
 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ПОЛИТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

објавува повик за уцесничи на Школата за политики за 2022 година 

 

Школата за политики за 2022 година при Претседателскиот чентар за 
политицко образование ќе биде организирана во духот на демократските 
политицки вредности, промочијата и заштитата на цовековите права и 
слободи, политицкиот плурализам, медусебната толеранчија, 
заедништвото и солидарноста. Во таа насока, Школата ќе настојува да ги 
поврзе уцесничите со разлицно професионално искуство, кои имаат желба 
со своите знаења и вештини да придонесат за позитивен развој на 
општеството, во рамки на пет едукативни семинари со еминентни 
предаваци и обуцуваци од државата и од странство.  

Учесниците на Школата за политики за 2022 година ќе имаат можност да: 

‒ ги унапредат своите знаења на темите демократија, одржлив развој, 
евроинтеграчии и комуникачии, притоа разбирајќи го прочесот на 
креирање политики; 

‒ следат предавања и интерактивни работилничи од врвни домашни 
и медународни експерти; 

‒ работат индивидуално и во групи со истакнати поединчи - нивни 
врсничи од општествениот и политицкиот живот во државата; 

‒ ги зајакнат своите комуникачиски, лидерски и меки вештини; 

‒ имаат пристап до актуелна литература на темите и да следат 
општествени дебати на истите; 

‒ остварат знацајни контакти и да се вмрежат со експерти од 
областите кои ги опфаќа Школата.  

Школата ќе се одржи во периодот од март до ноември 2022 година, за 
време на викендите. Присуството на сите пет едукативни семинари е 
задолжително. Уцесничите кои ќе ја завршат Школата ќе се стекнат со 
сертификат. 

Услови за учество: 

‒ возраст од 21 ‒ 35 години; 
‒ државјанство на Република Северна Македонија; 
‒ работно познавање на англиски јазик, познавање на друг 
странски јазик ќе се смета за предност; 



 

 

‒ истакнато уцество во општествениот и политицкиот живот 
во државата, поттикнувајќи позитивни промени; 
‒ солидни познавања на општествената терминологија; 
‒ работното искуство ќе се смета за предност. 

 

Потребни документи за апликација: 

‒ Пријава која може да се симне на следниот линк; 
‒ Биографија во облик на Europass CV; 
‒ Две препораки од еминентни професори/работодаваци/ 
соработничи, релевантни за тематиката на Школата; 
‒ Есеј на англиски јазик на зададена тема по избор: 1. „Мојот 
придонес за позитивни промени во нашата држава“ и 2. 
„Мојата визија за демократскиот развој на Северна 
Македонија“. 
 

Повеќе информачии за Школата за политки за 2022 година при 
Претседателскиот чентар за политицко образование се достапни на 
следниот линк. 

Селектираните кандидати ќе бидат повикани на усно интервју, кое ќе се 
одржи во живо или онлајн, зависно од моменталната здравствена 
ситуачија во државата во време на пандемија со COVID-19.  

Како услов за уцество на Школата за политики за 2022 година, избраните 
кандидати за уцесничи на Школата ќе потпишат изјава за задолжително 
присуство на сите последователни едукативни семинари, согласно 
Годишната програма за работа на Претседателскиот чентар за политицко 
образование за 2022 година. 

Целосната апликација треба да се испрати најдоцна до 22 февруари 2022 
година на l.matevska@president.mk. 

За повеќе информачии за Школата за политики за 2022 година, Ве молиме 
погледнете го документот со „Често поставувани прашања“ во прилог. 

Претседателскиот чентар за политицко образование чели да организира 
инклузивни и пристапни настани кои ќе овозможат сите уцесничи, 
вклуцувајќи ги и личата со попреценост, челосно да уцествуваат. Доколку 
имате потреба од повеќе информачии за пристапноста на настаните или 
апликачијата, можете да нж контактирате на l.matevska@president.mk. 

 

https://pretsedatel.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://pretsedatel.mk/pcpo/
mailto:l.matevska@president.mk


 

 

* Право на учество ќе имаат пријавените кандидати кои ги исполнуваат наведените 
услови и ќе достават целосна и навремена апликација. 

** Трошоците за семинарите и за хотелското сместување при Школата за политики 
за 2022 година ќе бидат покриени од страна на Претседателскиот центар за 
политичко образование и партнерските организации. Едукативните семинари ќе бидат 
одржани во согласност со протоколите за работа во време на пандемија со COVID-19, 
изготвени од Комисијата за заразни болести и усвоени од Владата на Република Северна 
Македонија. 


