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29 октомври 2020 година 

 

Предмет: Можност за соработка на „Програма за унапредување на улогата на науката“ 

 

Почитувани, 

 

Ви се обраќам со информации за проект на Британски совет  насловен како „Програма за 

унапредување на улогата на науката“ наменет за студенти, постдипломци, докторанти и 

истражувачи од образовните институции  во шест земји од регионот на Западен Балкан.   
 

Програмата има за цел да придонесе кон градење на отпорност и издржливост на 

државите, заедниците и граѓаните низ регионот на Западен Балкан кон пандемијата со ковид-19 

и нејзините неповолни влијанија, преку промовирање на науката и користење на научните 

докази. Тематскиот фокус на програмата е околу пандемијата со ковид-19 и нејзините неповолни 

влијанија и прави пресек на различни сектори и теми, како што се животната средина, 

здравството, образованието, родовите студии. Предвидените активности ќе придонесат да се  

подигне свеста кај креаторите на политики, донаторите и невладините организации за важноста 

на науката и користењето на научните докази во процесот на донесување одлуки. Програмските 

активности се реализираат во периодот од октомври 2020 до април 2021 година.  

 

Следните активности се од интерес за студентите и младите истражувачи кои се 

образуваат или работат на универзитетите во Македонија:  

 

1. Натпревар за студенти - Предизвик за ковид-19: активност која  ги мобилизира и 

инспирира студентите на додипломски и постдипломски студии да ги применат своите 

знаења и користењето на научни докази врз проблемите во реалниот свет. со кој тие 

ќе креираат решенија за политики засновани на докази поврзани со предизвиците на 

ковид-19. Пријавувањето за предизвикот е во тек и трае до 8 декември, онлајн 

натпреварот е на крајот од јануари, а победниците може да одберат онлајн курсеви до 

втората половина на март 2021 година. Детални информации се достапни на 

следниот линк: https://www.britishcouncil.mk/programmes/education/sep/policy-challenge 

 

2. Онлајн обуки во траење од три месеци наменети за истражувачи од Македонија   на 

теми Комуницирање на научни теми со јавноста и  Вклучување во политиките на 

одлучување. Обуките ќе бидат наменети за млади истражувачи во нивната рана 

https://www.britishcouncil.mk/programmes/education/sep/policy-challenge
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кариера. Повикот за пријавување ќе биде објавен во ноември, а обуките ќе се одржат 

во периодот од декември 2020 до февруари 2021.   

 

3. Платформа за вмрежување на жените од академската заедница која ќе создаде 

простор  што ќе служи како извор на поддршка, информации, инспирација и заедничко 

дејствување сега и во периодот по пандемијата. Платформата ќе функционира преку 

низа онлајн разговори и вебинари во периодот од ноември 2020 до февруари 2021 со 

цел да се разговара за предизвиците со кои се соочуваа жените во науката и 

истражувањето за време на пандемијата, да се проценат можните негативни влијанија 

на пандемијата врз родовата еднаквост и да се дебатираат мерки за ковид- 19 кои се 

родово-чувствителни. 

 

Сите информации за активностите ќе бидат достапни на нашата веб страница : 

https://www.britishcouncil.mk/programmes/education/sep  

 

Повиците за активностите ќе бидат достапни и преку социјалните медиуми: 

https://www.facebook.com/BritishCouncilNorthMacedonia 

 

Контакт лице за дополнителни прашања е Жарко Конески: 

Zarko.koneski@britishcouncil.org.mk 

 

 

Доколку сметате дека програмата е од интерес за вашата образовна  институција , 

вашите колеги и вашите студенти , ве молиме да ја споделете информацијата со нив. Се 

надеваме на успешна соработка .   

 

 

Со почит, 

 

Елеонора Запрова 

Директор 

Британски совет во Македонија 

 

eleonora.zaprova@britishcouncil.org.mk 
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