
ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ

НЕ СЕКОЈ ПРЕДАВАЧ Е ТРЕНЕР
НЕ СЕКОЈ ПРЕЗЕНТЕР Е ТРЕНЕР

НЕ СЕКОЈ ДАСКАЛ Е ТРЕНЕР

4.84

Обуката е оценета со 4.84 од страна
на нашите претходни учесници



ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ

КАКО Е ДИЗАЈНИРАН
ТРЕНИНГОТ?

Тренингот за тренери е 3 дневно практично искуство кое се 
базира на три аспекти и тоа: интеркација, процес и содржина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНИНГ ЗА 
ТРЕНЕРИ 

РАЗВИВАВАЊЕ 
НА СОПСТВЕН 

СТИЛ 

РАЗВОЈ НА 
ТРЕНЕРСКА 
ПРОГРАМА 

ИНТЕРАКЦИЈА ПРОЦЕС СОДРЖИНА 

ДАВАЊЕ НА 
ПРИПАДНОСТ 
НА ГРУПАТА 

ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ВОКАЛНИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИСКИ 
АСПЕКТИ 

МЕНАЏИРАЊЕ 
НА ТЕШКИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВЕЖБИ, АЛАТКИ 
И МАТЕРИЈАЛИ 

ЗА ИДНИ 
ТРЕНИНЗИ 

СВЕСНОСТ ЗА 
СТИЛОВИТЕ НА 

УЧЕЊЕ КАЈ 
УЧЕСНИЦИТЕ 

ОДРЖУВАЊЕ 
НА ДИНАМИКА 

ВО ГРУПАТА ПЕРСОНАЛИЗИ- 
РАН ФИДБЕК ЗА 
СЕКОЈ УЧЕСНИК 

БИДИ ИНТЕРЕСЕН, НЕ 
ДОСАДЕН! 

НЕ Е ВАЖНО ШТО, 
ВАЖНО Е КАКО! 

РЕФЛЕКСИЈА НА 
ТРЕНИНГОТ 

 
БЕЗ ИНТЕРАКЦИЈА, 
НЕМА КОНЕКЦИЈА! 



ЗА КОГО
Е НАМЕНЕТ?

Тренингот е наменет за лица кои веќе имаат искуство во 
држење на обуки, презентации предавања но и работа со 
групи, вклучувајќи:

Тим лидер 

Менаџер

Младински работник

Фасилитатор

Наставник/ професорЛица кои држат
презентации

Лица кои работат
во продажба

ЗОШТО ДА СЕ
БИДЕ ТРЕНЕР?

Да се биде тренер може да биде предизвикувачка професија. 
Задачата на тренерот е да направи учесниците навистина 
учат и тоа не се случува само по себе. Главното прашање за 
тренерот е: 

КАКО ДА СЕ ОСИГУРА ДЕКА ТРЕНИНГОТ ТЕЧЕ НЕПРЕЧЕНО 
И ДЕКА УЧЕСНИЦИТЕ УЧАТ РАБОТИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 

ПРИМЕНАТ ВО ПРАКСА?

Да се биде тренер не се учи на ниту еден факултет, туку тоа е 
контиунирана пракса на самоподобрување преку држење на 
обуки и учење од тие искуства.

ДОБРИОТ ТРЕНЕР ГО ВОДИ УЧЕСНИКОТ ДА ДОЗНАЕ, 
РАЗБЕРЕ И ДА МОЖЕ ВЕДНАШ ДА ГО АПЛИЦИРА 

ЗНАЕЊЕТО.



ДАТУМ, МЕСТО
И ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Целата обука ќе одржи на 5, 9, 13 и 15 декември. Обуката ќе се 
одржи во тренинг просторијата на LEAD во Скопје на ул. 
Илинденска 47.

Времето на одржување на сите 4 дена е од 17.00ч. до 21.00ч.

ПРОГРАМА И
МЕТОДИ

Сите пријавени учесниците ќе добијат детална програма за 
сите 4 дена. Програмата е практична и се состои од кратки 
теоретски концепти и вежби за наученето. 

Главниот дел од програмата содржи креирање на сопствени 
агенди за тренинг и спроведување на сесии пред другите 
учесници. 

Измеѓу секоја обука, секој ученик ќе добие по една практична 
задача која треба да ја изработи.

КОЛКУ ЧИНИ ОБУКАТА И
КАДЕ ДА СЕ ПРИЈАВАМ?

Надоместокот за еден ученик чини 4990 денари. По 
пријаувањето тимот на LEAD ќе ве контактира за начините за 
уплаќање.

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



СПЕЦИЈАЛНИ
ПОПУСТИ

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.

ШТО Е ВКЛУЧЕНО
ВО ЦЕНАТА?

Материјали за обуката (тефтер, пенкало и слично)

Освежување (кафе, вода и сокови)

Пристап до е-книги за тренери

Фидбек од обучувачите за завршените задачи



ШТО ВЕЛАТ ЗА ОБУКАТА
ПРЕТХОДНИТЕ УЧЕСНИЦИ

Обука која дозволува и поттикнува работа на 
себе, соочување со сопствениот страв, 

прифаќање и совладување на предизвик. 
Обуката ми покажа дека можам да направам 

работи, за кои претходно мислев дека ќе ми бидат 
многу тешки. Релаксирана атмосфера и одлично 

водење на целата обука. 

Обука преку која се здобив со тренерски вештини 
преку практично увежбување на истите, 
добивање на објективен фидбек кој ми 

овозможува на кои аспекти треба повеќе да 
работам во иднина со цел да ги подобрам

Програмата овозможува градење на тренерски 
вештини при што учесниците ги става во 

ситуација на директна примена, на лице место. 
Поддржана со можност за самопроценка и 

обезбеден фидбек од страна на одлични 
фасилитатори. Браво, одлични сте.



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.


