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Обука 

 

„СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА, МОДЕРАЦИЈА И ВОДЕЊЕ  
НА СТРАТЕШКИ РАБОТИЛНИЦИ И СЕМИНАРИ” 

 

 

Главна цел на работилницата:  Преку презентација на техниките за 
визуелизација, презентација и модерација како современи инструменти за 
управување со стратешки работилници и семинари учесниците ги подобруваат 
своите лични вештини, ја зголемуваат продуктивноста и се способни да ги 
користат стекнатите вештини во пракса.  
 

Обуката ќе им помогне на учесниците: 
 

 Да ги препознаат суштинските елементи на визуелизацијата 

 Да научат за модерните вештини на презентирање 

 Да ги разберат и применуваат основните правила на модерација 

 Да ги подобрат позитивните вештини и ставови 

 Да се здобијат со позитивна перспектива 

 Да создадат сила за промени 

 Да изградат самодоверба и способност 

 Сами да го менаџираат својот развој 

Визуелизацијата, презентацијата и модерацијата се задачи со кои вработените во 
модерните организации постојано се соочуваат. Значењето на овие прашања е 
нагласено преку зголемениот интерес за завршување на обуките и аплицирањето на 
соодветни курсеви. Овие три тематски тесно поврзани теми, не се претставени 
изолирано, туку како целина на една работилница, со цел да му се пренесат на 
учесникот основите, правилата и советите за да се справи со потешки задачи.  

Оваа интерактивна работилница помага да се идентификуваат и надминат бариерите 
за ефективно користење на техниките за модерација во модерните организации. 
Материјалот од работилницата ќе ги охрабри учесниците да го користат како важна 
референца и алатка во секојдневната работа.  

Времетраење  
на работилницата:  1  ден 
Јазик:    македонски (и по потреба англиски) 
Целна група: Управители, проектни менаџери, проектни 

координатори, модератори и презентери, медиумски 
претставници, новинари итн. 

Број на учесници:   Максимум 20 
Локација:    Скопје, во просториите на Констан Дооел  
Тренер: Г-дин Жан Станоевски, модератор,  

тренер, мотивациски говорник, толкувач 
Начин на пријавување: По телефон на 075 422 276; 075 219 359 или по Емаил 

на natalija.tashkova@balkannet.eu, 
jsskopje.cs@gmail.com 
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Жан Станоевски (1968), дипломиран филолог, претседател на 
меѓународната фондација Балкан Нет (www.balkannet.eu) го 
стекнува своето практично искуство во последните 20 години, 
работејќи како проектен координатор, менаџер и модератор за 
различни меѓународни и македонски институции/компании/ 
донатори во земјата и во странство (Светска Банка, ЕАР, ГИЗ, 
КфВ итн.), претежно во различни економскиот и технички области 
(сектор за вода и канализација, сектор за логистика/транспорт и 
секторот за животната средина итн).   

Неговите главни активности се состојат од: управување со 
проекти, обуки/помош, институционална и менаџерска поддршка, 
организација и модерација на меѓународни семинари и 
работилници. Жан Станоевски има модерирано повеќе од 70 
различни работилници и семинари во последните 15 години.Тој 
работи на англиски, германски, македонски и српски јазик. 

 

Литература: 
 

 „Модерација“, А. Едмилер/Т. Вилхелм 
 „Визуелизација, презентација, модерација“, Jозеф В. Зајферт 
 “Книга за презентација“, Gene Zelazny  
 „Суштински прирачник за менаџери“, Роберт Хелер и Тим Хиндл 
 „Мотивацијата и личноста“  – Абрахам Маслоу (основачот на теоријата за 

мотивација) 
 „Менаџмент: Задачи, Одговорности, Практики” – Питер Друкер  
 “Кунг Хо! Мотивирајте ги луѓето во било која организација” – Кен Бленчард, 

Шелдон Бауелс  
 „Моментална мотивација“ – Брајан Клег  
 „Емоционална интелигенција“ – Даниел Голман 
 „За лидерството“ – Алан Лејтон 
 „Ефективна мотивација“ – Џон Адаир  
 „366 дена увид и мотивација за постапување правилно“  – Питер Ф. Друкер 
 „Мотивираниот ум” – Раџ Персауд 
 „Позитивен акциски план” – Наполеон Хил  
 “1001 совети за мотивација на колегите” – Даниел Занети  
 „Бизнис“, Вистинскиот извор, A&C Black Publishers Ltd. 2006 
 „Тајната врата на успехот“ – Флоренс Сковел Шин 
 „Силата на кажаниот збор“ – Флоренс Сковел Шин 
 „Личен успех“– Лиза Сигл 
 „Практиката на позитивното мислење“– Џозеф Марфи  
 „Моќта на потсвеста” – Џозеф Марфи  
 Бизнис изреки 
 итн.  

 
ЦЕНА ПО ДОГОВОР – ВО ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ НА 

ПРИЈАВЕНИ УЧЕСНИЦИ ОД ЕДЕН СУБЈЕКТ! 
 


