
ПОТРЕБА И ВАЖНОСТ 
ОД ЕФЕКТИВНА 

КОМУНИКАЦИЈА 
 



КОМУНИКАЦИЈАТА Е СЕ’ ПОВАЖНА 

 
 Тимот сака (и треба) да биде информиран  

 Целната јавност сака да знае што се случува  

 Пораките мора да бидат испратени – јасно и концизно   



ЗНАЧЕЊЕ НА ЕФЕКТИВНАТА 
КОМУНИКАЦИЈА 

 
• Иновативен пристап во работењето/промоцијата на резултатите 
• Поголема функционалност на тимот  
• Следење на промените  
• Се комуницираат проблемите и се предлагаат решенија  
• Навремена комуникација со јавноста  



Целовитост во 
комуникацијата  

ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА ЗНАЧИ ОВА  

Можности за редовен 
фидбек 

Provide 
social  

interaction 
opportunities 

Нема претпоставки 

Ефективно пласирана 
порака 

Новонастанатите 
околности 
ефективно 
се користат 

Повеќе можности за 
социјална интеракција 



ДОБРАТА КОМУНИКАЦИЈА ЗНАЧИ ОВА 
 
1.Целата комуникација е координирана       
2.Таа е описна, а не оценувачка 
3. Опишува на објективен начин  
4.Ориентирана кон решавање проблем 
5. Конкретна 
6. Автентична и ја покажува организацијата 
7. Ги уважува ставовите на целните групи/публиката 
8. Инклузивна е 
9. Персонализирана 
10. Двонасочна, а не еднонасочна  
 



 

КОЈА Е ВРВНАТА ЦЕЛ НА 
КОМУНИКАЦИЈАТА? 



Цели на комуникацијата 

Да добие и  
понуди информации 

Да убеди 
Да обезбеди разбирање 
Да покрене активности 
Да смени однесување 



Главни принципи во комуникацијата 

 Познавање на публиката 
 

 Врамување на прашањата/темата  
 

 Мотивирање на неодлучните 

Стратегиска ориентираност: 

Presenter
Presentation Notes
Let’s look at some principles for effective communications.  First, we need to be strategic, which means being deliberate about what we are communicating, who we are communicating to and why. �The three questions to answer to develop a truly strategic message are:Who is my target audience?What is my message? And how do I move the people we need to win over?



Кој сè треба да комуницира?  

Сите!  
Лична комуникација... 

 
Но, и 

 
Мрежна поврзаност  



 
Целата комуникација да биде координирана 

 
 

И во интерес на јавноста 



Основни вредности на комуникацијата  

Одговорност 

транспарентност 

проактивност 

Објективност 

Доследност  

урамнотеженост 

Професионалност 

креативност 

Етичност 



 Ch. 1, Slide 12 

Основен модел на процесот на 
комуникација  

2. 
Идејата се 
претвора во 
порака  

3. 
Се користат 
одредени 
канали 

1. 
Праќачот има 
идеја 
 
 

4. 
Примателот 
ја декодира 
пораката 
 

6. 
Можен, дополнителен, 
фидбек до испраќачот  

5. 
Фидбекот се движи кон 
испраќачот 



 Ch. 1, Slide 13 

Бариери што го блокираат протокот на 
информации  

• Клима на „затворена комуникација“  
• Организациска структура што дозволува комуникација најчесто 

од врвот 
• Комуникација што “трае“ 
• Недостиг на доверба меѓу раководството и вработените 
• Битка за моќ, статус, придобивки  



“Проблемот со комуникацијата е 
....илузијата дека е остварена….” 

George Bernard Shaw 
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На кој начин граѓаните може да бидат посвесни 
за вашата работа?  

•  Ако се информирани 
•  Внимателни  
•  Подготвени  

Presenter
Presentation Notes
Awareness of local and world events helps increase safety.Bullet 1: Read the newspaper, listen to or watch local and national news reports, and attend community meetings.Bullet 2: Be familiar with your environment at home, school, work, church, and social events.Bullet 3: Have a prepared family plan for emergencies. Create a family first aid kit, attend crime prevention classes, and get involved with your local law enforcement and crime prevention associations.

http://www.ncpc.org/cms/cms-upload/ncpc/File/Contents.pdf�


КОМУНИКАЦИЈАТА Е ПРОЦЕС 

А КЛУЧНОТО ПРАШАЊЕ Е 



Кога се зборува за промоција на 
истражувачката работа ... 

НЕ ТРЕБА ДА СЕ СТРЕМИМЕ 
КОН: 

• Импресионирање на 
публиката 

• Да им кажеме дека знаеме се’ 
за темата 

• Да го презентираме секој 
детаљ околу нашата работа  

ТУКУ ТРЕБА:  
• На публиката да и’ помогнеме 

да добие претстава каква идеја 
имаме/што правиме 

• Да ја натераме да го прочита 
тоа што го имаме 

• Да добиеме фидбек за нашата 
работа  

 
 



Ефективните пораки се: 
 

 
Соодветен јазик 
Јасни и едноставни 
Концизни 
Веродостојни 
Конзистентни  
Говорникот има кредибилитет во нивното пренесување  
Тонот и речникот се конзистентни со пораката  

 

Presenter
Presentation Notes
Once the audience is identified and a persuasive message is developed, it is time to write it down. This is when the message is refined and boiled down. The core message should be no more than three sentences. There are many details that will support a core message but it should be clear, concise and easy to understand. As AFSCME leaders we know a lot about legislation, politics, and worksite rules but we need to remember this: We have a choice. We can choose to say everything we know or we can choose to say what our audience needs to hear to come our way.So when a core message is written remember that the audience are very busy people. So make the message accessible. Use small, common words and be brief. Don’t assume people know what abbreviations like an MOU, memorandum of understanding, or CBA, collective bargaining agreement, stand for.Here are the 4 Cs for effective messages.First, be clear.  Use easy to understand language.Second, be concise.   In a leaflet, try for 50 words or less. In a letter use three headings that are the overall message and stay under 150 words. �For newsletters, use a big bold headline and a great photo that compliments what the headline says. The rest is far less likely to be read. �In an email campaign, the subject heading is the most important thing. It should be brief and make people want to open it. The rest should be short!Third, be credible.  The message should be believable.Last, be consistent.  Say it effectively and then say it over and over again. People are busy and need to repeatedly hear a message so it sinks in.�



ВАШАТА ПОРАКА МОРА ДА БИДЕ РАЗБРАНА 
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Каква е ефективната порака? 

Ја одразува 
мисијата 

Ги одразува ставовите 
на публиката Убедлива 

Не преоптеретува Нуди решение Ја вклучува 
публиката 

Ефективна  
порака 



Пораката треба да биде целосна  
 
 
 
 
И соодветна 
Нецелосната порака води до претпоставки, недоразбирања и 
одложување на дејството 
Потребни се сите факти и податоци 
 



Концизна 
 
 
 
 
Концизноста е неопходна поради следново:   
 
1. Концизната порака му го штеди времето и на праќачот и на 
примателот   
2. Концизноста придонесува во акцентирањето на 
најважните нешта, преку елиминирање на редундантните 
поединости.  
 



ЈАСНОСТ 
 
 
 
 
1. Јасноста значи откако ќе се прати пораката примателот ќе разбере 
што се обидувате да кажете 
2. Сакате вашите пораки да бидат протолкувани на истиот начин и со 
истото значење какво што го имаат за вас   
 
 
Неколку конкретни начини на кои пораките би биле појасни:  
 
1. Изберете кратки, познати, лесно употребливи зборови. 
2. Конструирајте ефективни реченици и пасуси. 
3. Опфатете примери, илустрации, податоци. 



Точност 
 
 
 
 
1. Користење на вистинскиот јазик, факти, податоци и 
зборови. 
2. Доколку информациите не се точно пренесени, ќе го 
изгубите кредибилитетот. 
3. Не смее да се пренесува каква било порака, доколку не 
постои сигурност околу точноста.  
 
 



Внимателност кон потребите на другите  
 
 
 
  
1. Секоја порака се подготвува во согласност со потребите и 
очекувањата на целните групи, преку идентификација со нив. 
2. Справувајте се со темите/прашањата тргнувајќи од нивниот 
агол/став  
3. Но тоа не значи да се заборават потребите на организацијата  
 



Исказ 

Доказ 

Пример 

Повик за дејствување 

„Порака од една минута...“ 



Развивање на порака 

• Утврдување на потребите и приоритетите на публиката во 
контекст на целта 

 
• Развивање на комуникациската цел или цели (што сакате тие – 

публиката да мисли откако ќе го чуе/прочита/види вашето 
интервју, презентација, кампања)  



Развивање на порака 

• Развивање на пораки за да се постигне комуникациската цел (ако 
сакам Х да го мисли ова, јас ќе го речам ова: У) 

 
• Врамување на пораката во согласност со вредностите и 

уверувањата на публиката 



www.iks.edu.mk;  info@iks.edu.mk;  +389 2 30 90 004;   „Јуриј Гагарин“ 17/-1-1, Скопје 
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