
 

 

ШКОЛА ЗА ПОЛИТИКИ за 2021 година 

Често поставувани прашања: 

 

 

1. Кога и во кој формат ќе бидат организирани модулите од Школата за 
политики? 
- Школата за политики ќе се организира во 4 модули, во времетраење од 
4 викенди. Секој модул ќе биде во времетраење од еден викенд. 
Викендите, односно модулите нема да бидат последователни. Модулот 
ќе трае од петок во попладневните часови до недела во попладневните 
часови. Првиот модул е предвиден да се одржи на крајот на месец март 
2021 година. Со оглед на мерките и протоколите за работа во време на 
пандемијата со вирусот COVID-19, постои можност некои модули да 
бидат одржани онлајн, иако ПЦПО ќе настојува модулите да се 
одржуваат во живо, во различни градови во државата. 
 

2. На кои јазици треба да се испратат потребните документи за 
апликација на Школата за политики? 
- Документите за апликација можете да ги испратите на еден од 
работните јазици на Школата за политики - македонски, албански или 
англиски, по избор на апликантот. 
 

3. Дали апликациите треба да се испратат и по пошта? 
- Не, апликациите треба да се испратат само на електронската пошта: 
l.matevska@president.mk. 
 

4. Дали е потребно да се напишат два есеја? Дали есејот е ограничен со 
зборови? Во кој формат треба да се испрати есејот? 
- Како дел од апликацијата на Школата за политики, потребно е да се 
напише само 1 есеј, на една од двете понудени теми, по избор на 
апликантот. Есејот не е ограничен со број на зборови и може да се 
испрати во Word или PDF формат, по избор на апликантот. 
 

5. Дали старосната граница на учесниците е неменлива, дали може да се 
направи исклучок? 
- Старосната граница, како и останатите услови за учество на Школата 
за политики се дефинирани од Програмскиот совет на 
Претседателскиот центар за политичко образование. 
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6. Дали двете препораки за Школата за политики треба да се во писмена 
форма или може да се наведат само контакт-информациите на 
професорите/работодавците/соработниците од кои доада 
препораката?  
- Двете препораки треба да се испратат во писмена форма. 
 

7. Што добиваат учесниците од учеството на Школата за политики? 
- Учесниците на Школата за политики ќе се стекнат со можност да се 
запознаат со реномирани професори, експерти, политичари и членови 
на бизнис заедницата од државата и странство. Учесниците ќе можат да 
споделуваат мислења и разменуваат искуства од повеќе сфери на 
општествениот и политичкиот живот во државата, како и да ги 
зајакнат нивните комуникациски, лидерски и меки вештини. Ќе бидат 
во можност да изградат долгогодишни пријателства и значајни 
контакти, работејќи индивидуално и во групи на интерактивни 
работилници со професионалци од повеќе области. Конечно, ќе можат 
да ги унапредат своите познавања, обработувајќи повеќе теми од 
политиката, правото, демократијата, евроинтеграциите, надворешната 
соработка, односите со јавност, комуникациите, животната средина, 
одржливиот развој, новите медиуми и слично. 
 


