
Семинар на училишта вклучени во Глобе програмата во Р.Македонија
Маврово, 2007

Програмата GLOBE воПрограмата GLOBE во 
СОУ ,,Орде Чопела,,

Наталија Ацеска



Член на Глобе семејството од Септември 2005

Вклучени се четворица наставници од училиштетоВклучени се четворица наставници од училиштето

 Наталија Ацеска – проф. по биологија
Нада Рикалоска проф по географија Нада Рикалоска- проф. по географија

 Каролина Дамјаноска – проф. по физика
 Александар Тасески – проф. по уметност



Активности кои се реализирани во периодот од 

Изградба на Глобе

Септември 2005-Септември 2007

Изградба на Глобе 
просторот

Едукација наЕдукација на 
учениците за 
користење на Глобе 
протоколите



 Го добивме 
првиот Глобе 
кум кој бешекум кој беше 
подржувач 
на сите нашина сите наши 
активности

 АД,,Металец,, 
Прилеп



Прв иницијатор и организатор 
РОДЕНДЕНОТ ГЛОБЕна  РОДЕНДЕНОТ на ГЛОБЕ  

на ниво на држава во 2006 
година



Повторно иницијатор и
организатор на  р р
Роденденот на Глобе 
програмата
одржана на др
21 Април 2007



Испитување на бунарска 
вода од приватните бунари 
во Прилеп и околината, со 
користење накористење на 
Глобе aпаратурата



СекојдневноСекојдневно 
внесување на 
податоци и  
подобрување на
информатичките  
з ае азнаења



Октомври 2006
Збратимување со Средното 
Училиште ,,Мате Блажина,,
од Лабин Хрватска иод Лабин Хрватска и 
потпишување на меморандум од
страна на директоритестрана на директорите
за соработка  преку 
Глобе програмата

Одговорни наставницир

Наталија Ацеска

Ч ПЧеда Перко

Мира Хорватин



http://globe-hr-mk.blogspot.com
Официјалниот блог на

Септември 3-7 2007

Официјалниот блог на
двете училишта/

Работно – научна посета од страна на претставници од 
Хрватска, заеднички активности преку Глобе 
програматапрограмата 



Оформување на Глобе канцеларијаОформување на Глобе канцеларија 



Посета на Министерството за животна средина каде 
Г бшто се анализираа активностите на Глобе во 

Македонија и Хрватска



Остварена 
соработка исоработка и 
размена на 

искуства помеѓу 
учениците од 
Хрватска и од 

нашето 
училиште



Што понатаму?

Остварување на контакти со стопанскиОстварување на контакти со стопански 
организации за понатамошна финансиска 
поддршка на развој на програмата во нашето р р ј р р
училиште

Научна посета на збратименото училиште воНаучна посета на збратименото училиште во 
Лабин во април 2007

По трет пат прославување на роденденот на ГлобеПо трет пат прославување на роденденот на Глобе 
во градот со учество на сите општински училишта

Нашето училиште да биде домаќин на првитеНашето училиште да биде домаќин на првите 
ревијални Глобе смотри за Македонија во Мај 2007


