!

Проект: INTERVET WB
Референтен број на проектот: EAC-2019-0571
Код на повик: INTERVET STUDENTS_North Macedonia 1/2020
Повик за учесници за пракса во странство
UNISER, апликантот и координатор на проектот Intervet WB, заедно со
Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење,
нудат можност за стажирање во друга ЕУ земја со цел:
-

-

-

Овозможување на учениците во училиштата за стручно
образование и обука да стекнат технички и професионални
вештини преку практикантска работа во согласност со нивната
струка, со што ќе се зајакне нивната вработливост по завршувањето
на овој курс.
Модернизација на обуката, со инвестирање на нови методологии,
како што се практиканти за мобилност во странство, во согласност
со резултатите од учењето во однос на клучните компетенции и
професионалните вештини што ги бара пазарот на трудот.
Воспоставување методологија за координација заснована на
конзорциумска структура, за да се осигури дека мобилноста
станува практика, а не исклучок, како што е наведено во
стратешките документи на Европската унија.

Овој повик предвидува 11 грантови за мобилност за спроведување на
практикантска работа во странство на 1 месец организирана во периодот
од 01/06/2021 до 30/06/2021, со можност за промени потребни од
организациски причини.
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Благодарение на достапноста на проектот, бројот на грантови за
мобилност може да се зголеми. Во овој случај, критериумите за
селекција ќе ги следат оние наведени во чл.5
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Краен рок за поднесување на апликации:
20/11/2020
12:00 часот

Чл.1 – ФОРМАЛНИ КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ
За да се квалификуваат, учениците мора да бидат запишани во училишта
за стручно образование и обука во специфични години на студии
наведени во член 14. Индивидуално можат да аплицираат ако ги
исполнуваат следниве услови во моментот до крајниот рок на овој повик:
• Да биде ученик запишан во стручно училиште меѓу оние наведени
во член 14.
• Да биде запишан на стручен курс и специфична година на студии,
како што е наведено во член 12 за секој круг;
• Да има најмалку 16 години;
• Да се државјани кои се жители на Република Северна Македонија,
или државјани на земји членки на ЕУ кои легално живеат во
Република Северна Македонија; или државјани на земји надвор од
Европа кои легално живеат во Република Северна Македонија
• Познавање на основно ниво на работниот јазик на земјата домаќин
или на англиски како замена. Не е неопходно да се обезбедат
какви било сертификати како доказ за јазични вештини, бидејќи
тие ќе бидат проценети за време на процесот на аплицирање
предвиден во постапката за избор;
• Не учествувале досега во размена во рамките на истиот европски
проект;
• Да поседуваат валидни документи потребни за патување во
странство: пасош и останати документи потребни за секоја
различна земја
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Чл.2 - ПРОЦЕС НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОКОВИ

!

Апликациите мора да се достават онлајн со пополнување на Google
формулар на следниот линк. Крајниот рок за поднесување на
апликацијата е 20/11/2020 во 12:00 часот.
Апликациите примени по крајниот рок нема да бидат прифатени,
независно од пречки во функционирање на веб-страницата. Затоа
препорачуваме да не чекате до последниот ден да ја поднесете вашата
апликација, така што ќе избегнете какви било проблеми поврзани со
преоптоварувањето на системот.
Информации за пополнување на онлајн апликацискиот формулар:
А: Код на повик: INTERVET STUDENTS_North Macedonia 1/2020
Б: Проектен круг: Круг 1
В: Приложените датотеки не можат да бидат поголеми од 10 МБ засебно
Г: Приложеното видео не може да биде поголемо од 100MB
Д: Приложените датотеки мора да бидат именувани како што е наведено
во онлајн формуларот
Ѓ: Бидејќи не можете да го зачувате формуларот додека го пополнувате,
се препорачува да подготвите нацрт во документ локално и потоа да ги
копирате одговорите во онлајн формуларот
Е: По поднесувањето, апликацијата не може да се смени
Ж: Ќе добиете е-пошта на вашата адреса на Gmail што потврдува дека
вашата апликација е примена (ве молиме, доколку не ја примите,
проверете ја папката за спам). Во случај доколку не ви стигне
известувањето, ве молиме контактирајте не на info@ncdiel.mk за да
потврдите дека вашата апликација е доставена.
Чл. 3 - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ВНИМАНИЕ: За да го пополните апликацискиот формулар потребно е
да имате маил адреса на Gmail. Доколку веќе поседувате ве молиме
најавете се тука, а доколку немате ве молиме креирајте тука.

The documentation required to participate in the project is the following:
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1. Апликациски формулар: да се пополни на онлајн, линкот е
достапен на веб-страницата https://intervetwb.net во делот (ЛИНК ДО
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СТРАНИЦАТА ЗА СЕКОЈА ЗЕМЈА). Повеќето од прашањата во
апликацискиот формулар се задолжителни. Сите мора да бидат
пополнети на англиски јазик и сеопфатен начин. По пополнувањето
на апликацискиот формулар, ќе добиете потврда по е-пошта.
2. CV во Europass формат
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose) на
англиски јазик: со точен назив на струката на кандидатот, и
неговите/нејзините вештини, искуства и фотографии. Датотеката ќе
мора да биде насловена како што следува:
„Презиме_Име_CV_EN“ (во WORD или PDF, максимум 10 МБ)
3. Копија на валиден документ за лична идентификација (ВИЗА,
пасош или дозвола за престој: во зависност од земјата) со наслов:
„Презиме_Име_ID“ (во PDF, максимум 10 МБ)
4. Мотивациско видео со максимално времетраење: 60 секунди.
Видеото треба да биде индивидуално. Секој ученик треба да
одговори на прашањето: „зошто би сакале да учествувате и кои
задачи сакате да ги вршите во вашата компанија домаќин во
странство“. Датотеката треба да биде насловена:
„Презиме_Име_Video“ (во MP4, MOV или AVI, максимум 100 МБ)
Ако вашето видео има различен формат, ве молиме конвертирајте
го со употреба на програма како што е Online Convert
Чл.4 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ И НЕПОГОДНИ КРИТЕРУМИ
UNISER и НЦРИПУ го задржува правото да побара дополнителни
информации, појаснувања и / или други придружни документи од
кандидатот или институцијата давател на стручно образование.
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Барањата за дополнителни информации ќе бидат направени само преку
е-пошта до адресата наведена во формуларот за апликација. Доколку
кандидатот не одговори во рок од 2 работни дена по барањето за
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дополнителни информации, неговата / нејзината апликација автоматски
се одбива.
UNISER и НЦРИПУ нема да бидат одговорни за какви било одложувања
или неуспеси при примање на апликацијата заради грешки во
процедурите за онлајн поднесување или други причини што не зависат
од конзорциумот и/или партнерите од ЕУ.
Апликациите што не ги исполнуваат следниве услови автоматски ќе
бидат одбиени:
! Недостаток на потребната документација или дел од истата;
! Недостаток на дигитална документација или дел од истата во
определениот рок;
! Недостаток на еден или повеќе формални услови за
квалификуваност за учество во проектот (чл.1);
! Недостаток на согласност за обработка на лични податоци во
онлајн форма
UNISER и НЦРИПУ го задржуваат правото да извршат соодветни проверки,
вклучително и проверки на лице место, за изјавите и доставените
документи. Имајте предвид дека лажните документи или лажните изјави
ќе доведат до правно дејство доколку е потребно и ќе бидат соодветно
пријавени согласност националните закони.
Чл. 5 - ПРАВИЛА И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
Изборот на кандидати ќе се одвива на следниов начин: кандидатите кои
ги исполнуваат формалните услови (чл.1) мораат да ја достават својата
апликација онлајн преку Апликацискиот формулар достапен на вебстраницата https://intervetwb.net, заедно со сите потребни документи (чл. 3 )
во рокот на повикот (чл.2).
Евалуацијата на студентите ќе биде поделена на два дела и ќе се
спроведе на следниов начин:
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1. ФАЗА 1 - Автоматска предселекција
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Секој кандидат ќе добие автоматски резултат (од 0 до 50 поени) што
зависи од одговорите дадени во Апликацискиот формулар.
Со цел да се гарантира фер и еднаков пристап на сите образовни
институции по партнери во конзорциумот, ќе бидат примени 20
апликанти и поделени како што следува:
! Не повеќе од 2 кандидати од секое училиште
! Апликантите со највисок резултат од секое училиште, меѓу
училиштата наведени во чл.14;
Доколку меѓу првите 20 имало 3 кандидати од истото училиште, третиот
нема да биде примен во ФАЗА 2.
Во случај да се примени овој критериум со највисок резултат и максимум
2 кандидати по училиште и се добие број помал од 20 кандидати, во фаза
2 ќе се надополнат кандидати од сите учесници на повикот по
критериумот - највисок резултат.
Во случај на еднаков резултат, приоритет ќе имаат кандидатите кои
претходно не учествувале во какво било слично искуство. Доколку ова сè
уште доведе до еднакви оценки, приоритет ќе се даде на најстариот
апликант.
2. ФАЗА 2: Селекција
Во оваа фаза, ќе бидат оценети апликациските формулари на учениците
и мотивациските видеа; секоја апликација ќе добие резултат од 0 до 50
поени, поделена на следниов начин:
Од 0 до 25 поени според комуникацијата, т.е. ниво на англиски јазик,
јасност на искажувањето, употребливост на мотивациското видео,
усогласеност со упатствата, вештини за говорење, пишување и вокабулар.
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Од 0 до 25 поени врз основа на мотивацијата на учениците (јасност и
релевантност на искажаната мотивација, очекувања во согласност со
неговиот/нејзиниот профил и со проектот).
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При оценување на апликациите на учениците, оценувањето се заснова
врз дискрецијата на оценувачите во однос на оценувањето на јазичните
вештини и мотивацијата преку видеото и апликацискиот формулар.
Пр. Во случај двајца или повеќе ученици од истото училиште да издадат
многу слични изјави во однос на формата и содржината во
мотивациските видеа и апликациските формулари, ќе биде побаран
додатен материјал. Додатокот мора да биде испратен во рокот наведен
во чл.4, во спротивно, резултатот за мотивацијата или комуникација ќе
биде нула.
Each applicant may turn out as follows:
1.

СООДВЕТЕН
Сите апликанти со оценка поголема од или еднаква на 50 од 100 ќе
бидат соодветни.

2.

ПОБЕДНИК
Апликантите со највисоки оценки ќе бидат победници (со исклучок
на апликантите оценети како НЕ СООДВЕТНИ)
Во случај на еднаков резултат, приоритет ќе имаат кандидатите
кои претходно не учествувале во какво било слично искуство.
Доколку ова сè уште доведе до еднакви оценки, приоритет ќе се
даде на најстариот апликант.

3.

СООДВЕТЕН, НЕ-ПОБЕДНИК
Секој кандидат со оценка поголема од или еднаква на 50 од 100 ќе
испадне соодветен, но не и победник (резерва), т.е. тој / таа нема
да добие грант, како што е утврдено во чл. 5.2 од овој повик за
учесници. Доколку некој од кандидатите победници се откаже,
тој / таа ќе го замени лицето и ќе добие грант (види чл.6).

4.

НЕСООДВЕТЕН
Секој апликант кој се стекнал со резултат помал од 50 од вк. 100 во
втората фаза ќе се смета за несоодветен.
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5.

ОТПАДНАТ ВО ФАЗА 2
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Останати апликанти кои не биле евалуирани во втората фаза на
селекција, како што е утврдено во член 4 од овој повик за
учесници.
Чл. 6 – ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ
Резултатите од изборот ќе бидат објавени на https://intervetwb.net.
Резултатите ќе содржат список на соодветни апликанти (победници и
резерви) и список на апликанти кои се покажале како не соодветни, како
и листа на оние кои не преминале во втора фаза.
Победниците имаат 7 работни дена да го прифатат грантот за пракса во
странство.
Во случај некој од добитниците да се откаже и / или не прифати грант,
списокот со резерви ќе се користи за избор на следниот апликант;
според резервниот список, ќе се додели на апликантот со највисок
резултат (со исклучок на апликантите кои испаднале како
НЕСООДВЕТЕНИ).
Во случај училиштето да нема резерви на списокот, грантот ќе му биде
доделен на апликантот со највисок резултат (соодветен, не не и
победник) меѓу другите училишта.
Доколку сите апликанти кои преминале во фаза 2 се покажат дека или се
победници или несоодветни, а сè уште има грантови, Унисер и НЦРИПУ
го задржуваат правото да го оценат барателот/ите со највисок резултат
кој/и не преминале во фаза 2.
ЗАБЕЛЕШКА: Целосната комуникација поврзана со изборот ќе биде
достапна на https://intervetwb.net . Координаторот отфрла била каква
одговорност во случај кога кандидатите не ги провериле
резултатите или не одговориле во случај на селекција.
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Чл. 7 – ТРОШОЦИ ПОКРИЕНИ ОД ПРОЕКТОТ
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Европската програма која го финансира овој проект ги покрива следниве
трошоци:
• Сместување и дневни трошоци за време на пракса во странство;
• Повратно патување во земјата каде се одвива практиканството;
• Интеркултурна и педагошка подготовка пред заминувањето во
странство;
• Курсеви за изучување на јазик;
• Здравствено осигурување, одговорност од трети лица и работни
повреди во тек на 1 месец;
• Организација на програмата за работа;
• Туторство во времетраење на проектот и поддршка во сите
административни процедури и логистички аранжмани за време на
престојот во странство.
• Најмалку 1 културна посета
• Билети за јавен превоз за да дојдете до работа
Трошоците за проектот ќе бидат доделени во согласност со границите и
условите содржани во проектот EAC-2019-0571. Апликантот има целосна
можност да го одреди износот за проектните активности со
горенаведените ограничувања и услови.
UNISER е организацијата целосно одговорна за организација и следење
на сите фази на pроектот. Ќе го координира локалното и
транснационалното партнерство со цел да се постигнат целите на
проектот.
Uniser и НЦРИПУ се исто така надлежни за финансиско управување, што
вклучува плаќање на организациите во странство за сместување и
директно купување на патнички билети за учесниците.
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Проектот не предвидува директни плаќања на учесниците,
координаторот е одговорен за сите трошоци поврзани со
спроведувањето на активностите.
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Чл. 8 – ОБУКА ПРЕД ТРГНУВАЊЕ
Избраните кандидати мора да учествуваат на обука пред заминување што
ќе се организира по изборот и пред да започнете со мобилност во
странство. Обуката ќе се состои од лична, културолошка и работна
подготовка.
Покрај тоа, јазичен курс ќе биде обезбеден пред мобилноста од страна на
организацијата-испраќач. Курсот е задолжителен и сите ученици мора да
учествуваат на најмалку 80% од организираните часови.
Активно учество во подготвителните активности е задолжително.
Чл. 9 – ИЗВРШУВАЊЕ НА МОБИЛНОСТА
Мобилноста во странство ќе се одвива помеѓу 1/06/2021 и 30/06/2021.
Избраниот кандидат треба да е флексибилен и ќе мора да се согласи да
учествува во мобилност во странство за периодот наведен погоре и за
целото времетраење од 1 месец. Невозможноста на кандидатот да се
придржува до времето на мобилност во странство може да доведе до
губење на можноста за учество.
Активирањето на праксата може да подлежи на ограничувања што можат
да произлезат од какви било измени на законот за патување што можат
да настанат по објавувањето на овој повик.
Мобилноста постојано ќе се следи од персоналот на проектот, со цел
откривање на евентуални проблеми пријавени од партнери или
учесници.
Се бара целосна соработка на учесниците со проектниот персонал, ова
вклучува брзи одговори кога се бараат информации или за која било
друга информација и документ поврзан со спроведувањето на
активностите.

!

Чл. 10 ВРЕМЕНСКА РАМКА НА ПРОЕКТОТ

!

АКТИВНОСТИ

ДАТУМИ

Краен рок за пријавување на
апликации (чл. 2)

20/11/2020 12:00 часот

Избор на учесници (чл. 5)

26-27/11/20

Обука за подготовка (чл. 7)

10 пред поаѓање

Пракса во странство

1 месец
помеѓу 1/06/2021 - 30/06/2021

Чл. 11 - ЗЕМЈА НА ДЕСТИНАЦИЈА
Табелата подолу ги прикажува целните квалификации и дестинациите
поврзани со нив за практика во странство. Координаторот го задржува
правото да ја промени странската дестинација според нејзините потреби.

КВАЛИФИКАЦИИ
●

Градежништво и геодезија
(Architecture and geodesy)

●

Шумарство и обработка на дрво
(Foresty and wood processing)

●

Mашинство (Mechanical enginering)

●

Текстил, кожа и слични производи
(Textile and leather processing)
Лични услуги (Personal services)

●

!

●

Угостителство и туризам
(Travel, tourism, hotel and catering
services)

ЗЕМЈА И ГРАД
Lyon - France

!

Компаниите што се домаќини на учесниците ќе бидат идентификувани од
координаторот во соработка со странските партнери, врз основа на
информациите содржани во доставениот апликациски формулар (види
член 3).
Предложената пракса, исто така, ќе ги земе предвид: нивото на англиски
јазик или јазик на земјата-дестинација; професионалните аспирации на
оценетиот кандидатот; професионалните и трансверзалните
компетенции, со цел да се најде најкомпатибилен спој со достапните
компании за пракса.
Чл. 12 - ЗАВРШНА ЕВАЛУАЦИЈА
На крајот на мобилноста, кандидатите ќе учествуваат во интеракција за
рефлексија и колективна дискусија. Оваа интеракција ќе се искористи за
проценка на проектот во неговите аспекти на организација и обука.
Покрај тоа, за време на дискусијата, сите учесници ќе бидат
информирани во врска со прашалниците за онлајн проценка и
евалуација, побарани од проектот.
Времето поминато во странство ќе биде признаено како обука на крајот
на мобилноста како да е извршена во сопствената земја. Затоа, учесникот
ќе биде ослободен да го изврши износот на часови за праксата во
странство.
Чл. 13 - ОДГОВОРНОСТ
Промоторот во никој случај не се смета за одговорен за какви било
договорни или не -договорни одговорности или која било друга
одговорност, која може, во секој случај, да произлезе од извршувањето
или од неисполнувањето на работите поврзани со овој повик.
Чл. 14 ЛИСТА НА ОРГАНИЗАЦИИ- УЧЕСНИЦИ

!

Учениците кои редовно се запишани во стручните училишта меѓу оние
наведени тука (внесете линк) кои можат да аплицираат за овој повик.

!

Чл. 15 ИНФОРМАЦИИ

!

За било какви појаснувања можете да не контактирате на:
info@ncdiel.mk

