Проект: Ромаверзитас – академска и друга поддршка на
студенти Роми во Македонија.
Овој проект е финансиран од Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС”
објавува
Повик за обучувач за испорака на работилница на тема
„Холокаустот врз Ромите“
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” во рамки на проектот “Ромаверзитас академска и друга поддршка на студенти Роми во Македонија“ објавува повик за
обучувач за испорака на работилница на тема „Холокаустот врз Ромите“. Проектот е
финансиски поддржан од страна на Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) од Будимпешта.
Целната група се студенти Роми кои студираат во државните и приватните
универзитети во Република Македонија.
Опис на работилницата и период на реализација
Работилницата има цел да ја зголеми информираноста на студентите Роми за
геноцидот врз Ромите или Холокаустот врз Ромите, исто познат како Pharrajimos или
Samudaripen, како и за Денот на Холокаустот врз Ромите.
Работилниците ќе се одржи во Скопје и Штип во месец Мај 2017.
Работен јазик на работилницата ќе биде македонскиот јазик.
Работни задачи на обучувачите
Селектираниот обучувач кој ќе ги испорача работилниците ќе треба:
 Да изготви финален дизајн за работилницата со методологија на работа,
најмалку 5 дена пред работилницата;
 Да подготви материјали за работа за работилницата, најмалку 5 дена пред
работилницата;
 Да подготви агенда за работилницата;
 Да дистрибуира електронски примерок од сите употребени наставни
материјали во работилницата, до проектниот тим и учесниците, најдоцна 7
дена после работилницата;
 Да изготви наративен извештај за одржаната работилница, најдоцна 7 дена
после работилницата.
Селектираниот обучувач ќе добие примерок за агенда и примерок за подготовка на
наративен извештај од проектниот тим на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.
Селектираниот обучувач пред испорака на работилницата ќе склучи договор за
авторско дело со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кое ќе се регулираат
договорените работни задачи и висината на авторски надоместок.
Услови за пријавување
Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:
 да имаат работно искуство во испорака на обуки и работилници на темата која
е наведена во овој повик;
 да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и
методологија на работа.
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Документи за пријавување
Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:
 Кратка биографија;
 Дизајн за работилница;
 Листа на испорачани работилници/обуки на темата која е наведена во
овој повик.
Начин на пријавување
Документите за пријавување во повикот за обучувач треба да се достават електронски
на следната е-маил адреса: office@romaversitas.org.mk , лично во просториите на
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” во Скопје, Штип и Тетово или по пошта на
адреса ул. 11 Октомври бр.18/7, 1000 Скопје (со назнака за Повик за обучувач).
Рок за пријавување
Повикот за пријавување за обучувачи е отворен до 30 април 2017 година.
Дополнителни информации за повикот за обучувач можете да добиете во просториите
на Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС” во Скопје, Штип и Тетово или на тел:
076/225-568, секој работен ден од 09.00 до 17.00 часот или електронски на е-маил
адресата: office@romaversitas.org.mk.

