
 

 

       
 
 
 
 

 

 
Вебинар за размена на знаење и градење на капацитет 

за образовен сектор   
  

 

Преглед   

Датум 22.07.2020 

Локација ZOOM платформа 

Цел на настанот  Приказ на едукативни материјали од областа на биоекономија, циркуларна 
економија и одржлив развој и можност за нивна имплементација во 
постојните образовни програми  

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 размена на знаење и градење на капацитети се одржа првиот вебинар за 
институции од образовен сектор на 22.07.2020 со почеток од 12 часот преку ZOOM 
платформата. На вебинарот присуствуваа 8 учесници. Тема на вебинарот беше Преглед на 
достапни едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни 
програми.  

Со цел запознавање на што е можно повеќе чинители за целите на проектот, во почетниот дел 
на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural. Важно беше да се напомене кои се 
следните активности на кои чинителите ќе може да се приклучат. Беа изготвени и неколку кратки 
прашања за претходни искуства со едукативни материјали за биоекономија и одржлив развој на 
кои учесниците го дадоа својот одговор. Потоа беште даден преглед на достапни едукативни 
материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни програми, база со јавно 
достапни материјали, како и преглед на материјали развиени во рамки на BE-Rural. Во следниот 
дел од вебинарот се разви дискусија дали презентираните материјали може да се применат 
како дел од постојни образовни програми и кои механизми се покажале како ефикасни за 
подигнување на интерес за биоекономија и одржлив развој.  

Во текот на следниот период ќе се утврди и листа на потенцијални наставници за идните 
едукативни настани и теми интересни за учениците.  



 

 

 

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 Владимир Ѓорѓиевски SDEWES-Скопје 

4 Љупчо  Димов SDEWES-Скопје 

5 Александар  Чеботарев SDEWES-Скопје/општина Струмица 

6 Емељ  Туна Факултет за земјоделски науки и храна 

7 Мери Каранфиловска Институт за комуникациски студии 

8 Данче  Стаменова Наставник – општина Ново Село 

 

Агенда 

Агенда  

11:00 – 11:15 Воведно обраќање – SDEWES - Skopje 
• Согласност за учество 

• Запознавање на учесници 

11:15 – 11:30 Пополнување на краток прашалник за претходни искуства со 
едукативни материјали за биоекономија и одржлив развој – 
сите учесници 

11:30 – 12:00 Преглед на достапни едукативни материјали и можности за 
нивна примена во постоечки образовни програми – SDEWES - 
Skopje 

• Преглед на база со јавно достапни материјали 

• Преглед на материјали развиени во рамки на BE-Rural 

• Дискусија за примена на материјали во постоечки 
образовни програми 

12:00 – 12:20 Дискусија – сите учесници 
• Дали презентираните материјали може да се применат 

како дел од постојни образовни програми? 

• Кои механизми се покажале како ефикасни за 
подигнување на интерес за биоекономија и одржлив 
развој? 

12:20 – 13:00 Заклучни зборови - SDEWES – Skopje 



 

 

 

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