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Обука 

 

“МОТИВАЦИЈА ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ И ПОДОБРА  
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОПСТВЕНОТО ВРЕМЕ” 

 
Главна цел: Вовед во филозофијата и практиката на позитивната мотивација за 
да се подобрат личните вештини, да се зголеми продуктивноста, квалитетот на 
животот и да се изгради личен успех. 
 
Обуката ќе им помогне на учесниците: 
 

 Да ги подобрат сопствените позитивни 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 

 Да ги разберат основните правила на мотивацијата 

 Да развијат сопствено чувство за време 

 Да ги разберат принципите на големите меѓународни гуруа  за мотивација 

 Да ги постигнат своите цели, да се борат за успех и да го зајакнат моралот  

Времето е највредната алатка. Доколку го губите Вашето време, тогаш го губите и 
Вашиот  живот. Доколку сакате да се зголеми Вашата временска ефективност, треба 
да научите да давате приоритет на одредени задачи и активности, да ги елиминирате 
непотребните активности, ефикасно да ги користите вештините за лично и 
професионално управување со времето. 

Оваа интерактивна работилница за мотивација ќе Ви помогне да ги идентификувате и 
надминете бариерите за ефикасно искористување на времето и проблемите поврзани 
со управувањето. Докажаните мотивациски способности, различните пристапи за 
управување со времето и развојот на стратегија за вештини за управување со времето 
ќе се концентрираат на тоа како да се помогне да се утврди колку енергија, ресурси, и 
покриеност на извршени активности е потребно. Во принцип, на учесниците ќе им се 
дадат клучни совети за тоа како да го организираат своето време и својот живот за да 
постигнат личен успех. 

Времетраење  
на работилницата:  1 ден 
Јазик:    Англиски (или македонски) 
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) 
акумулираше 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. Тој работи на англиски, германски, македонски и 
српски јазик. 
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 „Практиката на позитивното мислење“– Џозеф Марфи  
 „Моќта на потсвеста” – Џозеф Марфи 
 „Будење“– Антони Де Мело  
 „Патот на љубовта” – Антони Де Мело 
 Бизнис изреки 
 „Тајна“ – Ронда Бирн итн. 

 

ЦЕНА ПО ДОГОВОР – ВО ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ НА 
ПРИЈАВЕНИ УЧЕСНИЦИ ОД ЕДЕН СУБЈЕКТ! 

  


