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ЦЕЛТА НА ОВОЈ БИЛТЕН Е ДА ВЕ ИНФОРМИРАМЕ ЗА НАШИТЕ ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ, ДА ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ЗА МИНАТИТЕ НАСТАНИ, КАКО И ДА ГО
ПОТТИКНЕМЕ ВАШИОТ ИНТЕРЕС ЗА ПОЛЕТО НА КОЕ РАБОТИМЕ СО ПОСЕБЕН
ФОКУС НА ПРОБЛЕМИТЕ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОБЛЕМИ, ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА И ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ.

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ЖИВОТНА СРЕДИНА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Климатски предизвик за сите 
граѓани 

Караван за практична 
настава за климатските 
промени во мобилната 
лабораторија на тркала

Обука на наставници од 32 
основни училишта од 10 
општини за практична настава 
за климатски промени

Одржана обука за 38 наставници 
од 32 основни училишта од 10 

општини 
за изведување на практична настава 

за климатски
промени промени со примена на 
лабораториска

опрема во Зелениот
камион - уникатната еколошка

училница на тркала

И оваа година Милиеуконтакт 
Македонија заедно со Амбасадата 
на Шведска, Министерството за 
животна средина и просторно 
планирање и Факултетот за 

информатички науки и компјутерско 
инженерство е партнер на вториот 
по рпо ред климатски конкурс “Од Тебе 
Зависи” објавен од страна на 
Програмата за развој на 

Обединетите нации (УНДП) и 
Агенцијата за меѓународен развој на 
Соединетите Американски Држави 

(УСАИД). 

Во периодот од 22. февруари до 
20.април, со Зелениот камион 

посетивме 32 основни училишта во 
десетте општини каде што се 
спроведува проектот: Прилеп, 
Кривогаштани, Пехчево, Делчево, 
Виница, Богданци, Боговиње, 
МавроМаврово Ростуше, Теарце и 
Студеничани и едуциравме 
приближно 4.000 ученици за 
климатските промени преку 

изведување на практични вежби и 
експерименти со примена на 
лабораториската опрема во 

ккамионот.
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Климатски предизвик за 
сите граѓани - 

ПАК ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

Обука на наставници од 
32 основни училишта
за практична настава за
климатски промени

Караван за практична 
настава за 

климатски промени



Обука на наставници од 32 основни училишта од 10 општини за практична 
настава за климатски промени

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ЖИВОТНА СРЕДИНА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Обука на наставници 
од 32 основни училишта

Во периодот од 19-21. февруари, 2016 г. во хотелот Кристал 
Палас во Прилеп, тимот на Милиеуконтакт Македонија, во 
рамките на Проектот на УСАИД за Општински стратегии за 
климатски промени спроведе обука на наставници од 32 

основни училишта

Во периодот од 19-21. 
февруари, 2016 г. во хотелот 
Кристал Палас во Прилеп, 
тимот на Милиеуконтакт 
Македонија, во рамките на 
Проектот на УСАИД за 
Општински стратегии за 

климаклиматски промени спроведе 
обука на наставници од 32 
основни училишта за 

изведување на практична 
настава за климатски 
промени со примена на 
вистинска опрема и 

еексперименти во Зелениот 
камион - уникатната 
еколошка училница на 

тркала.
На тридневната обука 

учествуваа 38 наставници по 
природни науки од основните 
училишта од десетте партнер 
општини каде што се 
спроведува проектот: 
Прилеп, Кривогаштани, 
ПеПехчево, Делчево, Виница, 
Богданци, Боговиње, 

Маврово и Ростуше, Теарце и 
Студеничани. 

Тридневната обука беше подготовка за претстојниот караван за 
практична настава за климатски промени со Зелениот камион низ 
основните училишта од десетте партнер општини во рамки на 

Проектот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени, 
со почеток на 22.февруари, 2016 г.

Основна цОсновна цел на оваа иницијатива беше да се поттикнат основните 
училишта да воведат, развијат и спроведат ефективна наставна 
програма за практична настава и истражувачко образование од 
областа на климатските промени преку јакнење на капацитетите на 
наставниот кадар, како и, да се воспостават стандарди кои ќе 
обезбедат ефикасна реализација на ваквите програми. Тоа, како 
резултат, придонесе да се зголеми јавната свест за климатските 

промени на промени на локално ниво, а истовремено ја инспирираше следната 
генерација на активисти за заштита на животна средина и борба 

против климатските промени.
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Наставници учеа за адаптација кон климатските промени преку 
специјално дизајнирана игра 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ЖИВОТНА СРЕДИНА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Наставници учеа за 
адаптација кон 
климатските промени

Присутните наставници учеа за ранливоста и адаптацијата 
кон климатските промени преку специјално дизајнирана игра 

насловена “Забрзување на адаптацијата” 
(“Accelerating adaptation" game).

Преку оваа игра наставниците 
учеа да носат брзи, но паметни 

одлуки неопходни за 
адаптација кон климатските 
промени и намалување на 
нивните штетните последици 
врз локалната средина За време на тридневната обука за практична настава за климатски 

промени, во хотелот Кристал Палас во Прилеп, присутните наставници 
учеа за ранливоста и адаптацијата кон климатските промени преку 

специјално дизајнирана игра насловена “Забрзување на 
адаптацијата” (“Accelerating adaptation" game). Играта понуди 

поинаков пристап за учесниците да дознаат повеќе за ранливоста кон 
климатските промени и адаптивните мерки, преку симулација на 
перипериод од 15 години исполнет со реални ситуации на чести промени 
на климатските услови и специфични климатски предизвици со кои се 
соочуваат нивните локални заедници. Алокација на ресурси, 

инвестирање, хуманитарни кризи, беа дел од симулираната реалност.

Поделени на два тима, кои претставуваат две соседни држави кои 
лежат на спротивните брегови на голема река, наставниците се 

натпреваруваа, носеа индивидуални одлуки, но и се координираа и 
соработуваа на ниво на соседни градови, при што државата која на 
крајот на играта беше најмалку погодена од климатските промени 

беше прогласена за победник. 
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Караван за практична настава за климатските промени во мобилната 
лабораторија на тркала

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ЖИВОТНА СРЕДИНА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Климатски
Караван

Практична настава за климатски промени во 
ОУ Ванчо Китанов - Пехчево

Еколошки секции на терен, предавања на тема климатски промени, стакленички гасови и глобално 
затоплување, мерења на појави во атмосферата, хидрологијата и почвата со примена на лабораториската 
опрема во зелениот камион, дискусии за обновливи извори на енергија и потенцијалите за развој на т.н. 
зелени бизниси во регионот, пресметување на јаглеродниот отпечаток на училишните објекти, беа дел од 
практичната настава за климатски промени која ја реализираше Милиеуконтакт Македонија во рамките на 

Проектот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени.

Во периВо периодот од 22. февруари до 20.април, со Зелениот камион посетивме 32 основни училишта во десетте 
општини каде што се спроведува проектот: Прилеп, Кривогаштани, Пехчево, Делчево, Виница, Богданци, 
Боговиње, Маврово Ростуше, Теарце и Студеничани и едуциравме приближно 4.000 ученици за климатските 
промени преку изведување на практични вежби и експерименти со примена на лабораториската опрема во 
камионот.   Освен подигнување на свеста кај младите за климатските промени и индивидуалните напори за 
намалување на нивните штетни последици, оваа активност имаше за цел да поттикне интегрирање на 

климатските промени во образованието во основните училишта, како суштинска компонента и катализатор во 
борбаборбата против глобалните климатски промени.

Успешната реализација на практичната настава за климатски промени се темели на долгогодишното 
партнерство и соработка помеѓу Милиеуконтакт Македонија, општините и локалните училишта во рамки на 
Проектот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени, кој веќе четврта година се спроведува во 
Македонија и има за цел да ги подготви општините да се справуваат со локалните предизвици предизвикани 

од климатските промени.
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Климатски предизвик за сите граѓани - ПАК ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ЖИВОТНА СРЕДИНА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

ПАК ОД ТЕБЕ 
ЗАВИСИ

Милиеуконтакт Македонија е партнер на вториот по ред 
климатски конкурс “Од Тебе Зависи” објавен од 

УСАИД и УНДП

И оваа година Милиеуконтакт Македонија заедно со Амбасадата на Шведска, Министерството за животна 
средина и просторно планирање и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство е партнер 
на вториот по ред климатски конкурс “Од Тебе Зависи” објавен од страна на Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП) и Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави 
(УСАИД). Предизвикот има урбан фокус, бидејќи градовите се главни причинители на климатските промени, а 
истовремено се соочуваат со драматични ризици од нивните последици, вклучувајќи поплави и екстремни 
временскивременски појави. Со овој нов предизвик поканети се граѓаните на Македонија да ги споделат своите креативни 
идеи насочени кон сеопфатната цел на "урбана отпорност", за:

- Борба против климатските промени;
- Намалување на загадувањето;
- Заштита на зелените површини;  и/или
- Намалување на цврстиот отпад.

Овогодишниот предизвик започна со тизер кампања на Водно, каде што познатиот ликовен уметник Симонида 
Филипова Китановска, надвор од вообичаената рутина, го привлече вниманието на посетителите на Средно 
Водно сликајќи загадена слика на градот Скопје на проѕирна површина од големо парче плексиглас.
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Климатски предизвик за сите граѓани - ПАК ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ЖИВОТНА СРЕДИНА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

ПАК ОД ТЕБЕ 
ЗАВИСИ

Локалните кафулиња, ресторани, книжарници и фитнес 
центри се вклучија во промоцијата и преку забавни постови го 

привлекоа вниманието на хаштагот #одтебезависи

Најиновативната идеја ќе биде 
наградена со грант од $ 10,000 

американски долари, од кои $ 1,000 ќе 
бидат доделени како парична награда, 
додека $ 9,000 американски долари ќе 
бидат доделени на победникот во 

форма на придонеси за да се поддржи 
разразвојот на идејата во прототип на 

решение. 

Локалните кафулиња, 
ресторани, книжарници и 
фитнес центри се вклучија во 
промоцијата и преку забавни 
постови го привлекоа 

вниманието на хаштагот #
одтебезависи. Со цел 

информирање на јавносинформирање на јавноста и 
привлекување на вниманието 
на таргет публиката, УСАИД и 

УНДП заедно со 
Милиеуконтакт Македонија и 
партнерите испратија бројни 

пораки, постови на 
ссоцијалните медиуми и 
соопштенија до медиумите 
истакнувајќи ја важноста на 
граѓанското учество во 

борбата против климатските 
промени и остварување на 
целта на урбана отпорност. 

Во втората фаза од климатскиот конкурс на почеток на Јуни, 2016 г. 
ќе следува оцена на поднесените апликации од страна на експертско 
жири составено од претставници од УНДП, УСАИД, Милиеуконтакт 
Македонија, Шведската амбасада, релевантни државни институции, 
меѓународни експерти и претставници од приватниот сектор. Идеите 
кои жирито ќе оцени дека имаат најголем потенцијал да создадат 
социјални промени, ќе бидат поканети да присуствуваат на прототип 

наснастанот кој е планиран за втората половина на Јуни, т.н. 
Иновациски камп, со времетраење од 48 часа, како трета и последна 
фаза на конкурсот. На кампот тимовите ќе имаат можност да ги 
заживеат нивните идеи, т.е. да ги трансформираат првичните 

концепти во рана фаза на прототипови под менторство на стручни 
лица од соодветната област.
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