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Агенда 

Настан: Техничка работилница со регионалните центри за СОО  

Да се дискутира статусот, тековните процеси и претстојните интервенции за 
воспоставување на целосно функционални РЦСОО 

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: 12-ти ноемеври 2021 

Локација: Бест Вестерн, Хотел Турист 

Адреса: Ѓуро Стругар бр.11, 1000 Скопје 

Сала: Амбасадор 

 

Целна публика: МОН, ЦОВ, ЦСОО, БРО, Државен просветен инспекторат, регионални центри за СОО, 

МТСП, Агенција за вработување  

Цели на работилницата: Резултати од работилницата: 

 Да се дискутира државниот концепт за РЦСОО и 

тековниот напредок 

 Да се дефинираат предизвиците и ризиците и можните 

мерки за ублажување кои треба да ги преземат 

институциите 

 Да се утврди меѓусебната поврзаност на РЦСОО со 

другите институции и поделба на одговорности  

 Де се откријат очекувањата на 

РЦСОО 

 Да се дефинираат најитните 

чекори кои треба да се преземат со 

цел да се забрза процесот за 

комплетирање на статусот на 

РЦСОО 

 Да се договри акциски план за 

зајакнување на РЦСОО  

 

09.00 – 9:30 Пријавување на учесниците, прием – кафе, чај, грицки  

09:30 – 09:40 

Прием и воведни изјави 

 Г-ѓа Дана Бишкоска – Раководител на Сектор за средно образование, МОН – 
обраќање кон учесниците 

 г-ѓа Галиа Божанова, Тим лидер и КЕ за стручно образование, WEglobal – цел на 
работилницата 

 Претставување на учесниците 
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09:40 – 09:50  

Сесија 1 
Концепт за РЦСОО – перспективите на земјата со воспоставување на РЦСОО, 
главни цели, функции и очекувања   
 
 Презентер: г-ѓа Дана Бишкоска – Раководител на Сектор за средно образование, 

МОН 

09:50 – 10:30  

Тековна состојба во процесот на воспоставување РЦСОО – тековен напредок, 
предизвици, проблеми и ризици  
 
 Презентери:  

г-ѓа Весна Трајковска, Директор на РЦСОО Киро Бурназ – Куманово  
       г-дин Димитрија Апостоловски, Директор на РЦСОО Моша Пијаде – Тетово 
       г-дин Марјан Радески, Директор на РЦСОО Ванчо Питошески – Охрид  

10:30 – 10:45  

Врските помеѓу ЦОВ, провајдерите на образование на возрасни и РЦСОО – отворени 
прашања, модел на соработка   
 
 Презентери:  

г-дин Константин Христовски, Раководител на Одделение за унапредување на 
образованието на возрасните, ЦОВ / Г-ѓа Маја Корубин, Раководител на одделение 
за обука на обучувачи и наставници, личен развој и професионална ориентација, 
ЦОВ 

10:45 – 11:15 Кафе пауза 

11:15 – 11:45 

Сесија 2 – Работа во мали групи   
Дискусија по однос на покренатите прашања за време на Сесија 1 
 
 Модератор: Дијана Тренеска, Помлад соработник за утврдување на методологија за 

распределба на дотации во средното образование и за организација во средното 
образование, МОН 

11:45 – 12:00 

Сесија 3  
Набавки за РЦОО – тековна состојба, предизивци, можни решенија   
 Презентер: Миа Чорак Ношпал, Сениор експерт  за набавки на опрема за настава за 

РЦСОО, WEglobal  
 
Дискусии 

12:00 – 13:00 Ручек 

13:00 – 13:30  

Сесија 4 – Работа во мали групи 
Заклучоци 
Акциски план – договарање на понатамошни чекори и поделба на одговорносто 
 
 Модератор: Мимоза Јанкуловска, Сениор експерт за проценка на капацитетите на 

регионалните центри за ССО, WEglobal   
 
Затварање на настанот 

 


