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ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА КООРДИНАТОРИ ЗА НАТПРЕВАРИ ПО  

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Почитувани, 

Асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на РСМ, ЕЛТАМ МК,  

објавува повик за назначување регионални координатори за спроведување на 

акредитираните натпревари по англиски јазик за следниве региони: 

 

1. Регионален координатор за натпревари за регион Кавадарци за средно образование; 

2. Регионален координатор за натпревари за регион Струмица за средно образование; 

3. Регионален коодинатор за натпревари за регион Прилеп за основно образование; 

4. Регионален коодинатор за натпревари за регион Скопје за основно образование; 

5. Регионален коодинатор за натпревари за регион Скопје за средно образование; 

Обврските на регионалниот координатор се во согласност со потребите за 

организирање натпревари по англиски јазик за основни и средни училишта, а кои се 

наведени во Правилникот за организирање и спроведување на натпревари. 

Регионалниот координатор за натпревари за основно/средно образование соработува со 

националниот координатор за натпревари за основно/средно образование. 

Задачи и обврски на регионалниот координатор: 

- одредува училиште-домаќин за одржување на општинскиот/регионалниот 

натпревар; 

- спроведува навремено известување на наставниот кадар во регионот во однос на 

организација и одржување на општинскиот/регионалниот натпревар; 

- соработува со наставниот кадар во регионот и ги организира да се вклучат во 

прегледување на тестовите за општинскиот/регионалниот натпревар; 

- формира 3-члена Комисија за приговори и Комисија за рангирање на 

резултатите; 

- се грижи за тајноста на содржината на тестовите; 

- се грижи за доделување и доставување соодветни сертификати; 

- изготвува ранг листа за општинскиот/регионалниот натпревар; 

- изготвува Извештај за реализираниот општински/регионален натпревар и го 

доставува до Националниот координатор за натпревари за  основно/средно 

образование; 

- обавува активности од важност за организирање и одржување на државниот 

натпревар. 
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Меѓу другото, кандидатите треба:  

- да се наставници по англиски јазик; 

- да поседуваат организаторски и комуникациски способности; 

- да се посветени во исполнување на обврските; 

- да ги почитуваат основните начела на работата на ЕЛТАМ МК. 

 

Секој заинтересиран кандидат треба да: 

- испрати мотивационо писмо и CV на следнава e-mail адреса: 

generalsecretary@eltam.org.mk најдоцна до 25 декември 2021година 

- Предност имаат кандидатите кои се членови на ЕЛТАМ МК  

 

 

Со почит, 

ЕЛТАМ МК 
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