластени или немаме 
дозвола да го дадеме).  Тоа што можеме да го направиме е да посветиме внимание на следните 
психолошки потреби на клиентот: 

Потребна им е помош – Како и сите други луѓе и тие очекуваат да сторите се што можете за да 
им помогнете, сакаат да видат дека вложувате напор и вистински сакате да им помогнете. 
Сакаат да имаат избор – сакаат да пошувствуваат дека имаат опции од кои можат да изберат. 
Тоа што ги разлутува е да се почувствуваат притеснети и беспомошни. Кога имаат повеќе избор 
чувството е дека не се оставени на милост или немилост на околностите. 
Сакаат да бидат уважени – да почувствуваат дека навистина се трудите да ја сфатите нивната 
ситуација и нивниот револт. Многу често правиме грешка кога сме во конверзација со лут клиент 
е да се префрлиме на решавање на проблемот и да ги игнорираме емоциите кои се повеќе од 
очигледни. Оваа постапка од страна на клиентот е перцепирана како негрижа и од никаква 
корист, па единствено ја зголемува лутината. 

 

Справување со тешки ситуации 
1.   Познавајте се себеси 

Кога сте вклучени во конфликтна ситуација, важно е да распознаете во каков конфликт сте вие и 
вашиот соговорник: дали е во прашање супстанцијален или пак личен конфликт. Не е едноставно да се 
разликуваат овие два вида и најчесто е многу тешко да се погледнеме искрено и да видиме од каде 
потекнува проблемот.  Поставете си ги следниве прашања: 

 Дали не ми се допаѓа оваа личност?   
 Дали мислам дека оваа личност не заслужува да и верувам или да ја почитувам?   
 Дали мојата емоционална реакција на конфликтот е соодветна на  неговата сериозност?   
 Дали навистина сакам да „победам“?   

Доколку одговорот е „да“ на барем едно од овие прашања, станува збор за личен конфликт во кој во 
суштина никој не е „победник“. 

Секогаш имајте на ум кои се вашите карактеристики кои не ви се допаѓаат.  Многу често кај другите не 
ни се допаѓа она што не сакаме да го видиме кај нас. Бидете свесни дека карактеристиките кои ги 
наведовте во вежбата се всушност вашите "hot buttons".  

2. Справете се со себеси. Воспоставете контрола над своето однесување. Ако дозволите да ве 
изнервира соговорникот и да започнете да се расправате со него, сте загубиле контрола над 

 

 

ситуацијата. Обидете се да останете смирени особено кога забележувате дека и вие и клиентот се 
жестите се повеќе. 

3. Слушајте активно и дајте му на клиентот време да се „издува“. Клиентот сака да биде 
ислушан, уважен и разбран. Направете контакт со клиентот, наместо да барате излез од ситуацијата.  
Не го прекинувајте и не го судете за она што го кажува. 

4.  Проверете дали добро сте се чуле и разбрале. 

 Прашајте ги дали може да го парафразирате она што сте го чуле за да се осигурате дека сте се 
разбрале 

 Поставувајте отворени прашања. Избегнувајте го прашањето „зошто“ – тие прашања ги прават 
луѓето дефанзивни  

5.  Повторете го претходниот чекор овојпат за тие да проверат дали ве разбрале добро. 
Додека ја презентирате својата позиција: 

 Користете „јас“ наместо „ти“ 
 Спомнете ги вашите чувства 

 
6.  Покажете му на клиентот дека се грижите за него.  Покажете дека сте ги разбрале неговите 
чувства и покажете поддршка во говорот, во држењето на телото и во начинот на комуницирање.  
Луѓето многу повеќе реагираат на начинот на кој што нешто кажувате, отколку на што кажувате. 

7. Работете на проблемот, не на личноста.  Кога ќе бидат убедени дека ги разбирате прашајте ги: 
Што може да направиме за да го решиме проблемот? Ако повторно почнат да се жалат, повторете го 
прашањето. 

8.  Обидете се да го решите проблемот, или најдете некој друг кој може да го реши.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Многу често нашите доживувања на стрес потекнуваат од нашата перцепција кон ситуацијата. Многу 
често таа перцепција е точна но во некои ситуации не е. Често сме непотребно груби кон самите себеси 
или инстинктивно донесуваме погрешни одлуки за мотивите на луѓето. Ова не доведува до надолна 
движечка спирала на негативно однесување која е многу тешко да се прекине. 

Преку самосвесност, рационално размислување и позитивно мислење може да дојде до промена на 
негативните начини на размислување. 

Вовед 

Најчесто прифатена дефиниција за стрес е дека стресот потекнува кога особата верува дека барањата 
ги надминуваат личните и социјалните ресурси кои индивидуата е во можност да ги мобилизира. 

Кога луѓето се под стрес тие судат на два начини: Прво тие се чувствуваат преплашени од ситуацијата 
и второ тие веруваат дека нивните способности и ресурси не се доволни за да се соочат со стравот. 
Нивото на стрес зависи од тоа колку некој чувствува дека ќе биде оштетен во ситуацијата и колку 
нивните ресурси се пресретнуваат со барањата на ситуацијата. 

Перцепцијата е клуч на ова затоа што ситуациите не се стресни по природа. Тоа е повеќе наша 
интерпретација на ситуацијата која го предизвикува нивото на стрес со кое се соочуваме. 

Повеќе од очигледно, ние сме понекогаш во право во она што си го кажуваме самите на себеси. Некои 
ситуации всушност можат да бидат опасни, можат да не загрозат, психички, социјално или во нашата 
кариера. Од овде, стресот и емоцијата се дел од нашиот ран систем за предупредување кој не 
предупредува да се заштитиме од овие ситуации. 

Како и да е многу често ние сме премногу груби и неискрени со самите себеси на начин на кој што 
никогаш не би биле со нашите пријатели или блиски соработници. Ова заедно со негативното мислење 
на другите може да предизвика интензивен стрес и тага и значително може да влијае на 
самодовербата.  

Зголемување на свесноста 

Вие мислите негативно кога се плашите од иднината, ја намалувате вашата вредност, се критикувате 
себеси за грешките, се двоумите за вашите способности или очекувате пораз. Негативното мислење ја 
намалува вашата самодоверба, ја повредува перформансата и ги парализира менталните вештини. 

Всушност негативните мисли имаат тенденција да влијаат на нашата свесност, да направат штета и да 
се повлечат повторно без да биде забележана нивната важност. Кога едвај ќе забележиме дека биле 
присутни, не се соочуваме со нив соодветно и ретко знаеме дека се неточни и погрешни. 

Техники на позитивно мислење 
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Зголемувањето на свесноста е процес со кој се набљудуваат вашите мисли и станувате свесни за тоа 
што поминува низ вашата глава. Еден начин да го остварите тоа е да го набљудувате текот на 
свесноста на кога размислувате за работите кои се трудите да ги достигнете а предизвикуваат стрес. Не 
потиснувајте ниедна мисла. Наместо тоа пуштете ги да доаѓаат додека ги набљудувате и запишете ги 
на работниот лист така како што се појавуваат. Потоа пуштете ги да си одат.  

 Друг начин да ја зголемите свеста е да го лоцирате стресот во вашиот стрес дневник. Кога го 
анализирате вашиот стрес дневник на крајот на периодот треба да бидете во состојба да ги видите 
најчестите и најопасните мисли. Назначете го ова за приоритет користејќи ги подолу наведените 
техники. 

Еве неколку типични негативни мисли кои можете да ги доживеете кога се подготвувате за вашиот 
следен разговор со клиентот: 

 Страв за квалитетот на вашата перформанса или за проблемите кои што можат да се појават. 
 Грижа за публиката (посебно важните луѓе како вашиот шеф или колеги) или како клиентите ќе 
реагираат на вас. 
  Потсетување на негативните последици на сиромашна перформанса, самокритика за се што е 
помалку од перфектно. 
Зголемувањето на свесноста е првиот чекор во процесот на менаџирањето на негативните мисли, 
бидејќи неможете да ги менаџирате мислите за кои не сте свесни. 

Рационално мислење 

Следен чекор во соочувањето со вашите негативни мисли е да ги предизвикате сите оние мисли кои 
што сте ги идентификувале користејќи ја техниката зголемување на свесноста. Погледнете ја секоја 
мисла што сте ја запишувале и предизвикајте ја рационално. Прашајте се себеси дали мислата е 
разумна. Кои докази ги имате за и против мислата? Дали вашите колеги и ментори се согласуваат и не 
се согласуваат со истото? 

Гледајќи ги примерите, може да ги предизвикате негативните мисли на следниот начин:  

 Чувство на неадекватност. Дали се истрениравте себеси така како што е потребно? Дали имате 
искуство или извори за да ја се одговорите на секое барање кое може да искрсне? Дали планиравте, се 
припремивте и проучивте доволно? Ако го направивте сето ова сте направиле доволно за да имате 
доволна перформанса. 
 Грижа за перформансата: Ако во вашето искуство сте направиле разговори  што се помалку од 
перфектни, тогаш потсетете се себеси дека преку искуството се идентификуваат областите кои треба да 
се подобрат и проблемите кои можат да настанат, па тие можат да бидат издвоени пред наредната 
перформанса. 
 Проблеми кои се надвор од ваша контрола: Дали ги идентификувавте ризиците од случувањето, 
и дали презедовте чекори за да ги намалите можностите за нивно случување или нивното влијание 
доколку се случат? Што ќе правите доколку нешто се случи? Што би сакале другите да направат? 
 Грижа за реакциите на другите луѓе: Доколку сте направиле добра подготовка, доколку 
направите најдобро што можете, тогаш би требало да бидете задоволни. Доколку го спроведете 
разговорот, квалитетно и временски толку колку што реално сте во можност тогаш луѓето кои се фер ќе 
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дадат позитивен фидбек. Доколку луѓето не се фер, најдоброто што можете да го направите е да ги 
игнорирате нивните коментари и да застанете цврсто над нив. 
 
Потсетување 1: 

Не генерализирајте еден единствен инцидент. И доколку направите грешка во работата тоа не значи 
дека сте лоши во работата.  

Слично, бидете сигурни дека добро сте погледнале кон инцидентите кои што ги дефинирате како 
стресни. Не значи дека новиот систем или новите обврски коишто ги доживувате стресно во моментот, 
ќе бидат секогаш или повторно стресни во иднина. 

Напишете ги вашите рационални одговори за секоја негативна мисла во работниот лист за рационално 
мислење. 

Потсетување 2: 

Ако ви е тешко да ги погледнете вашите негативни мисли директно замислете дека сте најдобар другар 
или почитуван тренер или ментор. Погледнете ја листата на негативни мисли и замислете дека тие се 
напишани од некој на којшто треба да му дадете совет па размислете како ќе ги предизвикате овие 
мисли. 

 

Кога ги предизвикувате разционално негативните мисли, треба да бидете во можност накратко да 
потврдите дали тие се погрешни или постои некоја замена за нив. Кога постои замена превземете 
соодветна акција. Како и да е осигурајте се дека вашите негативни мисли имаат директно влијание врз 
постигнувањето на вашите цели и не се само рефлексија на недостатокот на искуство низ која секој 
мора да пројде низ некоја фаза. 

Позитивно мислење и откривање на избори 

До сега веќе би требало да се чувствувате повеќе позитивни. Некои ваши негативни мисли веќе се 
отстранети со планирањето на вашата подготовка и дополнување. 

Конечниот чекор е да подготвите рационални, позитивни мисли и афирмација која ќе се соочи со било 
што негативно што останало. Ќе биде корисно доколку погледнете на ситуацијата и забележите дали 
постојат некои корисни можности кои ви се понудени.  

Афирмацијата може да ви помогне да изградите самодоверба. Доколку ја базирате вашата афирмација 
на јасни, рационални анализи на фактите ќе ја намалите штетата која негативното мислење и го 
направила на самодовербата. 
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Предупредување: 

Вашите афирмации ќе станат посилни ако се детални и изразени во сегашно време со силна 
емоционална содржина. 

Продолжувајќи ги претходните примери, позитивни афирмации би можеле да бидат: проблеми во текот 
на вежбањето: јас научив преку моите грешки.ова ме доведува до позиција кај што можам да дојдам до 
одлична перформанса. Јас ќе изгледам добро и ќе уживам во случувањата. 

 Грижа за изведбата: Јас се подготвив добро за мојата работа и разгледав се дел по дел. Јас сум 
во добра позиција да имам одлична перформанса. 
 Проблеми надвор од вашата контрола: Јас размислив за се што реално може да искрсне и 
испланирав како можам да се справам со се добро. Јас сум во добра позиција да реагирам флексибилно 
на случувањата. 
 Грижа за реакциите на другите луѓе: Луѓето кои се фер ќе реагираат добро на добра 
перформанса. Јас ќе се справам со секоја критика на зрел и професионален начин. 
Доколку можете запишете ги овие афирмации во вашиот работен лист за да можете да ги користите 
кога ќе ви притребаат. 

Покрај корисните афирмации преку позитивно мислење ќе ги видите можностите кои што ви ги нуди 
ситуацијата. Во претходните примери успешното надминување на ситуациите предизвикани од 
негативното мислење ќе отвори нови можности. Вие ќе се здобиете со нови вештини, ќе бидете 
перцепирани како некој кој може да се справи со тешки предизвици и ќе си отворите нови можности за 
кариера. 

Бидете сигурни дека идентификувањето на тие можности и фокус на истите е дел од вашето позитивно 
мислење. 

Предупредување: 

Во минатото луѓето безусловно веруваа во позитивното мислење како да е решение за се. Позитивното 
мислење треба да биде користено со нормален разум. Прво одлучете кои цели реално можете да ги 
достигнете со напорна работа а потоа користете позитивно мислење за да ги поткрепите. 
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