ПРОЕКТ: Вклучување на жени од етнички
заедници на пазарот на трудот

Скопје, 07.11.2016 година
ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТИ/КИ (професионални лица)
За одржување на креативно-едукативни работилници за деца од Штип
Здружението Женска граѓанска иницијатива АНТИКО од Скопје и CARE
Deutschland/Luxembourg e.V, бараат заинтересирани локални експерти/ки од Штип за
организирање и одржување на креативни работилници за деца на возраст од 5 до 10
години.
Експертите/ките се бараат за ангажман во рамките на проектот „Вклучувaње на жени од
етнички заедници на пазарот на трудот“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван
од страна на CARE Deutschland/Luxembourg e.V. во партнерство со ЖГИ АНТИКО.
Креативните работилници за деца се организираат во рамките на проектот чии главни
активности се наменети за жени (мајки) од етничките заедници кои сакаат да ги зголемат
своите капацитети и потенцијали за активно вклучување во пазарот на трудот.

Основната цел на работилниците е: децата на мајките кои ги посетуваат обуките за
економско јакнење на жените од немнозинските етнички заедници да бидат згрижени (во
времето кога нивните мајки се на обука), преку организирање/одржување на интерактивни
креативно-едукативни работилници, чија содржина ќе биде дизајнирана да даде соодветен
одговор на возраста и потребите на децата.
Специфичните цели на креативно-едукативни работилници: да се поттикнат децата да
го истражат својот креативен потенцијал со намера континуирано да го негуваат и
развиваат, преку усовршување на фините моторички вештини при изработка на
индивидуални и тимски трудови (проекти).
Содржината на креативните-едукативни работилници треба да бидат насочени кон

потикнување на креативноста кај децата за да дадат придонес во развивањето на
когнитивните вештини како што се математика, аналитичното и научното
размислување. Креативното размислување треба да вклучува активности кои ја
развиваат имагинација, базичната употреба на методи, комуникација, физичка
умешност и напор, лоцирање на проблем и негово решавање, интерпретирање и
употреба на симболи кои ќе им помогнат во понатамошното развивање на
вештините во зависност од нивната возраст.
Работилниците се предвидени за групи на деца од различни етничности на возраст од 5
до 10 години. Групите ќе бидат составени од максимум 25 деца.
Опис на работните задачи
Експертите/ките во првата фаза е предвидено да се ангажираат во времетраење од 8 дена
за одржување на едукативни креативни работилници наменети за деца на возраст од 5 до
10 години, со можност соработката да продолжи и во втората фаза на проектот. Креативно
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–едукативните работилници се организираат паралелно (во време) додека се одржуваат
обуките за нивните мајки.
Временска рамка за одржување на работилниците
Работилниците ќе се одржуваат во периодот ноември 2016 година – јануари 2017 година.
Договор и надоместок за експертот/ката
Ангажманот се заснова на плаќање по испорачаните работилници. Експертот/ката е
потребно да достави финансиска понуда која ќе го вклучува бруто износот за ангажманот
(кој опфаќа нето износот за ангажманот, персонален данок и локален транспорт доколку
има потреба)
Ангажманот ги вклучува следниве специфични обврски:
 Подготовка на предлог програма и содржина на работилниците;
 Спроведување на работилниците;
 Евалуација на спроведените работилници и краток извештај за денот;
 Подготовка на финален извештај кој ги вклучува резултатите од оценката на
работилницата, како и можни препораки за во иднина.
Потребни квалификации
Експертот/ката треба да ги поседува следните квалификации и вештини:
 Завршено соодветно високо-вишо образование (педагошки смер или педагогија,
психологија);
 Искуство во организирање на детски едукативни креативни работилници,
методолошки пристап соодветен на возраста на децата;
 Претходно искуство во работа со деца од различни етничности;
 Одлично познавање на современите педагошки методологии и детската психологија;
 Познавањето на некој од јазиците на немнозинските заедници, ќе се смета за

предност.
Потребна документација
Понудата треба да го содржи следново:
- Финансиска понуда изразена во денари;
- Предлог програма за работилниците;
- Детална биографија (CV);
- Мотивациско писмо;
- Референтна листа на претходно одржани обуки, која треба да ги вклучува

периодот на спроведување, нарачателот, темата (со краток опис) и целната група.
Критериуми за избор
Критериум за избор на обучувачите се:
- Претходно релевантно искуство во развивање и испорака на обука;
- Квалитет на понудената предлог програма;
- Компатибилност на финансиската понуда со предвидениот буџет.

* Само кандидатите/ките кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат контактирани.
Рок за пријавување
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Пријавите со целокупната попратна документација треба да се достават најдоцна до 14
ноември 2016 година на електронската пошта: contact@antiko.org.mk и на antico@t.mk.
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