
         

 

Обука на тема: 

''ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени – Вода/Енергија/Храна'' 

Датум: 25/10/2021, понеделник 

Локација: on-line (на платформата Zoom) 

време: 13:00 ч.  

времетраење: 110 минути 

Агенда 
Време Тема Опис Придружни документи / 

алатки 

15 минути 

пред 

почетокот 

на 

обуката 

Регистрација на учесниците и приклучување кон 

платформата  

Оn-line настанот ќе се спроведе на ZOOM 

платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред 

почетокот на обуката со цел секој учесник да се 

приклучи на обуката со време 

 

СЕСИЈА 1: ВОВЕД 

10 минути Вовед во обуката  

Цел на обуката:  

Да се претстават релациите вода, енергија, храна и 

климатски промени и да се потенцира важноста за 

холистички пристап за праведна пост-КОВИД-19 

ниско јаглеродна економија 

Информациите ги обезбедува домаќинот на 

настанот, во врска со целите на обуката, 

резултатите и агендата, очекуваните резултати од 

обуката итн. 

(претставник на УНДП) 

 

10 минути Кратко запознавање со учесниците на обуката 

 

Секој учесник ќе има можност да се претстави и да 

сподели очекувања од обуката 
Интерактивна алатка 

СЕСИЈА 2:  КОНЦЕПТ – ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени Вода/Енергија/Храна 



         

 

10 минути Поврзани сектори вода-енергија-храна 

Нов пристап за поддршка на безбедноста на 

храната и одржливото земјоделство 

Дискусија и прашања од учесниците 

Значењето нa интеракција помеѓу вода, енергија и 

храна за одржливо управување со природни 

ресурси 

 

Мартина Блинкова Дончевска 

Експерт за животна средина 

Online PPT презентација 

10 минути Sustainable Development of Energy, Water and 

Environment Systems 

Дискусија и прашања од учесниците 

 

Др. Александар Дединец  
 

Македонска академија на науките и уметностите 

(МАНУ) 

Online PPT презентација 

10 минути Thematic report on the resource nexus (Phase I of the 

water-food-energy-ecosystems nexus assessment of the 

Drin basin) 

Дискусија и прашања од учесниците 

 

Дејан Пановски 

 

Global Water Partnership-Mediterranean 

 

Online PPT презентација 

Пауза 20 минути – диско гимнастика 

10 минути Локални примери базирани на принципот 

Вода/Енергија/Храна 

Мини фарма на принцип на аеропоника во Битола 

Дискусија и прашања од учесниците 

 

Др. Петра Поп Ристова 

Здружение на граѓани „Еко Гаиа“, Битола 

 

Online PPT презентација 

10 минути 
Локални примери базирани на принципот 

Вода/Енергија/Храна 

Дискусија и прашања од учесниците 

„ЗЕЛЕНА МИНИ ЕКО ФАРМА“ 

 

Ѓорѓија Гагалески 

Билјана Апостолоска 

СОУ „Орде Чопела“ Прилеп 

Online PPT презентација 

http://manu.edu.mk/
http://manu.edu.mk/


         

 

10 минути 
Локални примери базирани на принципот 

Вода/Енергија/Храна 

Дискусија и прашања од учесниците 

Општествена градина Бостание - „Прва урбана 

градина во град Скопје“ 

 

Димитар Самарџиев  

Зелената Арка Скопје 

 

 

ЗАВРШУВАЊЕ 

10 минути Завршување на обуката  Заклучоци, очекувања, оценка на обуката Формулар за евалуација 

Вкупно 

110 

минути 

   

 


