
ПРОСЛАВА НА РОДЕНДЕНОТ НА GLOBE ПРОГРАМАТА  
 
По само половина година од вклучувањето на СОУ,,Орде Чопела,, во програмата, иницираше 
прослава на роденденот на GLOBE на 21ви април 2006 година, кој го спои заедно со 
прославувањето на Денот на Планетата Земја. На сечие големо задоволство овој настан го 
прославија заедно со училиштето и Министерството за животна средина и просторно планирање 
на чело со тогашниот министер, Американската амбасада на чело со заменик амбасадорот, 
Мировниот Корпус на чело со директорката на таа организација, сите GLOBE училишта од цела 
Македонија, како и сите ученици, наставници и директори на сите основни и средни училишта од 
регионот. 
 
Високата делегација најпрвин го посети училиштето на кое му донираше 800 садници и  контејнери 
и го прогласи за зелено еко катче во Македонија. Вториот дел од настанот се одвиваше на 
плоштад каде што беа излезени сите основци и средношколци. Со пригодна програма низ песна, 
игра, еколошки игри, маскенбал, цртање на булеварот, еко галерија на отворено итн, се прослави 
овој значаен датум за чие прославување се се пројави желба  да прерасне во традиција. (има 
слики) 
 
Освоена втора награда на годишната олимпијада за млади истражувачи 
 
Во мај 2006 година за време на одржувањето на годишната олимпијада организирана од Народна 
техника за млади истражувачи, два ученика од СОУ ,,Орде Чопела,, Димески Марјан и Димеска 
Маријана под менторство на професорката Наталија Ацеска го освоија второто место на државно 
ниво за темата ,,Бунарот во дворот замена за Студенчица,, од областа на екологијата. 
Имено, проектот се состоеше од истражување на квалитетот на бунарската вода на приватните 
бунари со цел да се согледа дали таа вода би можела во одредени моменти да го замени изворот 
Студенчица, особено кога тој ја намалува штедроста. Значајно во сето тоа е што за целокупните 
анализи се користеа GLOBE протоколите од хидрологија, преку кои се направи комплетното 
истражување. Со овој проект GLOBE програмата уште еднаш ја покажа својата комплексност како 
и користа од неговата имплементација во едукативниот систем. 
 
 
10 годишнина од спроведувањето на GLOBE Програмата во Македонија 
 
На ден 22.04.2008 година во Прилеп се одржаа GLOBE Смотри по повод 10 годишнина од 
спроведувањето на GLOBE Програмата во Македонија. 
На присутните им се обратија Државниот секретар г-дин Дејан Пановски при Министерството за 
животна средина и просторно планирање, г-дин Марјан Ристески, Градоначалник на Прилеп, г-ѓица 
Славица Петровска, Директор на училиштето домаќин, г-ѓа Светлана Горѓева, Национален 
координатор на GLOBE Програмата и г-дин Јандре Здравески, првиот GLOBE кум.  
На смотрите беа присутни професори и ученици од сите вклучени училишта во програмата. 
Учениците од сите училишта ја презентираа досегашната работа на училиштата во рамките на 
GLOBE Програмата. Асистент GLOBE координаторот презентираше Примери на добра пракса во 
училиштата во Хрватска при имплементација на GLOBE во наставата.  
 



 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
 


