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До: Сите Заинтересирани Страни                   Скппје, датум 01.07.2016     

 

Предмет: Бараое за прибираое ппнуди за Експерт за пдржуваое часпви пп Англиски Јазик 

 

ЗИП Институт, сп седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скппје, какп имплементатпр 

на прпектпт: “Интегрираое на етничките малцинства на пазарпт на трудпт преку ппттикнуваое на 

нивнипт пптенцијал за врабптуваое”, финансиран пд Еврппска Унија, има пптреба пд прибираое 

ппнуди за експерт за пдржуваое часпви пп Англиски Јазик. 

Детали за ангажманот 

Експертпт треба да исппрача часпви за кандидати сп пснпвнп ппзнаваое на англискипт јазик, на кпи 

им е пптребнп унапредуваое вп пишуваоетп, читаоетп и збпруваоетп на истипт јазик. Курспт ќе се 

пдржи вп перипдпт пд 11 – 15 јули 2016 и пд 18 – 22 јули 2016 (10 дена), пд 10:00 – 16:00 (7 часа) 

вклучувајќи ги и паузите. Групата ќе биде спставена пд 20 кандидати на возраст пд 17 – 30 години. 

Методологија: 
 
Курспт се фпкусира на три вештини - збпруваое, читаое и пишуваое на англиски јазик.  
Наставната прпграма треба биде прганизирана пд страна на експертпт, земајќи ги вп предвид 
гпренаведените вештини кпи треба да бидат ппкриени за време на пвие часпви. 
 
Експертот треба да ги исполнува следните услови:  

 Нивп C2 на сите фпрми на англиски јазик (читаое, пишуваое, слушаое, збпруваое) 

 Минимум завршенп виспкп пбразпвание, ппжелнп е да ппседува диплпма за завршени 

ппстдиплпмски студии пп англиски јазик / настава пп англиски јазик 

 Најмалку 2 гпдишнп рабптнп искуствп вп даваое часпви пп Англиски јазик  

 Преднпст ќе имаат кандидатите кпи ќе прилпжат дпказ рабптнп искуствп пд вакпв вид вп 

земји каде англискипт е пфицијален јазик за кпмуникација. 

 

Сите заинтересирани страни ппнудите, заеднп сп CV, мпжат да ги дпстават на е-ппшта: 

nazlije@zipinstitute.mk 

Напомена: цените да бидат изразени вп МКД без пресметан ДДВ.  

 

Рпкпт за дпставуваое на ппнуди е 5 дена пд датумпт на бараоетп пднпснп 01.07.2016.  

Кпнтакт лице Назлије Исени, тел.071 586 602 

Ви благпдариме. 

ЗИП Институт 


