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Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Со поддршка 
за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, објавува 
повик за обучувачи за вклучување во база на обучувачи за испорака на 
работилници за зајакнување на личните, академските и професионалните 
вештини и способности. Проектот е целосно поддржан од страна на Ромскиот 
образовен фонд (РЕФ),Будимпешта. 
 

Целта на работилниците е преку стекнување на знаења, вештини и надградба на 
капацитети да се зајакнат личните, академските и професионалните вештини и 
способности  на студентите Роми кои се на додипломски студии во државните и 
приватните универзитети во Република Македонија. 
 

Теми за испорака на работилници се: 
 

 Техники за ефикасно и ефективно учење; 
 Техники за пишување на есеј; 
 Менаџирање на време; 
 Комуникациски вештини; 
 Техники за пишување на семинарски труд; 
 Критичко размислување; 
 Политички системи; 
 Основи на истражувачка работа; 
 Методологија на научно-истражувачка работа. 

 

Работни задачи и надоместок  
 

Селектираните обучувачи кои ќе ги испорачат работилниците ќе треба: 

 Да изготват дизајн на работилница со методологија за работа согласно 
потребите на студентите,  најмалку 7 дена пред работилницата; 

 Да подготват материјали за работа за работилницата, најмалку 7 дена пред 
работилницата; 

 Да подготват агенда за работилницата; 

 Да дистрибуираат електронски примерок од сите употребени наставни 
материјали за работилницата, до проектниот тим и учесниците, најдоцна 7 
дена по работилницата; 

 Да спроведат евалуација на работилницата; 

 Да изготват наративен извештај за работилницата. 
 
Селектираните обучувачи ќе добијат темплејт за дизајн на работилница и за 
агенда, темплејт за евалуационен прашалник и темплејт за подготовка на 
наративен извештај од проектниот тим на Здружението на граѓани 
„РОМАВЕРЗИТАС“. 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” 
објавува 

Повик за вклучување во база на обучувачи  
за академската 2017/2018 година 
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Селектираните обучувачи пред испорака на работилницата ќе склучат договор за 
авторско дело со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кој ќе се 
регулираат договорените работни задачи и висината на авторкиот надоместок.  
Работилниците ќе се реализират во период од ноември 2017 до април 2018 
година. Датумите за одржување на работилниците ќе бидат тековно одредени во 
согласност со обучувачите и студентите. 
 

Работен јазик на работилниците ќе биде македонскиот јазик. 
 

Услови за пријавување 
 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови: 
 Да имаат завршено високо образование; 
 Да имаат работно искуство во испорака на работилници; 
 Да имаат работно искуство во испорака на работилници на темите кои се 

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

методологија на работа. 
 

Документи за пријавување 
 

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи: 
 Документ кој ќе го потврди степенот на завршено високо образование; 
 Кратка биографија која ќе ги содржи најважните претходно испорачани 

работилници, обуки и семинари; 
 Листа на испорачани работилници/обуки за темата/ите за кои се 

пријавувате. 
 

Начин на пријавување 
 

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил 
адресата: office@romaversitas.org.mk, со назнака за пријавување за повик за 
база на обучувачи. 
 

Рок за пријавување 
 

Пријавувањето за обучувач во база на обучувачи е отворено во текот на 
академската 2017/18 година, најдоцна до 30 април 2018 година. 
 

Начин на ангажирање на обучувачи 
 

Сите пријавени кандидати ќе бидат регистрирани во базата на обучувачи на 
РОМАВЕРЗИТАС за академската 2017/18 година. За потребите за спроведување 
на работилниците дел од кандидатите ќе бидат понудени и ангажирани врз основа 
на исполнувањето на условите и квалитетот на доставените документи. 
 
Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на 
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-568, 
секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: 
office@romaversitas.org.mk.  
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