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ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА МАТУРАНТИ РОМИ ЗА 

УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТА МЕНТОРСТВО  
Во рамките на проектот: 

„Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и 

транзиција на пазарот на труд“ 

 
Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на проектот: „Зголемување на 

пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на 

пазарот на труд“, финансиран од Европска Унија и РЕФ, објавува повик за ПРИЈАВУВАЊЕ 

НА МАТУРАНТИ РОМИ ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТА МЕНТОРСТВО.  

 Пријавените и селектирани лица ќе бидат подучувани, мотивирани и насочувани за 

реализирање на нивте лични, академски и кариерни цели во период од два месеци (Март 2020 

до Април 2020 година), преку индивидуални работни средби со подготвен план за работа од 

страна на менторот. 

 

Опис на активноста менторство 
 

Менторството претставува можност за матурантите Роми да соработуваат и бидат 

менторирани од страна на ментор кој ќе ги подучува, насочува, советува, охрабрува, 

мотивира и го поддржува развојот на нивните знења, вештини и способности за реализирање 

на нивните лични, академски и кариерни цели за понатамошно продолжување со нивното 

образование или градење на капацитет за настап на пазарот на труд. Временската рамка за 

реализирање на менторските средби е од Март – Април 2020 год. 

 

Цели на менторството 
 

 Да им помогне на менторираните да идентификуваат, креираат и реализираат 

индивидуални цели на личен и професионален план; 

 Да поддржи развој на средношколци лидери кои имаат знаење, вештини и 

способности за реализирање на своите лични и кариерни цели; 

 Да ги поттикне менторираните да ги развијат своите вештини и капацитети за 

надминување на образовните предизвици и понатамошно продложување со нивното 

образование, односно запишување на прв циклус на студии; 

  Да креира култура која го гледа менторството како ефикасен начин за развој на 

поединецот и можност за негово лично, академско и професионално остварување. 

 Да ги поттикне, мотивира, охрабри, стимулира, менторираните ученици да ги 

искористат активностите на проектот за градење на капацитети, вештини и знаења  за 

настап на пазарот на труд. 

 

Учесници во активноста менторство може да бидат: 

 

 Средношколци Роми запишани во јавните и приватните средни училишта во Република 

Северна Македонија во последна година на школување (матуранти); 
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Потребни Документи и начин за пријавување за учество во активноста менторство 
 

 

 Пополнета електронска пријава https://docs.google.com/forms/d/1BOQ544pcO-

uYdOAiJslOdZPEXsDDBOPlw9vF33GXRaI/edit најдоцна до 25 Март (Среда ) 2020 
 

Селекција на кандидати 
 

Селекцијата на кандидатите ќе ја изврши комисијата за селекција составена во рамките на 

проектот. 

https://docs.google.com/forms/d/1BOQ544pcO-uYdOAiJslOdZPEXsDDBOPlw9vF33GXRaI/edit
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