
КАКО ДА ГО ИЗВЛЕЧЕШ
ПОТЕНЦИЈАЛОТ ОД

ЛУЃЕТО ОКОЛУ ТЕБЕ?

ТРЕНИНГ ЗА КОУЧИНГ

5.0

Обуката е оценета со 5.0 од страна
на нашите претходни учесници



РАБОТИШ СО ИЛИ МЕНАЏИРАШ ЛУЃЕ И ТИМОВИ?

ИМАШ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПОВРЗУВАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 
НА ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНЕКЦИИ?

КОУЧИНГ ТРЕНИНГ 

ШТО ЌЕ НАУЧИШ
И СТЕКНЕШ?

Тренингот е 4 дневно практично и рефлектирачно искуство 
кое ќе те подобри во твојот личен и професионален контекст.

1. Модели на 
коучинг

2. Алатки за 
дијагноза

3. Алатки за 
интервенција

4. Поставување 
на прашања

5. Lazy Coach

1. Идентифи-
кација на 
сопствени точки 
за подобрување

2. Свесност за 
сопственото 
присуство во 
интеракција со 
други лица

1. Практични 
сесии со други 
учесници

2. Еден-на-еден 
предизвици

3. Задачи за 
примена на 
наученото

4. Директен 
фидбек за 
подобрување



ЗА КОГО
Е НАМЕНЕТ?

Тренингот е наменет за лица кои веќе имаат некакво 
искуство во работа со луѓе и во подобрување на 
перформанси и личен развој кај луѓето. Доколку се 
пронаоѓаш во некој од следните профили и сакаш да 
инвестираш во себе, тогаш оваа обука е вистински избор:

Тим лидер 

Менаџер

Младински работник

Фасилитатор

Наставник/ професорТренер или обучувач

ЗОШТО
КОУЧИНГ?

Коучинг (Coaching) најчесто не поврзува со спортот и со 
подобрување на спортските перформанси. Но, во последните 
години се интензивира неговото користење во сите аспекти 
на подобрување на продуктивноста. 

Коучингот е процес насочен кон подобрување на 
перформансите на одредено лице и вклучува партнерство 
помеѓу коучот и клиентот. Коучот не треба да се гледа како 
експерт, тука како фасилитатор на процесот во кој му помага 
на својот клиент да постигне врвни резултати. Преку 
коучингот се гради свеста за правење на избори и 
поттикнување на промени.

МАГИЈАТА ВО КОУЧИНГОТ СЕ СЛУЧУВА ТОГАШ КОГА 
САМИОТ КЛИНТ ЌЕ ДОЈДЕ ДО ОДГОВОРОТ И ЌЕ МУ СЕ 

СЛУЧИ “АХА„ МОМЕНТОТ.



Коучингот наоѓа примена во многу сфери од личниот и 
професионалниот живот. Техниките од овој тренинг можат да 
се користат при:

КОУЧИНГОТ Е МАКСИМИЗИРАЊЕ НА 
ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА КЛИЕНТОТ. ДОБРИОТ КОУЧ 

ПОТТИКНУВА, А НЕ КАЖУВА!

Воведување на ново лице на работно место

Супервизија при работа

Обучување за некоја вештина

Водење на состаноци

Генерирање на идеи

Родителство

Предавања 

Држење на обуки и тренинзи

Кариерно насочување

ДАТУМ, МЕСТО
И ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Целата обука ќе одржи на 21, 24, 28 ноември и 01 декември. 
Времето на одржување на сите 4 дена е од 17.00ч. до 21.00ч. 

Обуката ќе се одржи во тренинг просторијата на LEAD во 
Скопје на ул. Илинденска 47.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWmHCYXFsQwaolqJcQ60oSnWPWjbBfCanwjNxW_DdC8nturw/viewform

ПРОГРАМА
И МЕТОДИ

Сите пријавени учесници ќе добијат детална програма за 
сите 4 дена. Програмата е практична, каде секоја сесија е 
пропратена со кратка теорија и практично вежбање на 
коучинг техники. Во рамки на програмата секој учесник ќе 
биде ставен во ситуација на коуч и клиент и ќе може да го 
развива сопствениот стил и да добие фидбек за истиот.

Помеѓу секоја обука, секој учесник ќе добие по една 
практична задача за да го доразвие својот стил.

КОЛКУ ЧИНИ ОБУКАТА
И КАДЕ ДА СЕ ПРИЈАВАМ?

Надоместокот за еден учесник изнесува 4990 денари. По 
пријавувањето, тимот на LEAD ќе ве контактира за начините 
на плаќање.

Пријавување на две лица од иста компанија/
организација/институција – 10%

Пријавување на три лица од иста компанија/
организација/институција – 15%

Пријавување на четири лица од иста компанија/
организација/институција – 20%

За невработени лица следува попуст од 30%

За пријавување на обуката за коучинг и за тренинг
за тренери следува 30% попуст за двете обуки.

Пријавувањето е преку пополнување на формата за 
пријавување достапна на следниот линк: https://-
forms.gle/RHj9HKejV8HhHLWY7. Рокот за пријавување е до 
06.11.2022.



ШТО Е ВКЛУЧЕНО
ВО ЦЕНАТА?

Материјали за обуката (тефтер, пенкало и слично)

Освежување (кафе, вода и сокови)

Пристап до е-книги за коучинг

Фидбек од обучувачите за завршените задачи

ШТО ВЕЛАТ ЗА ОБУКАТА
ПРЕТХОДНИТЕ УЧЕСНИЦИ

Многу нешта што ги видов тука веќе размислувам 
како би ги применила во мојата професија. 
Никогаш претходно не сум помислила дека 

коучингот може да се искористи на други места“

Обучувачите Илија и Иван се професионалци во 
вистинска смисла на зборот, беа добар тандем 

кој се надополнува и одлично умее да го пренесе 
знаењето кое го има

Материјалот ни беше предаден на лексички 
разбирлив начин и посебно ми се допадна 
вклученоста на многу практични примери. 
Вклучените вежби пак меѓу учесниците се 
посебно интересни, одлично осмислени



ЗАПОЗНАЈ ГИ
ОБУЧУВАЧИТЕ

ИВАН ЈОВАНОВ

Едукатор, тренер и фасилитатор со 12 годишно 
искуство. Верува дека секој од нас има неоткриен 
потенцијал во себе. Има одржано преку 1500 часови 
на обуки и тренинзи наменети за личен развој и 
надоградба. Член е на меѓународната асоцијација 
на фасилитатори.

ИЛИЈА СТАНКОВСКИ

Едукатор, тренер и фасилитатор со 8 годишно 
искуство. Верува дека секој е способен да научи се. 
Има одржано преку 1000 часови на обуки и 
тренинзи наменети за личен развој и надоградба. 
Сертифициран обучувач за работа со млади и за 
користење коучинг техники.

ГАРАНЦИЈА
ЗА КВАЛИТЕТ

Нашата гаранција за квалитет вклучува целосно враќање на 
наплатената сума доколку не сте задоволен/а од обуката. 
Единствен услов е да ја имате посетено обуката во целост, 
односно да не пропуштите ниту еден нејзин дел.


