
 
 
ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА 

 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ 
 

 

П О К А Н А 
 

 
Почитувани, 

Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” Скопје, Ве поканува да бидете дел од првата НАУЧНА СРЕДА на пилот-проектот ЕКОЛОШКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, којашто ќе се оддржи на 31 мај 2017 
со почеток во 11 часот (во просториите на ИСППИ). Оваа средба е дел од циклусот презентации насловен НАУЧНА 
СРЕДА, којашто успешно ја реализираме веќе подолг период. 
 

Се очекува на оваа средба после презентацијата на проектните резултатите, присутните да дискутираат за 

состојбите со еколошкото образование односно образованието за одржливиот развој во Република Македонија, а се 

со цел да се подигне свесноста за важноста на еколошката едукација.  

 
Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку Вие со Вашето ценето присуство и активно учество ја 

збогатите нашата дебата. 
 



11:00 ч - 11.30 ч 
 

 
Отварање на средбата 
 
 Проф. д-р Ганка Цветанова, раководител на сектор за научна дејност на ИСППИ-УКИМ 

 

Модератор: Проф. д-р Ружица Цацаноска 
Презентации: 

 Проф. д-р Ружица Цацаноска–ИСППИ воведен збор за проектот и презентација на 
квалитативното истражување за еколошкото образование во средните училишта 

 Презентација на анализата на наставните програми  
Анализа на наставните програми по предметот Животни вештини, Етика и Социологија 
Проф. д-р Катерина Русевска – ПМФ – Институт за биологија Анализа на наставните програми 
по предметот Биологија 
Проф. д-р Јорде Јакимовски- ИСППИ - Анализа на наставните програми по Економија (Јорде) 
Проф. д-р Елеонора Серафимовска - ИСППИ Анализа на наставните програми по предметот 
Психологија 
Д-р Бардуљ Туши - Министерство за образование и 
м-р Наталија Ацковска – советник по биологија во Бирото за образование - Законската 
рамка и еколошкото образование во средните училишта во Република Македонија 
Проф. д-р Маријана Марковиќ – ИСППИ - Еколошки модел на унапредување на менталното 
здравје 
 
 

Дебата 
 
Затварање на научната среда 


