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МОЈ ГЛАС
Прва платформа во Македонија за учество на
средношколците во процеси на носење одлуки во нивните
училишта
Период на спроведување: 01.09.2017 – 31.12.2018
Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско учество
Партнер: СУГС Георги Димитров Скопје

Како функционира?
Платформата „Мој глас“ претставува интерен систем за комуникација и консултација, достапен
за учениците и училишните служби на СУГС Георги Димитров.
→ Секој ученик и наставник има свој уникатен профил
→ Наставниците и службите можат да ГИ КОНСУЛТИРААТ учениците преку анкети
→ Наставниците и учениците можат да ИНФОРМИРААТ за прашања поврзани со училиштето
→ Учениците можат да ПРИЈАВАТ ПРОБЛЕМ кој го забележале во училиштето
→ Учениците можат да ДОСТАВАТ ПРЕДЛОГ до училишните служби
→ Учениците можат да ЗАПОЧНАТ ПЕТИЦИЈА за да променат нешто во училиштето

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?
Консултиравме 100 ученици и 20 наставници за содржините на платформата
Креиравме промотивно
Развивме мобилна
видео
Креиравме вебапликација
достапна
на
https://www.youtube.com/
страница
Google Play Store
watch?v=nMMbeuqRR4g
www.mojglas.mk

.

ИНКУБАТОР ЗА МЛАДИНСКО
ОРГАНИЗИРАЊЕ

Период на имплементација: 01.01.2018 – 30.06.2018
Донатор: Еуротинг
Партнер: Општина Радовиш, Општина Пробиштип

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?
Формиравме две иницијативни јадра
до Пробишти и Радовиш составени од
тимови од по 15 млади

Спроведовме 3 обуки за младинско
учество, тимска работа и планирање на
иницијативи во Радовиш и Пробиштип

Спроведовме две локални кампањи во
Радовиш и Пробиштип

BRAIN DRAIN or BRAIN GAIN:
ПЕРСПЕКТИВИ НА МЛАДИТЕ
ЛУЃЕ ОД БАЛКАНОТ

Период на имплементација: 01.03.2018 – 30.09.2018
Донатор: Фондација Конрад Аденауер

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?
→Меѓународен Brain Drain Хакатон за 28 луѓе од
Западен Балкан. Хакатонот се базираше на 4
области: Граѓански права, образование, квалитет
на живо и невработеност

→Национална конференција за промоција на
сработеното од хакатонот во Скопје кој беше
отворен од страна на министерката за
образование г-ѓа Рената Дескоска

Публикација која што ги содржеше
перспективите на младите луѓе базирана на
идеите и замислите за време на хакатонот.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ НА
НАСТАВНИЦИ ОД СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА ВЕШТИНИ
ЗА МЛАДИНСКА РАБОТА

Период на имплементација: 01.09.2018 – 31.12.2018
Донатор: Фондација Конрад Аденауер

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?

→ 4 регионални тренинзи за 60
наставници од над 50 училишта

→ Обуките беа фокусирани на
вештини за младинска работа и
неформално
образование
кои
наставниците можат да ги користат во
работата со Училишните заедници и
за време на своите часови
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