
 

 

       
 
 
 
 
 

Втор едукативен настан  
 

Преглед   

Датум 25.02.2021 

Локација ZOOM платформа 

Цел на настанот  Дискусија за начинот на организација на едукативните настани за 
учениците, приказ на генералната презентација и нејзина адаптација 
согласно специфичните потреби на наставниците и учениците .   

Кратко резиме 

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финасиран од програмата „Хоризонт 2020“ на 
Европската Унија. Проектот има за цел доближување на концептот на биоекономија кон 
чинителите во регионот, мапирање на можностите и потенцијалите на регионот, како и 
развивање на патокази и стратегии за остварување на биоекономијата.  
Во насока на осмислување на едукативните настани кои ќе се одржуваат во Струмичкиот регион 
за ученици од основно и средно образование се одржа вториот работен настан за наставници 
од основни и средни образовни институции на 25.02.2021 со почеток од 13 часот преку ZOOM 
платформата. На вебинарот присуствуваа 6 учесници. Тема на вебинарот беше Организација 
за едукативни настани за ученици.  
Во почетниот дел на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural со цел 
запознавање на наставниците за целите на проектот. Учесниците беа информирани за 
достапните едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни 
програми, односно листата на 100 јавно достапни електронски извори, презентациите кои 
опфаќаат различни сегменти на биоекономијата, игрите и квизовите како интересен начин да се 
привлече вниманието на учениците. На состанок беше презентира и кратка презентација која ги 
содржи главните аспекти од понудените едукативни материјали поврзани со биоекономијата. 
Во вториот дел од вебинарот се разви дискусија за начинот на организација на настаните за 
учениците. 

Во текот на следната недела наставниците ќе работат на адаптација на презентацијата за 
потребите, нивото и интересот на учениците. Билатерално тие информации ќе бидат споделени 
со членовите на SDEWES-Скопје, заедно со информации за начинот и времето на организирање 
на првиот настан со учениците во Март. Со оглед на моменталната состојба со пандемијата 
едукативните настани ќе бидат организирани виртуелно, со можност за репликација во физички 
настани кога за тоа ќе се создадат услови.   

 
 



 

 

 

Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на 
Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478 

 

Учесници  

Реден 
број 

Име Презиме Организација 

1 Наташа  Марковска SDEWES-Скопје 

2 Емилија  Михајлоска SDEWES-Скопје 

3 Љупчо  Димов SDEWES-Скопје 

4 Ксенија Николова Основно училиште - о. Босилово 

5 Марија Манчева Основно училиште - о. Ново село 

6 Марика Балабанова Основно училиште - о. Штип 

 
 

Агенда 
13:00 – 13:15 Воведно обраќање – SDEWES - Skopje 

• Запознавање на учесници 
• Согласност за учество 

13:15 – 13:30 Преглед на достапни едукативни материјали и можности за нивна 
примена во постоечки образовни програми – SDEWES - Skopje 

13:30 – 14:00 Дискусија и заклучни зборови – сите учесници 

• Начин на организирање 

• Формулари за согласност 

• Форми за евалуација 

• Листа на ученици 

 
 
 Слики 



 

 

 

Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на 
Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478 

 


