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Агенда 

Настан: Работилница за верификација на методлогијата и алатките за 
проценка на капацитетите во образовниот секторот  

Проектна активност 1. Градење на капцитетите на националните институции за креирање, 
имплементација, следење и известување за секторските реформи врз основа на силни докази 
и родови анализи 

Датум: 9-ти ноемеври 2021 

Локација: Хотел Арка 

Адреса: ул. Битпазарска 90/2, 1000 Скопје  

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82341707543?pwd=azBaZW9zNG9IYlpvNFI0ZTJxVE9ZQT09 

Meeting ID: 823 4170 7543 
Passcode: 386728 
 

Целна публика: претставници на институциите кои се директно или индиректно вклучени во 

имплементацијата на проектот ТП на Договорот за изведба на реформи во секторот „ЕУ за млади“во 

Северна Македонија – МОН, ЦОВ, ЦСОО, БРО, Агенција за млади и спорт, Државен просветен 

инспекторат, Агенција за вработување, организации на работадавачи, регионални центри за СОО, 

синдикат на наставници, провајдери на СОО, провајдери на образование за возрасни, национални и 

локални младински организации, Центар за доживотно учење.   

Цели на работилницата: Резултати од работилницата: 

 Да им се претстави на целните институции и засегнати 

страни, кои се дел од проценката на капацитети, 

методологијата за спроведување на проценка на 

капацитети во образовниот сектор 

 Да им се претстават на целните институции и 

засегнати страни, кои се дел од проценката на 

капацитети, прашалниците за самопроценка и  

меѓуинституционална проценка 

 Да им се претстави на клучните засегнати страни во  

oбразовниот сектор прашалникот за засегнати страни  

 Валидација на методологијата за 

проценка на капацитети во 

обрзовниот сектор 

 Валидација на прашалниците за 

самопроценка и 

меѓуинституционална проценка 

 Валидација на прашалникот за 

засегнати страни 

 

08.30 – 9:00 Пријавување на учесниците, прием – кафе, чај, грицки  

09:00 – 09:15 
Прием и воведни изјави 

 г-ѓа Галиа Божанова – цел на работилницата 



  

 

        Implemented by: 

This project is  
funded by  the  
European Union 

 г-дин Лудмил Ковачев – агенда, методологија и формат на 
работилницата  

09:15 – 09:45 

Сесија 1 
Прашалник за самопроценка на капацитетите на институциите – организација, 
содржина, упатства за пополнување   
 
 Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование  

09:45 – 10:30  

Групна сесија 1 (работа во групи, 3 групи) 
Дискусија за Прашалникот за самопроценка на капацитети на институциите – 
соодветност – повратни информации, предлози за подобрување, претставување 
на заклучоците на групата  
 
Модератор: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование 

10:30 – 10:45  

Сесија 2 
Прашалник за меѓуинституционална проценка на капацитети – организација, 
содржина, упатства за пополнување   
 
 Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование 

10:45 – 11:15 Кафе пауза 

11:15 – 11:45 

Групна сесија 2 (работа во групи, 3 групи) 
Дискусија за Прашалникот за меѓуинституционална проценка на капацитети – 
соодветност – повретни информации, предлози за подобрување, претставување 
на заклучоците на групата 
 
Модератор: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование 

11:45 – 12:00 

Сесија 3  
Прашалник за засегнати страни – организација, содржина, упатства за 
пополнување   
 
 Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование 

12:00 – 13:00 Ручек 

13:00 – 13:30  

Групна сесија 3 (работа во групи, 3 групи) 
Дискусија за Прашалникот за засегнати страни – соодветност – повретни 
информации, предлози за подобрување, претставување за заклучоците на групата 
 
Модератор: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование 

13:30 – 14:00 

Сесија 4 
Дополнителни пристапи и алатки за истражување кои се планирани да се 
користат во процесот на проценка на капацитети – дефиниција, цели, упатства 
за имплементација  
 
 Презентер: Лудмил Ковачев / Сениор НКЕ за обрзование 

14:00 – 14:15 

Заклучоци и завршни зборови 
 Учесници  
 Експерти  

Затварање на настанот  
 


