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Прилог XIV – Идеи за Mentimeter 
 
Mentimeter е интерактивна софтверска платформа за презентација што им овозможува на 
презентерите да добијат инпут од страна на учесниците во реално време со анкети, квизови и облаци 
со зборови во реално време, (види https://www.mentimeter.com/features). Публиката учествува преку 
своите мобилни телефони и се поврзува онлајн преку WiFi или мобилен интернет за да може да ги 
доставува своите одговори. Секој што одговара на прашања треба да ја внесе шифрата што се 
однесува на презентацијата. Оваа шифра може да се види на горниот дел од слајдовите на 
Mentimeter. Mentimeter може да се користи во презентациите или на работилниците за да се оствари 
интерактивна комуникација со учесниците, но може да се користи и за добивање податоци или 
мислења од публиката (пр. прашањето подолу „Кои биопроизводи направени од отпад од риба би 
сакале да ги пробате?“). Квизот е прикажан на екранот, пр. екран на проектор, а учесниците го гледаат 
истиот екран на нивниот телефон. За секое прашање, тие ги пишуваат своите одговори и секој може 
да ги види резултатите на екранот. Можете да креирате слајд со облак со зборови и квиз со три 
прашања со повеќе одговори со бесплатна сметка. 
 
Пример за облак со зборови (Word Cloud) - Учесниците ги внесуваат зборовите што ги асоцираат 
на одржливост во своите телефони, а Mentimeter креира Word Cloud со највообичаените зборови, со 
најголемиот фонт. Во долниот десен агол се покажува бројот на луѓе што учествуваат. Најгоре е 
шифрата што сите учесници треба да ја внесат во своите телефони кога ќе одат на веб-страницата 
на Mentimeter: 
 

 

Неколку примери на квиз прашања поврзани со одржливоста: 
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Горенаведените прашања се направени бесплатно. Прашањата подолу се внесени со користење на 
премиум Menti план, кој дозволува поголем број прашања. Следните квиз слајдови беа креирани да 
бидат визуелно привлечни и колку е можно поинтерактивни. За да ги креирате слајдовите, изберете 
го видот на прашање во табулаторот за содржина на Mentimeter и видот на формата на одговорот 
соодветна за прашањето. Потоа, напишете го прашањето и одговорите и проверете дали е избрана 
опцијата ‘Give correct answer’ („Дајте точен одговор“) - ова треба да е активно за сите прашања, освен 
за тие за личното мислење и за word-cloud прашањата. На крајот, додадете позадинска слика на секој 
слајд според темата на секое прашање. Ова ќе го направи квизот подинамичен бидејќи белата 
позадина за поголем број слајдови може да стане монотона. 
 
Форматот на Mentimeter квизот е исклучително интересен и го држи вниманието, воведувајќи елемент 
на забава и натпревар кога корисниците можат да видат колку луѓе даваат точен одговор за секое 
прашање. Прочитајте ја „Изјавата за договор за обработка на податоци“ за тоа како Mentimeter 
постапува со личните податоци (Mentimeter, 2020 година). 
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Колку луѓе се вработени во земјоделскиот 
сектор во ЕУ? 
 
Одговор: 9,8 милиони 
 
 
European Commission, 2018. A Sustainable Bioeconomy For 
Europe: Strengthening The Connection Between Economy, 
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy. 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf 

 

Колкав е прометот на европската 
биоекономија? 
 
Одговор: 2,3 трилиони фунти 
 
European Commission, 2018. A Sustainable Bioeconomy For 
Europe: Strengthening The Connection Between Economy, 
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy. 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf 
 

 

Колку профит генерира биоекономијата во 
земјоделскиот сектор на годишно ниво? 
 
Одговор: 380 милијарди фунти 
 
European Commission, 2018. A Sustainable Bioeconomy For 
Europe: Strengthening The Connection Between Economy, 
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy. 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf 

 

Колку профит генерира биоекономијата во 
рибарскиот сектор на годишно ниво? 
 
Одговор: 10 милијарди фунти 
 
European Commission, 2018. Facts And Figures On The 
Common Fisheries Policy. Basic Statistical Data. 
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp
_en.pdf 
Извор на слика: European Commission, 2018. Targeting Fish 
Parasites For A Healthier Aquaculture Industry. 
[https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=
49518&caller=other 

  
Кои зборови ви доаѓаат на ум кога ќе го 
слушнете зборот биогориво? 
 
Одговори: пченица, биодизел, земјоделски 
култури, биогас, фосилни горива, етанол, 
автомобили, авиони, рафинерија, лосос, 
рибина кожа, рибини коски, рибино 
масло… 
 
Извор на слика: Genetic Literacy Project., 2018. CRISPR-
Edited Yeast Could Make Biofuel Production More Efficient. 
https://geneticliteracyproject.org/2018/08/15/crispr-edited-
yeast-could-make-biofuel-production-more-efficient/ 
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На колку претходно споменати биопроизводи 
направени од отпад од риба можете да се 
сетите? 
 
Одговори: крема за лице, кожа, рибино 
масло, чипс, биогорива, омега-3, рибен 
прав, рибино брашно, амбалажа што може 
да се јаде, (био)пластика, чевли, вреќи, 
теписи, чоколадо, паста за заби, лак за 
нокти… 
 
OBIC, 2015. What Are Bioproducts? OBIC, Ohio State Univ 
https://www.youtube.com/watch?v=eCwPj0RGBRs 

 

 

Кои зборови ви доаѓаат на ум кога ќе 
слушнете „отпад од риба“? 
 
Одговори: локација, кожа од риба, мртви 
риби, изнутрици, коски од риба, мирис, 
алги, мрежи, најлон… 
 
Aquaculture Directory, 2015. Nearly Half Oo U.S. Seafood 
Supply Is Wasted http://aquaculturedirectory.co.uk/nearly-half-
of-u-s-seafood-supply-is-wasted/   

 

Која земја ќе ја забрани целата 
небиоразградлива пластика за еднократна 
употреба до 2022 година? 
 
Одговор: Кина 
 
Покрај тоа, Костарика ќе ја забрани целата 
пластика за еднократна употреба до 2021 
година. 

 

Колкави количества се фрлаат секоја година 
во Велика Британија? 
 
Одговор: 330.000 тони 
 
Извор на слика: Association for Dietetics in South Africa 
(ADSA) 2015. NutritionConfidence Blog. World Milk Day. 
https://nutritionconfidence.wordpress.com/2015/06/01/world-
milk-day/ 

[Може да се користат и податоци за друга 
земја.] 

 

Кој од подолу наведените е биопроизвод 
направен од рибен отпад? 
 
Одговор: Паста за заби 
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Кој од овие биопроизводи направени од 
отпад од риби би сакале да го пробате? 
 
Одговорот зависи од вкусот на 
учесниците. 
 
 
Извор на слика: Notpla. 2020. We Make Packaging 
Disappear - Notpla. [online] Достапно на 
https://www.notpla.com/ 

 

Кој хемиски елемент не е присутен при 
анаеробна дигестија? 
 
Одговор: Кислород 
 
Анаеробната дигестија е хемиски процес што 
може да се искористи за да се претвори 
органскиот материјал во биогас. (Дозволени 
се 3 обиди) 

 

Кој од овие биопроизводи направени од 
отпад од риби би сакале да го пробате? 
 
A Одговорот зависи од вкусот на 
учесниците. 
 
 
 

 

Кој од овие производи е направен од 
глуварче? 
 
Одговор: Автомобилска гума 

  


