ПРОФЕСИОНАЛНА
КОУЧИНГ ЕДУКАЦИЈА
СО СИСТЕМСКИ ПРИСТАП
YOU CANNOT DO COACHING.
YOU HAVE TO BE A COACH!

Доживејте трансформација во начинот на
кој се поврзувате и работите со другите
луѓе, помагајќи им да зајакнат и да станат
креативни, снаодливи и способни да најдат
одговори на нивните предизвици.

Интензивнa и уникатна професионална
коучинг едукација .

Со оваа професионална едукација се
стекнувате со знаења за нов начин на
комуникација кој што може да го
трансформира животот, тимот, организацијата,
дури и вашето семејство.
Преку интерактивен и искуствен начин на
учење, практични индивидуални и групни
вежби ќе научите вештини и техники со кои што
ќе станете способни да го извлечете најдоброто
од луѓето и да им помогнете да го искористат
својот потенцијал.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА:
За лидери, менаџери, раководители на човечки ресурси, тим лидери,
професионалци кои работат со луѓе, кои сакаат да ги надградат
сопствените лидерски способности и да креираат одржливи промени;
За оние кои сакаат да станат коучи во рамки на компанијата во која се
вработени, како дел од нивниот кариерен развој;
За оние кои веќе работат како коучи и сакаат да го продлабочат и збогатат
своето знаење;
За оние кои размислуваат да започнат професионално да се занимаваат
со Коучинг како дополнителен кариерен ангажман.

ПРИДОБИВКИ:
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Унапредување на
ефективноста на
комуникацијата
Вештини за зголемување и
забрзување на потенцијалот
за постигнување целите на
тимот со откривање на
способностите и талентите
на луѓето, овозможувајќи им
да бидат проактивни и
помалку зависни
Развивање вештини за
идентификување и
справување со конфликтни
ситуации, промени и
предизвици
Практични техники за
поврзување со вашите
клиенти, членови на тимот и
колеги на начини кои ја
негуваат довербата, го
катализираат
самооткривањето, го
подобруваат увидот и го
инспирираат движењето во
храбра акција
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Откривање и искористување
на своите и потенцијалите на
другите
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Учење на ефективни начини
за промена на однесувањето,
емоционална трансформација
и справување со стрес
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Креирање свесност за
организациска системска
врска и согледување на
мотивацијата за
зголемување на
професионалниот
ангажман, посветеност и
лојалност, за зголемување
на задоволството на
вработените и нивно
задржување
Креирање на
организациска култура која
поддржува професионален
раст и развој, опфаќа
иновации, нови решенија и
ментална агилност

Тимот на Експерти
Марина Анчевска - НЛП Мастер Тренер и Коуч
Марина е меѓународно сертифициран НЛП Мастер Тренер акредитиран од страна на
ABNLP. Член е на меѓународното здружение за коучинг - Association of Coaching,
трансформациски претприемач, холистички терапевт и Јога учител.
Зад себе има повеќе од 17 години искуство и на меѓународно ниво и во Македонија, во
организирање на автентични Системски Коучинг програми за индивидуален, тимски и
организациски коучинг. Има реализирано повеќе од 8000 часови коучинг за поединци,
менаџери и извршни директори, тимови и компании.
Нејзината мисија е да ги инспирира луѓето да креираат промени и чувство на вистинска
припадност и самопочит, за да можат да го развијат својот уникатен идентитет како
главна основа за среќа и успех.
Стефан Јовановски - HR Експерт, Директор на одделот за HR, A1 Makedonija
Дипломиран економист и магистер по менаџмент на човечки ресурси со 22 години
работно искуство, од кои 18 во телекомуникациската индустрија. Добитник на
национални награди од областа на управување со човечки ресурси, првиот што го
воведе стандардот MAMFORCE во нашата земја, учесник, предавач и организатор на
многу настани од областа на човечките ресурси.
Неговата мисија отсекогаш била инспирација и мотивација на младите таленти,
флексибилни услови за работа, постојан развој, достапност на ресурси и погодност за
полесно почитување на приватните и деловните обврски. Стефан моментално работи во
А1 Македонија, компанија која има постојан акцент на развој на култура заснована на
тимска работа, доверба, деловна моќ и почитување на различностите и инклузивноста.
Дејан Маџоски - HR Експерт, Директор на секторот за човечки ресурси во НЛБ Банка.
Долгогодишен експерт во областа на HR менаџментот, развој на организациска култура
и развој на лидерство, со претходно искуство и во компании како Т-Мобиле,
Македонски Телеком и Пивара Скопје.
Во свoeто портфолио има и неколку значајни консултантски и executive coaching
ангажмани за домашни и интернационални компании, долгогодишен предавач на
постдипломски студии по стратегиски и оперативен менаџмент, а последните неколку
години се занимава со развој на концепти и модели за организациска култура,
ангажираност на вработените, coaching и лидерски компетенции. Дејан моментално
работи како Директор на секторот за човечки ресурси во НЛБ Банка.
Тијана Јачевска – Business and personal Coach, NLP Master Practitioner, Специјалист за
регрутација и обуки во Одделот за Човечки ресурси и право, Ramstore Macedonia.
Својата едукација на дипломиран економист ja надополнува и со завршување на HR
Aакадемија и разни HR обуки сo фокус на развој на вработени, препознавање и развој на
таленти. Своето работно искуство го темели врз организација и реализација на обуки за
тимови во рамки на различни организации со помош на НЛП техники, организација на
настани фокусирани на личниот развој, регрутација на кадри и развој на истите низ
обуки, како и препознавањето и развојот на талентите. Смета дека професионалниот е
наследник на личниот развој и дека за професионален успех исклучително е важно
личноста да биде подготвена да ги истражува и препознае своите потенцијали за да
може насочено да започне кариерно да се развива.
Зоран Паризов - Life & Executive Coach, Regional IS Director, Alliance One Macedonia
Работејќи повеќе од 20 години во корпоративно опкружување, стекнал големо знаење и
искуство, со нагласок на личниот развој.
Од 2016 година, го започнал своето патување со NLP и сега е сертифициран НЛП Мастер
Практичар. За време на изучувањето на НЛП, го пронашол својот „вистински јас“ – Лајф
Коуч.
Тој е член на Групата за коучинг поддршка на Нобл Менхетен во Скопје, обезбедувајќи
индивидуални и групни коучинг сесии, како и Mastermind групата. Во својата коучинг
пракса користи различни системски НЛП техники за зајакнување и извлекување на
најдоброто од клиентот.
Неговото мото е – Разбудете се и живејте го животот што го заслужувате!

Структура
СТРУКТУРА
48 часа теоретски дел, практичен дел и практичен испит.
Теоретски дел - 48 часа интерактивни предавања, сесии со
практични вежби, прашања и одговори и менторски сесии:
Десет Master Classes со предавања и интерактивни вежби
со времетраење од 4 часа по Master Class,
Две сесии со практични вежби, прашања и одговори со
времетраење од 3 часа по сесија.
Две менторски сесии за секој учесник поединечно, во
времетраење од 1 час.
Практичен дел - обврска на секој учесник, надвор од
времетраењето на теоретскиот дел:
Практично изведување на 2 кратки коучинг разговори со
времетраење од 30 минути по разговор,
Практично изведување на 2 целосни коучинг разговори со
времетраење од 60 минути по разговор и подготовка на
извештај.
Практичен испит
Практично изведување на коучинг разговор со клиент кој има
реално прашање. Клиентот ќе биде непознат за коучот, а ќе
биде обезбеден од страна на Центарот за бизнис психологија.

Содржина
Master Class 1 - 05.04.2022 година - Суштина и структура на коучингот!
Основни коучинг правила. Процес на коучирање.
Холистички модел на промени.
Зошто ви е важно да работите како коуч?

Master Class 2 - 20.04.2022 година - Значењето на коучингот во
одделот за човечки ресурси!
Стефан Јовановски

Master Class 3 - 12.05.2022 година - Соматска интелигенција
Научете да препознавате како вашиот клиент процесира и обработува
информации. Калибрирање и рапорт - основни техники за
препознавање на структурата на размислувањето и обрасците на
однесување на клиентот. Репрезентативни системи.

Master Class 4 - 25.05.2022 година - Прашањето не е никогаш
прашањето
Ефикасно користење на јазикот како алатка за ефективен бизнис НЛП
коучинг.
Логички нивоа на промени.
Основни коучинг модели.

Master Class 5 - 16.06.2022 годинПрактична примена на коучингот во
човечки ресурси
Дејан Маџоски

Содржина
Master Class 6 - 29.06.2022 година - Откријте ги моќните ментални
процеси
Мета-програмите се моќни ментални процеси кои им помагаат на
луѓето да ги управуваат, водат и насочуваат ссопствените искуства.
Преку тестирање откријте ги обрасците за дејствување, размислување
и чувствување на вашиот клиент.
Техника за усогласување на вредностите.

Master Class 7 - 07.07.2022 година - Практична примена на коучингот
во човечките ресурси!
Стефан Јовановски

Master Class 8 - 07.09.2022 година - Практични коучинг техники
Identity Matrix
Re-framing
T-GROW

Master Class 9 - 21.09.2022 година - Системски коучинг. Стратегии за
справување со промени и конфликти.
Системска перцепција и системски динамики. Организациски
системи. Системски коучинг. 6 нивоа на доживување.
Стилови за справување со промени, предизвици и конфликти.

Master Class 10 - 05.10.2022 година - Kреирање на идентитет како Коуч
- Лично брендирање .
Начин на појавување и поврзување со клиентите.
Автентичност. Веродостојност. Доверба. Конзистентност.
Твојот личен бренд како коуч.

Реализација
БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ
Бројот на учесници е ограничен на максимум 9 лица
имајќи ги во предвид воведените здравствени мерки
и протоколи во врска со пандемијата CoVID 19.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
Професионалната Коучинг Едукација со Системски
Пристап, заради летниот период, ќе трае седум месеци
и се одржува во периодот Април 2022 година Октомври 2022 година.

ОДРЖУВАЊЕ
Теоретскиот дел од едукацијата и практичниот испит
се одржуваат ВО ЖИВО, во просториите на Центарот за
Бизнис Психологија, ул. Стив Наумов бр. 102Г, Скопје.
Теоретскиот дел ќе се изведува во тек на работни
денови.
Термини за Master Class – од 16.00 до 20.00 часот.
Термини за Сесија за прашања и одговори – од 16.00
до 19.00 часот.

Инвестиција
ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЈА

УЧЕСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНАТА
КОУЧИНГ ЕДУКАЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА

РЕДОВНА ЦЕНА ЗА УЧЕСТВО
СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

89.600 денари

ЦЕНА ЗА РАНА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО
СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

80.300 денари

Рана пријава - пријава за учество најдоцна до 18 март 2022 година.
Износите се дадени во НЕТО вредност.
Центарот за Бизнис Психологија, Системски НЛП - ЈИЕ не е ДДВ
обврзник.
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПОПУСТ ОД 5% за учество на 2 и повеќе лица од
иста компанија.
Можност за плаќање на 8 (осум) месечни рати.

Контакт
Јулија Владимирова
++389 78 402762
Центар за Бизнис Психологија, Системски & НЛП, ЈИЕ
ул. Стив Наумов бр. 102Г
1000 Скопје, Северна Македонија
contact@centerbpsee.com
contact@nlpmacedonia.com
www.nlpmacedonia.com

