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Здружението на граѓани ”РОМАВЕРЗИТАС” објавува повик за вклучување во база на 
обучувачи/фацилитатори за испорака на работилници за зајакнување на академските 
перформанси и вештини, како и работилници за зајакнување на ромскиот идентитет. 
Целната група се студенти Роми кои студираат во државните и приватните 
универзитети во Република Македонија.  
 
Здружението на граѓани ”РОМАВЕРЗИТАС” го имплементира проектот: 
“Ромаверзитас - академска и друга подршка за Ромските студенти во 
Македонија“, со цел да ги подобри одржливоста, академските постигнувања и 
личните капацитети на студентите Роми во Република Македонија. Проектот 
Ромаверзитас Македонија е целосно поддржан од страна на Ромскиот Образовен 
Фонд (REF) од Будимпешта. 
 
 
Теми за испорака на работилници за зајакнување на академските перформанси и 
вештини се: 

 Менаџирање на време 
 Комуникациски и презентациски вештини 
 Техники за ефикасно и ефективно учење 
 Техники за академско пишување 
 Методологија на научно-истражувачка работа 

 
Теми за испорака на работилници за зајакнување на ромскиот идентитет се: 

 Ромски идентитет 
 Историја на Ромите 
 Ромски јазик и култура 
 Ромско движење 

 
Работните обврски на обучувачите/фацилитаторите кои ќе ги испорачат 
работилниците ќе бидат: 

 Да изготват агенда за работилницата 

 Да подготват материјали за работа 

 Да дистрибуираат материјали за работа до целната група и организацијата 

 Да подготват прашалници за евалуација на работилницата 

 Да извршат евалуација на работилницата 

 Да изготват наративен извештај за работилницата 
 
Работилниците ќе се реализират во период од месец Март до месец Август 2016 
година. Датумите за нивно одржување ќе бидат тековно одредени во согласност со 
обучувачите/фацилитаторите и студентите Роми. 
 
Работен јазик на работилниците ќе биде македонскиот јазик. 
 
 
 

Здружението на граѓани ”РОМАВЕРЗИТАС” 
објавува 

Повик за вклучување во база на обучувачи/фацилитатори 
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Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови: 

 Да имаат работно искуство во испорака на обуки 
 Да имаат работно искуство во испорака на обуки на теми кои се наведени во 

овој повик 
 Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и 

методологија на работа 

 
 
 
 
Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи: 

 Кратка биографија; 
 Писмо за мотивација  

(во писмото за мотивација да се наведат темите на работилниците за кои се 
пријавуваат да испорачуваат работилници); 

 Листа на испорачани обуки на теми кои се наведени во овој повик. 
 
 
 

 
Документите за пријавување во повикот за база на обучувачи/фацилитатори треба да 
се достават електронски на следната е-маил адреса: office@romaversitas.org.mk или 
лично во просториите на Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС” во Скопје и 
Тетово или по пошта на адреса ул. 11 Октомври бр.18/7, 1000 Скопје (со назнака за 
Повик за база на обучувачи/фацилитатори). 
 
 
  
 
Повикот за вклучување во базата на обучувачи/фацилитатори е отворен до 30 Август 
2016 година. Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават во текот на целата 
2015/2016 академска година.  

 
 
 
 
Сите пријавени кандидати ќе бидат регистрирани во базата на 
обучувачи/фацилитатори на РОМАВЕРЗИТАС за академската 2015/2016 година. За 
потребите за имплементацијата на работилниците дел од кандидатите врз основа на 
исполнувањето на условите и квалитетот на доставените документи ќе бидат 
ангажирани. 
 
Дополнителни информации за повикот за вклучување во базата на 
обучувачи/фацилитатори на РОМАВЕРЗИТАС можете да добиете во просториите на 
РОМАВЕРЗИТАС во Скопје и Тетово, или на тел: 076/225-568, секој работен ден од 
09.00 до 17.00 часот или електронски на е-маил адреса: office@romaversitas.org.mk. 
 

 

 

  

Документи за пријавување 

 

Начин на пријавување 

 

Рок за пријавување 

 

Начин на ангажирање на обучувачи/фацилитатори 

 

Услови за пријавување 

 


