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☺

Концепт на обуката за е-власт

Извршно резиме

Целта на Академијата за е -власт е обезбедувањето основа за е-власт. WeGo проектот ќе
пренесе знаење до целните земји . Сегашниот концепт е посветен на обука за е -власт кај
националната и локалната администрација.

Од една страна, целта на концептот на обуката е да им се помогне на вработените да се
запознаат со главните аспекти на е -власт. Само способниот и информиран персонал
може да ги внесе целите и придобивките од е -власта во администрацијата и пошироко.

Од друга страна, специјалните експертски категории како што се
раководителите на проектите за е-власт и развојните програмери имаат потреба
од особено специфични насоки за имплементацијата и поврзувањето на
специфичните компоненти на е -власт.
Концептот на обуката за е-власт има мултидимензионален дизајн:

 Структуриран во категории, на административно ниво и индивидуално ниво
на образование,

 Мерки за управување со квалитетот ,
 Можни анализи на деловните случаи ,
 Основни потреби на инфраструктурата и  каталог на мерки.

Активностите на комуникација и обука треба да резултираат со подигање на профилот на
е-власт, и на можните услуги кои ги нуди , како на администрацијата, така и на
граѓаните. Тоа би требало да доведе до зголемен број на корисници на услу гите за е-
власт. Пред се, имплементацијата на мерките за обука треба да резултира во вистинитоста
на следнава изјава:

Јавната администрација

станува е-власт
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1. Концепт на обуките за е-власт

Појдовна точка и потребата за организиран концепт н а обуки

1.1 Појдовна точка

Од Европското искуство можеме да заклучиме дека имплементацијата сама по себе не
значи дека влијанието на е-власт ќе биде загарантирано. Освен техничкиот развој и
имплементацијата, исто така мора да се спроведат и активностите на комуникација и
обука. Од таа причина, постојат три мерки кои се наменети за обликување на мислења,
маркетинг и обука за е-власт:

 Мерки за односи со јавноста и комуникација ;
 Насоки за е-власт во целните земји;
 Подготовка и имплементација на концептот  за обуки на вработените во

администрацијата.

Целта на ова обликување на мислењата и мерките за обука е подобро информирање на
државните службеници на сите нивоа, како и на јавноста  околу е-власта и нејзиниот
опсег, со цел да се постигне постојано и интен зивно користење на истата.

ЕУ
Централна власт

                  Внатрешноста
Градови/општини

Презентирање
на информации

Маркетинг

План и
програма
за обуката

Логоа

G G G
2 2 2
G C B

G
2

NGOs

Слика  1. мерки за комуникација и обука за е-власт

Што се однесува до комуникациските активности, потребно е да се утврди кои мерки ќе
помогнат за пренесување на информации за е -власт до јавната администрација  (G2G) од
една страна, и до граѓаните (G2C), компаниите (G2B) и непрофитните организации
(G2NGO) од друга страна. Активностите се поделени според планот и програмата
(наставниот план) за обуката. Потребно е да се земат предвид и посебните  потреби кои
произлегуваат кај различните административни нивоа и начините на кои
администрацијата комуницира со корисниците.
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Fill in form Sign with Electronic MOA – identification Sector-specific Internal Official Electronic
(XML) citizen card payment and authentication PIN processing signature delivery

Резултатот од мерките за комуникација спроведени до денес е с ледната листа на
карактеристики и предности кои произлегоа од користењето на инструментите на е -
власт:

 Независни од време и локација ,
 Ефикасни,
 Едноставни,
 Ги отсликуваат потребите на

граѓаните,
 Економични,
 Брзи,
 Флексибилни,

 Услужни,
 Информативни,
 Со единствен “систем”,
 Транспарентни,
 Модерни и ориентирани кон иднината ,
 Иновативни.
 ...

Со тоа би требало да се постави основата за заедничко разбирање на е -власта. Насоките
на едноставен начин ќе го покажат развојот на е -власт од апликацијата до испораката
преку пошта.

Пополнување Потпишување Електронско MOA –идентификација PIN Интерно Службен Електронска
формулари со граѓанска плаќање и авторизација специфичен процесирање потпис испорака
(XML)             картица за секторот

Слика 2: елементи на е-власта и инфраструктурни компоненти . Процеси кои се одвиваат од
аплицирањето преку интернет до електронската испорака .
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1.2 Потребата за организиран конц епт на обуки и
координиран пристап

За да постигне соодветна имплементација и употреба на е -власт, потребно е да има
интензивни активности на обука и погидање на свеста . Исто така мора да се обезбеди дека
службениците ќе ги поседуваат вештините потребни з а вршење на идните
административни работи. Само преку развивање на вештините на административните
службеници може да се осигура дека ќе постои мотивација, подготвеност за користење и
потребната идентификација во однос на е -власт.

Какви резултати може да се очекуваат од специфично организираниот концепт на обука и
со какви проблеми треба да се справиме ? Во Табелата бр. 1 е резимиран историјатот,
негативните сценарија , мерките кои би требало да се имплементираат , позитивните
сценарија и појдовна точка за кон цептуален дизајн и концептот на обуката кој произлегува
од тоа.

пожелен наслов: Државните службеници ја разбираат и применуваат е-власта

Индикации дека
постои потреба за
координирани
мерки:

 Не постои заедничко сфаќање на е -власта
 Комплексни меѓу-секторски проблеми и прашања
 Голема количина негрупиран материјал  (на пр. резимеа,

структурирање, концепти)
 Ниту една или мал број понуди за обука за е -власт
 За е-власта се потребни големи инвестиции , но досега

повратокот на инвестиции е занемарлив
 Политичарите и администрацијата имаат различни цели
 Постојат и/или настануваат изолирани апликации и

активности

Негативни
сценарија, во случај
да не се преземат
мерки за
започнување на
обуката:

 е-власта како идеја, визија и стратегија е загрозена, не е
сфатена ниту прифатена

 погрешни информации, гласини, се јавува страв
 она што е развиено останува неискористено
 пропаѓаат инвестициите
 методите на административна работа останув аат

непроменети
 се губи на квалитет и потребите за инвестиции остануваат

големи
 слични резултати кај е-власта како во ПИСА-студијата

Цели на
активностите за
обука:

 мотивирачки и ориентирани кон побарувачка
 ЕДЕН систем …
 модуларно структуриран, усогласен наставен план

Критериуми
битни за
концептот на
обуката:

Суштински мерки:
 да се понуди основна обука преку јавни понудувачи
 усогласени модули
 обука на носителите на одлуки
 пренос на знаење и мотивација
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Потреба за н-димензионален концепт:
 резиме
 педагошки концепт
 техничка инфраструктура
 управување со квалитетот
 формална рамка

Имплементирање на обуките:
 вработени: обука од интерен обучувач ,

мултимедијална обука
 администратор за е-власт: техничко знаење
 политичари и раководство: размена на

основно знаење, влијание, можности, е-
власт како алатка за управување

 Обучувач, менаџер и проектни менаџери:
 основно знаење, техничко знаење,

комуникациски способности
 техничар: специфично знаење од областа на

ИКТ во е-власт

Позитивно
сценарио доколку
успешно се
имплементираат
координираните
мерки:

 државните службеници ја применуваат  и се идентификуваат
со е-власта

 ефект на распространување  е-власта се пренесува до
другите и се користи

 интеграција на постоечките активности на обука
 се јавуваат синергии, се зачувуваат ресурси
 се остваруваат заштеди
 очекувања, основани стравови
 се постигнува широка прифатеност
 имплементацијата покренува самоиницијативност

кај индивидуата
 (главната) цел на е-власта е постигната

Табела 1: Историјат, негативни сценарија, мерки кои треба да се преземат , позитивни сценарија и
појдовни точки за концептуален дизајн и концепт н а обуката кои настануваат како резултат  на тоа

Следниот значаен аспект на концептот за обуката се однесува на потребата да им се
покаже на лицата на раководните позиции дека поимот е-власт не е целосно согледан и
сфатен во работната околина на службеницит е. Од друга страна, исто така е важно сите
вработени да имаат добро разбирање за тоа што преставува е -власт. Тоа разбирање ќе
доведе до успешна примена на е -власт и ќе ја покаже врската со успешните владини
инвестиции (можности за намалување на трошоците).

Како прво и најважно, погрешната перцепција дека е -власта помага во намалувањето на
трошоците со воведување на нов систем мора веднаш да се отфрли. Можно е да се
остварат поголеми заштеди само преку сеопфатна модернизација и синхронизирана
реорганизација на процесите. Тука спаѓа и соодветната обука за вработените во областа
на е-власт.
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Единствено добро информираните службеници кои се свесни за важноста на општата
визија за е-власт и особено за важноста на нивната работна околина може да играат
активна улога во обликувањето на современа и иновативна администрација.

Поради разновидноста на различни административни оддели, многу е битно да се
воспостави заедничко сфаќање на е-власта и да се има воспоставен пренос на
знаења. Треба да се искористи синергиј ата во различни делокрузи, и ако е тоа
потребно, да се групираат активностите на обуката. Имплементацијата на е-власт
носи зголемени трошоци за инвестиции што често ги намалува шансите за
натамошно одржување на обуки  и активности кои влегуваат во доменот на односи
со јавноста. Поради тоа, неопходно е да се групираат активностите со што ќе се
намалат трошоците и ќе се избегнат повеќекратни инвестиции.

Треба да се посвети поголемо внимание на групата главни и регионални политичари во
смисла на нивно обучување за потребата од информации и управување со знаењ а. Од
една страна, повеќето од нив не се експерти за ИТ. Од друга страна, овие луѓе го
сочинуваат стратешкото ниво на поголемиот дел од администрацијата и често
одлучуваат за инвестициите и проектите во областа на е-власт на нивното ниво. За оваа
целна група е особено важно да има координиран пренос на информации во областа на е-
власт. Ова би требало да се реализира преку организирање на настани и предавања за
главните и регионалните политичари околу преносот на информации и знаења .

2. Рамка и цел на курсот за обука

Истражувањето објавено во 2005 г. во Австрија1 покажа дека многу австриски градови
сакаат да добијат понуда за предавања за е -власт за нивните вработени. Поради тоа,
Европската комисија со својата нова регулатива eEurope beyond 20052 постави нов фокус
на обуката за вработените во државната администрација . Европскиот институт за јавна
администрација во Мастрихт, во име на Луксембуршкото претседателство со ЕУ, објави
истражување за програмите за обука и концептите за обука за вработените во
администрацијата од областа на е -власт3. Резултатите од истражувањето покажаа дека од
една страна има премалку координирани програми, а од друга страна има голема
побарувачка за нив.
Ова исто така беше реализирано од Европската унија и новата Иницијатива i2010,
Европско информатичко општество за развој и вработување, што исто така ја препознава
важноста на учењето и вештините за дигиталната економија на ЕУ.

1 Прашалник: “E-Government in den Städten“ имплементиран од PuMa – Public Management Consulting for the
Österreichischer Städtebund во првата половина на 2005, презентиран на 55. Österreichischer Städtetag, 8.-10. јуни
2005 во Салцбург.
2 Cp.: CoBrA Препораки на EU: http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_
research/doc/cobra_recommendations_for_eGovernment_beyond2005.pdf; prijedlog eEurope beyond 2005:
http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/doc/working_paper_beyond_2005.pdf; i “i2010 – Eine
europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“, Mitteilung der Kommission
an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen, KOM(2005), 229, http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/
communications/com_229_i2010_310505_fv_de.pdf
3 Истражување “Organisational Changes, Skills and the Role of Leadership required by eGovernment“ od European
Institute of Public Administration (EIPA) u ime  EU Presidency of Luxembourg, Luxemburg, June 2005.

http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/doc/working_paper_beyond_2005.pdf
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/
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Со тоа ќе се нагласат потенцијалите и предиз виците на е-учењето, и неговата клучна
улога во создавањето на знаење, нов о иновативно учење и услуги на содржини 4.

2.1 Рамка

Концептот на обуката ќе има заедничко јадро кое ќе биде основа за специфичните
потреби на одредени земји, поради што ќе биде потребно да се земат предвид
различните општи услови. Широк опсег на теми за е -власт ќе треба да се осмисли и
понуди на целните групи, и на тој начин ќе се воспостави заедничко сфаќање за е -
власта. Потребно е соодветно да се објасни предноста на е -власт за вработените и
политичарите да можат по обуката да ги пренесуваат своите знаења (на пр. на граѓаните,
пријателите, новинарите итн .).

Во некои административни гранки е потребно специфично знаење . Затоа, наставниот
план и програма ќе бидат осмислени преку  следниве димензии: апликација, развој,
раководење на проекти и поли тики; понатаму, ќе се земе предвид сегашното ниво  на
квалификуваност и дополнителното образование во областа на е-власт (почетници
наспроти напредни ученици) Понатаму, извршните раководители, како и средниот и
висок менаџмент имаат потреба од различен вид на обука и информации за разлика од
администраторите, поради што планот и програмата ќе го прилагодат преносот на
информации за е-власт според хиерархиската поставеност . На крајот, исто така би
требало да се земат предвид и потребите на административно ниво , што значи посебни
образовни содржини за е-власт во зависност од административното ниво . Општо
гледано, програмата за обука за е-власт треба да се инкорпорира во постоечките
програми на обука.

Поради комплексноста на темата, наставниот план на обуката треба да биде поставен во
модули. Важно е да се воспостави основно разбирање кај сите административни
слубеници, што најдобро може да се постигне со разјаснување на основните аспекти на е -
власт (на пр. што значи е-власт, кои предности и ги носи на администрацијата , а кои на
корисниците на административните услуги – граѓаните, кои се вистинските трошоци  и
што конкретно значи е-власт за еден административен службеник ). Индивидуалните
целни групи ќе имаат можност да ги унапредат своите вештини преку специфични
модули на обука.

Потребно е да се осигура квалитет на сите модули од обуката . Потребно е да се вклучи
лице кое ќе ги координира активностите на обуката  (односно: КОЈ испраќа КОМУ,
КАДЕ и КОГА) и ќе треба да се разработат понудите за тестирањето . Е-власта мора да
биде резултат од заедничката стратегија за развој , и затоа корпоративниот идентитет и
дизајн мора да бидат составен дел на секоја активност за обука за е-власт.

При планирањето на концептуалниот дизајн на програмата за обука мора да се има
предвид дека финансиските и временски ресурс и за обука на вработените не треба да ја
надминат предвидената рамка . Целта е да се вклучи наставниот план за е -власт во
тековните програми за обука на постоечките обучувачи.

4 i2010 Брошура: Information Society and Education: Linking European Policies Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities 2006
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2.2 Цели на концептот на обуката

Целите на концептот на обуката во областа на е-власт може да се резимираат на
следниот начин:

 Мора да постои единствен концепт на обука за сите административни службеници
како и за политичарите. Повеќето содржини за е-власт се независни од
административното ниво.

 Наставниот план и програма за обуката треба да ги опишува содржините и
модулите за различни нивоа на работа и треба да биде специјализиран за
односната целна група:

 држави
 административно ниво: централно-држави/локално-општини и региони
 хиерархиско ниво: (регионално) политичари и главни личности, раководствено

ниво, администратори
 Димензии на стручните области : имплементација – развој – управување со

проектот – политика
 Наставниот план треба да биде модуларно обликуван .
 Воспоставување на основно знаење за е-власт кај секоја целна група
 Специфични модули за поединечни целни групи
 Заедничкиот наставен план треба да го пренесе заедничкото разбирање на

аспектите на е-власт.
 Концептот на обуката треба да осигура стандарди за квалитет на обуката и

преземање на мерки за обезбедување на квалитет на обуката за е -власт. Чекорите
кои би требало да се преземат во таа насока се :

o содржина на предавањата (содржина на инструкциите)
o Обучувач
o техники/средства за пренос на информации (училница, е-учење, мешовити

техники)
o Дополнително треба да се групира и користи синергијата на  веќе

планираните други проекти за обука.

 Треба да се спречат некоординираните активности . Постоечките конфликти
треба да се отстранат за да се остварат интересите на различни административни
нивоа и целни групи.

 Потребно е трајно да се осигура квалитетот на обуката и ин формациите за е-власт.
 Обуката треба да го содржи сегашното практично знаење, и соодветно да го

претстави и пренесе.
 Во развојот на концептот за обуката треба да се применува структуриран  пристап.

Од суштинско значење е да се има мултидимензионален пристап кон концептот на
обуката за да се постигне целта на интерно и екстерно пренесување на информациите за
е-власт, и за да се зголеми употребата на услугите кои ги нуди е -власта.
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Skill’s level
Administration

levels

Job description
/ rank

Educational concept
and technology Content

For WHOM WHAT HOW

Димензиите на е-власт се илустрирани во Слика 3 :

Ниво на вештини

Административни
нивоа

Опис на работни обврски/
позиција

Образовен концепт и
технологија Содржина

За КОГО ШТО КАКО

Слика 3: Мултидимензионален концепт на обука

Важно е да се пренесе основното знаење за е -власт и што тоа значи: да не биде
ограничена со време или простор, да е ефикасна, едноставна, економ ична,
транспарентна, брза, флексибилна и услужна, ориентирана кон корисниците ,
транспарентна и блиска до граѓ аните, да информира, да биде модерна и ориентирана
кон иднината и иновациите . Овие атрибути кои ја карактеризираат е -власта треба да се
претстават на основната обука .

Дополнителната содржина на основни информации за е -власт треба да содржи
преглед на општиот изглед на е-власта:

 каков е статусот кво на дизајнот и развојот на е -власт;
 какво влијание имаат одредени развојни активности , детално (вкупно, за

корисниците на јавната администрација, како и за вработените во јавната
администрација);

 што се очекува од промените;
 практично знаење стекнато при националната и меѓународната имплементација

на е-власт; австрискиот пример би бил: Help, австрискиот електронски
идентитет, електронски потпис, ELAK (електронски систем на датотеки , итн.
Корелација на континуирани административни процедури (види слика 4).

 Основи/вовед во соодветната имплементација , на пример: што е потпис, каде
може да се користи? (деталните модули на наставниот план ќе зависат од описот
на работата);

 Информации околу правната рамка на е -власт. Важно е да се пренесе која правна
рамка е возможна и која област од административните услуги може да ја покрие.

 Информации за можните организациски форми и тела што може да  осигураат
соработка во секоја поединечна административна единица .
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Слика 4: Компоненти на континуираната административна процедура во е -власта

Важно е во текот на обуката и преносот на знаење да се пренесе јасна слика за е -власта и
соодветната мотивација, затоа што само обука за е -власт би ги изоставила останатите
значајни елементи. Следниве аспекти може да се сметаат за предуслови :

 Кај вработените да се зголеми мотивацијата и барањата за измена на процесите ;
 За сите професионални групи клучно е да се интегрира мотивација и поддршка во

наставниот план за да би можела да заживее е -власта;
 Преку обуката да се добијат информации за персоналот околу нивното лично

уверување за промената на занимањ е и да се разјаснат нивните постоечки стравови
(„како е-власта ќе ја промени мојата лична работна околина? “);

 Подготвеност за преиспитување на работите ( иновативност, флексибилност );
 Нов Public Management5 пристап и приспособување според исходот и производите,

и според услугите за граѓаните и клиентите (нов пристап: комуникацијата со
граѓаните е клучна; «граѓанинот е клиент!» а не «граѓанинот е барател!»;

 „Комуникациските способности“ се клучни за комуникацијата  со граѓанинот и
поврзувањето со корисниците на административните услуги . Од таа причина,
„комуникациските способности“ е неопходно да бидат дел од наставниот план;

 Оптимизација на процесите како клучен фактор за модернизацијата и
ефикасната имплементација на е -власт;

 Практично познавање на методите на решавање на сличните организации;
 Диверсификација на тест-случаи (прототип на општина, ELAK на национално ниво

како пример од Австрија);

5 Види Schedler, Kuno and Proeller, Isabella (2000) New Public Management. Stuttgart: UTB
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 Концизни и практични слогани како: со користењето на електронски пријави
штедиме време; да ги искористиме предностите на е -власт;

 Користење на примери за добра пракса при обуката и преносот на
знаење. Презентирање на вистински примери, наместо апстрактни
приказни;

 Пренос на знаење околу структурата на е -власт, на пр.: Основи како што
се функционалноста на интернетот и неговите алатки  (кои елементи се
потребни за имејл и интернет прелистувач , како да ги користам, итн.),
важност на изгледот на веб-страницата и прашањето на прилагодено
структурирање. Користење на вистински примери, на пр. од Австрија:
Help.gv.at, FinanzOnline, итн.;

 Документирање на влијанието во  конкретни области како и на
повратните информации за организирањето на системот и делувањето;

 Да се воспостави практично знаење  за намалувањето на трошоци, трошоците на
интеграција, намалување на трошоците преку процес ите на оптимизација и
прашањата кои треба да се земат предвид, ефикасноста итн, како основа за
информирање околу ефектот на односот на трошоците и придобивките од е -
власт.

Горенаведените услови се илустрирани во Слика 5 , која прикажува дека основата на
обуката за е-власт ја чинат соодветните мерки и распределбата на основна
инфраструктура. На таа основа, во наставниот план понатаму се гради и обликува
содржината, управувањето со квалитетот и столбовите за деловно управување . Сето
тоа понатаму се образложува во наредните поглавја.

Слика 5: Приказ на обуката за е-власт во вид на куќа

Клучно е сите целни групи и вклучени лица да се идентификуваат со концептот на
обуката, и да направат се што е потребно за програмата со обуки да започне што е
можно поскоро. Потребна е флексибилност и прилаго дливост за да се опфатат сите
целни групи, и да се убедат разните обучувачи во своите програми да ја вклучат и
обуката за е-власт. Во соодветни временски интервали, потребно е да се проверува дали
треба да се вклучуваат нови содржини во наставниот план за одделни работни нивоа,
што е одговорност на надзорниот орган .
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Надзорниот орган треба да го прилагоди наставниот план кон развојот на нови знаења , и
истовремено да обезбеди висок квалитет на едукацијата .

3. Наставен план на обуката

Како што веќе се спомнува во воведот, целта на концептот за обуките е да им се помогне
на вработените да се запознаат со основните аспекти на е -власт. Само компетентните и
информирани службеници можат да ги пренесат целите на е -власт и нејзините
предности како до јавната администрација така и до јавноста.

Од друга страна, посебните стручни категории како што се раководителите на проекти
за е-власт и развојните програмери, имаат потреба од конкретни инструкции за
имплементацијата и поврзувањето на специфичните компоненти н а е-власт. Поради
тоа, наставниот план на оваа обука мора да биде мултидимензионален:

 структуриран според видот на работата , административното ниво и
индивидуалното ниво на образование ,

 мерки за управување со квалитетот ,
 анализа на можните деловни случаи ,
 основни инфраструктурни услови и каталог на мерки .

Наставниот план е прилагоден за следните целни групи :

 Политичари,
 Извршни директори и раководители ,
 Вработени,
 Раководители на проекти за е-власт,
 Инженери на е-власт

3.1 Политичари
На национално, регионално и локално ниво

 Траење: полудневна обука
 Цел: подигање на нивото на информираност
 Содржина

• Општествени промени
• Технолошки трендови
• Основни принципи на е-власт (современа администрација )
• Потенцијали на е-администрација
• Студии на вистински примери (локални, национални и меѓународни )
• Конкретни примери на непосредни придобивки за политичарите
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3.2 Извршни директори и раководители
 Траење: до еден ден
 Цел: Познавање на основните принципи и потенцијали  на модернизацијата на

администрацијата
 Содржина

• основни поими на е-власт,
• фактори за успех на проектите од областа на е -власт,
• брз преглед на концептот за електронски идентитет ,
• онлајн процедури.

 Практичен водич
• Студии на примери од јавната администрација и економијата ,
• Кратки примери од нивната област .

3.3 Вработени

 Траење: еден ден
 Цели

• Способност за одговарање на основни прашања ,
• Службеникот ги осознава придобивките кои ги нуди е-власта за

неговата област на работење.
 Содржина

• Основни поими на е-власт,
• брз преглед на концептот за електронски идентитет ,
• онлајн процедури (со студирање на примери).

 Практичен водич
• Вовед во www.HELP.gv.at и www.RIS.bka.gv.at, како примери
• Активирање на електронскиот идентитет ,
• Потпишување на имејл со активиран електронски идентитет ,
• Потпишување на онлајн апликации со активиран електронски идентитет .

3.4 Раководители на проекти за е -власт

Без оглед на административното ниво и специфичната фун кција

 Траење: 6-12 дена
 Цели

• Основно техничко знаење, поврзано со способноста за раководење и
општествените вештини.

 Способност за раководење на проекти за е -власт во својата организација
 Содржина

• 6 дена: јавна администрација и е -власт,
• 6 дена: раководење на проекти, процеси и промени .

3.5 Инженери на е-власта

Развојни програмери од областа на ИТ и вработени на кои им е доделена задачата за
имплементација на апликацииите  за е-власт, без оглед на нивното административно ниво
и специфичната функција.
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 Траење: 6-12 дена
 Цел

 Основно техничко познавање на стандардите, нормите и политиките за е -
власт, поврзано со способноста за управување ,

 Правни основи на е-власт,
 Подобро разбирање на нивната област на активности преку вклучување на

нивниот развој.
 Содржина

 6 дена: управување со проекти, процеси и про мени, архитектура на
системот.

3.6 Теми

 Рамка на е-власт
• Стратегија и управување,
• Правна и техничка рамка,
• Организациска рамка,
• Апликации

Стратегија и управување

 Улогата на ИКТ во јавниот  сектор,
 Формирање на ИКТ политики

• е-граѓанин  ИКТ стратегии насочени кон граѓаните ,
• е-демократија  транспарентност и е-учество.
• …

 Пренос на ИКТ политики
• Координација на ИКТ во јавниот сектор ,
• Буџет на ИКТ, формирање на буџетот за ИКТ,
• …

Правна и техничка рамка

 Правна рамка
• Закони за потписи, е-власт, заштита на податоци …

 Техничка рамка
• Сигурност, ПКИ, потписи и е -идентитет,
• Комуникациска архитектура/рамка ,
• Интероперабилност,
• Управување со повеќе канали,
• SOAP,
• веб-страници, употребливост, WAI, стилски водич.
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Организациска рамка

Стратешко планирање и управување во ИКТ ,
Управување со деловните процеси (BPM),

• (реинжинеринг на процесите , lean менаџмент, …)
ИТ инфраструктурна библиотека (ITIL)

• Принципи на започнување, управување и ревизија на ИТ проекти во
јавниот сектор,

Биснис модели,
Управување со промени.

Апликации

 дигитален потпис – концепт и решенија,
 електронски идентитет,
 принципи на сервиси за податоци ,
 електронски регистри и информациски системи ,
 е-услуги,
 м-услуги,
 систем на електронски податоци ,
 ...

4. Мерки за управување со квалитетот :

Описот на мерки за управување со квалитетот ќе се изврши преку следното :

 цели;
 опис на поединечни мерки;
 преглед и усогласеност;
 одговорности;
 опис на секоја поединечна мерка и нејзиното значење ;
 обезбедување на одржливост .

Ова се основните услови за управувањето со квалитетот на концептот на обуката :

 надзор и распоредување,
 дидактика: медиуми и документи;
 дидактика: обучувач;
 сертификат за обучувачот и учесниците во обуката;
 ИТ инфраструктура
 е-учење

4.1 Основни потреби за управувањето со квалитетот на концептот на
обуките:
Идентификувани се следните потреби за концептот на обуките :

 карактеристики на работата – распоредување на лицата по модули врз основа на
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нивната област на активности и ниво на вештини како и план за обука за
организацијата;

 управување со квалитетот – годишна проверка на квалитетот на содржините ;
 Персоналот на обучувачи се состои од лица од организацијата и надвор од неа –

извршителот и носителот на одлуки се одговорни за инструкциите; обука на
кадарот во администрацијата ; последователен ефект: искористување на
позитивната мотивација  на обучените службеници;

 ИТ инфраструктура – различни медиуми (вклучувајќи и е-учење)
 заедничка усогласена/координирана содржина на каталогот предмети  од обуката;
 услови за упис во обуката  (ниво на вештини) и поставеност (почетник –

напреден ученик) – поминување на наставниот план , управување со
квалитетот, испитување на напредокот во учењето …;

 Проблеми кои треба да се разјаснат и „предрасуди“ кои треба да се спречат, како
на пр. стравот на политичарите дека „луѓето нема повеќе да им доаѓаат “;

 Кое тело ќе ја одобрува содржината на обуките и класификацијата за нивоата на
работа?  Надзорниот орган - институција од исклучителна важност која треба
што поскоро да се формира;

 дали предметите треба да бидат задолжителни – да/не?
 сертификат за учесниците во обуката – да/не?
 масовна наспроти специјализирана обука ;
 диференцијација на различните нивоа на администрацијата .

4.2 Надзорен орган

Целта на надзорниот орган е да послужи како интерфејс меѓу четирите главни области
на интерес на е-власта. Соодветно, треба да се утврдат стратешките и содржајни
функции за да може да бидат претставени преку рамката на концептот на об уката.
Надзорниот орган делува како интерфејс помеѓу координациските активности,
управувањето со квалитетот  и развојот на активностите за обуката кои се наведени во
концептот на обуката.

Конкретните цели се:
 развој на високо квалитетни понуди за обука за е-власт;
 хомогена и концентрирана пенетрација на целните групи кои поседуваат знаења во

областа на е-власт;
 воведување и одржување на висок квалитет на информациите за е -власт;
 високо ниво на ажурност и пренесување на практичното знаење;
 повеќекратен ефект и позитивни повратни информации за е -власт од страна на

обучената целна група.

4.3 Преглед и усогласеност
Врз основа на целите на надзорниот орган може да се изведе цела низа од мерки како
што се мотивација и координација . Ќе се обезбеди управување со квалитетот преку
доброволно сертифицирање на предавањата, обучувачот и учесниците во обуката.
Освен тоа, надзорниот орган ќе му помага на обучувачот во подобрувањето на алатките
за е-учење и континуираните приспособувања на наставниот план во согласност со
стратегијата.
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Формирање на надзорниот орган

Следните точки мора да се земат предвид при формирањето на надзорниот орган :

 Централна координација : овозможува конзистентност на стратегијата , синергии и
пазарна моќ. Одржувањето на конзистентноста на ст ратегијата бара одредено ниво
на вештини за управување со квалитетот .

 Координација на сите административни единици: вклучувањето на сите
административни единици е секогаш формула за успех.

 Минимализација и ефективност на трошоците : за да биде ефективна,
институцијата одговорна за координација на активностите на обуката не треба да
ги дуплира обврските туку да ги администрира оние функции кои не се покриени
од други административни единици .

4.4 е-учење

Е-учење и „мешано“ учење (учење во кое се користат различни пристапи) се релативно
нови поими кои се појавија во изминатите неколку години и добија на важност во
областа на образованието и обуката . Администрацијата се повеќе и повеќе го вклучува
овој вид на едукација во обуката на своите службеници . Најважното прашање во овој
поглед е: како може е-учењето да биде на најдобар начин вклучено во постоечката
организациска инфраструктура и обуките. Како и сите други мерки и медиуми, е-
учењето бара структурирано обликување на процесите и насоките за осигурување н а
квалитет. Бидејќи поголемиот дел од понудите за обуки за е -учење е претставен преку
електронски (мултимедијални) содржини, особено важно е тестирањето на квалитетот на
употребените медиуми како и континуираната ревизија на имплементираните мерки .
Ефективното користење на технологијата со интегративен пристап кон е-учењето како
еден од многубројните елементи на обуката во рамки на мешаното учење е исто така
многу важно. Целта е да се осигура висок квалитет на имплементација на модулите за е-
учење со содржини за е-власт. Дали и во која форма ќе се користи е-учењето ќе одлучат
локалните партнери во Ви-Го проектот.
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Работен пакет 3 – Академија: Партнери

1 Austrian Federal Chancellery BKA Австрија

2 Danube University Krems DUK Австрија

3 Centar za upravljanje i
informacijske tehnologije

MITC Босна и Херцеговина

4 Internet Institut ITI Хрватска

5 eGovernance Academy eGA Естонија

6 Metamorphosis
Невладина
организација

MTM Македонија

7 PEXIM PEXIM Србија

8 Institut Jozef Stefan
Sveučilište u Ljubljani

JSI Словенија

9 SRC.SI system integration SRC Словенија


