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Rabotna sredba na gradona~alnikot Saramandov so francuskiot
ambasador Bomgartner

Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, вчера, оствари работна средба со францускиот
амбасадор во Македонија, Н.Е. Сирил Бомгартнер во фокус на
образованието и изучувањето на францускиот јазик и култура во
училиштата во општина Гевгелија. Покрај тоа, стана збор и за
актуелната политичка состојба во Македонија, како и за процесот
на пристапување и приближување на Македонија кон Европската
Унија. Пред Бомгартнер, од Сарамандов беше изнесена и
информација за предизвиците со кои се соочува Општина
Гевгелија и за проектите кои се имплементирани и се
имплементираат во општината со поддршка од Европската Унија.
Исто така, беа посетени ООУ „Владо Кантарџиев“Гевгелија и СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, каде на средбата
со директорите и наставниците по француски јазик, Бомгартнер
беше запознат со изведувањето настава по француски јазик во
училиштата во Гевгелија.
По работната средба и посетата на двете училишта,
градоначалникот Сарамандов и амбасадорот Бомгартнер дадоа
изјава за медиумите.
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Konkretni aktivnosti i preventivni merki za iskorenuvawe na
vrsni~koto nasilstvo vo u~ili{tata

Започна реализацијата на проектот: „Врснички форум
театар против насилство во училиштата“, кој го третира проблемот
на врсничко насилство во училиштата во општина Гевгелија во
насока на препознавање, превенција и постапување при ваквите
случаи. Проектните активности започнаа со средба на работните
тимови, кои ги детектираа проблемите во училиштата во општина
Гевгелија, во врска со врсничкото насилство, а врз основа на тоа
се согласија да работат на конкретни активности и спроведат
превентивни мерки. Така, во наредниот период ќе се
спроведуваат: меѓусекторски состаноци на тимовите (училишта,
ЦСР, МВР, Општина Гевгелија), состаноци со стручни служби и
наставници на ниво на паралелка, советувања со родители и
ученици, едукативни предавања и работилници, изработка на
едукативни материјали, редовни анкети со ученици и родители,
одбележување на Денот на борба против насилство, Ликовен
конкурс на тема: „Врсничко насилство“ и повратно информирање
од систематски прегледи на учениците.
Според планираните активности од проектот: „Врснички
форум театар против насилство во училиштата“, Здруженијата „Од
станица до граница“ и „Рубикон“ веќе подготвуваат работни
средби со наставниот кадар од сите училишта од Општина
Гевгелија, по што ќе следат работилници со учениците.
Активностите од проектот што го имплементираат Здруженијата
„Од станица до граница“ и „Рубикон“ во соработка со Општина
Гевгелија, стручни служби од сите основни училишта и
средношколскиот центар од Гевгелија, претставници од Центарот
за социјална работа, Општа болница - Гевгелија и Одделенијата
за детска и социјална заштита и образование при Општина
Гевгелија треба да придонесат кон создавање безбедни училишни
средини без врсничко насилство и со унапредена меѓусебна
толеранција и разбирање, унапредување на компетенциите на
наставниот кадар и психо-педагошкиот тим за детектирање,
превенција и структуриран пристап во справувањето со
врсничкото насилство, како и јакнење на меѓусекторската
соработка на институциите и сите вклучени институции во
системски одговор на случаите на врсничко насилство.
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„Врснички форум театар против насилство во училиштата“
се спроведува во рамки на „Регионалната програма за локална
демократија во Западен Балкан 2 - ReLOaD2“, која е финансирана
од Европската Унија, а ја спроведува Програмата за развој на
Обединетите нации (УНДП) заедно со Општина Гевгелија.
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OBJAVI
I narednata nedela izmenet soobra}aen re`im na ulicata "7
Noemvri" zaradi grade`ni aktivnosti

Општина Гевгелија ги известува граѓаните дека и
наредната недела, од 10 до 14 октомври ќе има изменет
сообраќаен режим на улицата „7 Ноември“, на патниот правец
Гевгелија- Негорци, заради изведба на градежни работи за
конструкција на атмосферска канализација на улицата „Никола
Карев“.
Се апелира до учесниците, да го пренасочат
сообраќајното движење согласно наведениот календар на
активности:
- понеделник (10.10.2022 г.), од 08:00 до 12:00 часот, прекоп на
улица „7 Ноември“ на лева лента на патен правец ГевгелијаНегорци;
- понеделник (10.10.2022 г.), од 12:00 до 16:00 часот, прекоп на
улица „7 Ноември“ на десна лента на патен правец ГевгелијаНегорци;
- вторник (11.10.2022 г.), од 08:00 до 16:00 часот, армирање и
бетонирање на подна плоча на шахта SC1;
- среда (12.10.2022 г.), од 08:00 до 16:00 часот, армирање и
бетонирање на ѕидови на шахта SC1;
- четврток (13.10.2022 г.), од 08:00 до 16:00 часот, армирање и
бетонирање на горна плоча на шахта SC1 и монтажа на лиеножелезен капак;
- петок (14.10.2022 г.), од 08:00 до 16:00 часот, завршни работи.
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