
 

ХАКАТОН ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО во склоп на конференцијата на 

УНИЦЕФ “Квалитетно образование за раст, остварувања и подобра иднина” (“Quality Education for 

Growth, Achievements and Better Future”) 

 

ПОКАНА 

 

Со цел да се прикаже вредноста од вклучување на различни профили на граѓани во 

развој на нови и иновативни решенија за подобрување на квалитетот на образованието,  

“Лабораторија за социјални иновации, СмартАп” заедно со главните носители на 

конференцијата “Квалитетно образование за раст, остварувања и подобра иднина 

(“Quality Education for Growth, Achievements and Better Future”)”  Владата, МТСП, МОН 

и УНИЦЕФ,  

 

Ве покануваат да земете учество на  

 

ХАКАТОН ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Во период од 3 дена, 5 до 7 тимови составени од дизајнери, ученици, наставници, 

родители, програмери, архитекти, психолози, социолози, креативци и други ќе работат 

заедно за да дојдат до инклузивни и иновативни решенија кои одговорат на некои од 

следниве предизвици во образованието: 

 

 Кои алатки и методи треба да ги користат наставниците за да го унапредат 

развојот на карактерот и вредностите кај учениците преку редовната настава?  

 Како да им се помогне на наставниците да останат во чекор со најновите 

трендови во педагогијата?  

 Како да воведеме учење засновано на игра во предучилишните програми?  

 Современата технологија како стимул за подобрување на постигнувањата на 

учениците?  

 Уредување на идната инклузивна училница врз основа на принципите на 

универзален дизајн што промовира припаѓање и соработка. 

За да најдеме решенија кои ќе одговорат на овие предизвици потребно е истите да се 

истражат, “хакираат” и адресираат. 

 

Зошто да учествувате? 

 Уникатна можност да ја поттикнете вашата креативност и стекнете нови знаења 

 Стекнете знаење и вештини за користење на методологијата “Human – Centered 

Design” (Дизајн фокусиран на потребите на човекот)  

 Бидете дел од демонстративен проект развиен во екстремно кратко време кој 

подоцна преку креирање на добар бизнис модел може успешно да се 

имплементира 



 

ХАКАТОН ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО во склоп на конференцијата на 

УНИЦЕФ “Квалитетно образование за раст, остварувања и подобра иднина” (“Quality Education for 

Growth, Achievements and Better Future”) 

 Можност да покажете што Вие е Вашиот тим знаете и можете пред главните 

актери од образовниот систем (МОН, МТСП, УНИЦЕФ, приватни и јавни 

институции и организации, итн.) 

 Добијте бесплатни менторски совети и проширете ја вашата мрежа на 

професионални и приватни контакти 

 Доколку сте компанија - Прифаќање и промовирање на добрите политики на 

општествена одговорност  

 

 

Затоа обележете ги датумите 04-06 декември во вашиот календар, пријавете 

се, и придружете ни се на хакатонот за да ги потрошите вашите најкреативни 

24 часа годинава! Се’ што ви е потребно е лаптоп, ентузијазам, креативност и 

желба за позитивна промена во општеството! 

 

 

Како да аплицираш? 

Учеството е бесплатно и отворено за сите заинтересирани граѓани. 

Може да аплицирате сами, со пријател/ка, или преку фирма. 

За пријава треба да го пополните апликациониот формулар: ЛИНК 

 

 Максимален број на учесници: 70 

 Краен рок за пријава: 01.12.2017, 12:00 пладне 

 Работен јазик: Македонски 

 Храната и пијалаците се обезбедени од организаторот 

 Учесниците на крајот од хакатонот ќе добијат сертификат за учество. 

Повеќе детали во однос на менторите, гостите и партнер организациите на хакатонот 

дополнително ќе објавиме во склоп на Facebook настанот. 

 

Датум, локација, време 

 04.12.2017 (Локација: Александар Палас) – од 08:30 до 20:00 часот 

 05.12.2017 (Локација: Јавна соба) – од 09 до 20 часот (можност да се остане до 22 

часот)  

 06.12.2017 (Локација: Александар Палас) – од 09 до 14 часот  

*Од сите учесници се очекува да бидат присутни на сите три дена од настанот  

 

Контакт информации 

Доколку ви се потребни повеќе информации СмартАп ви стои на располагање за сите 

ваши прашања, мислења, коментари.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd76zYh_2aoJ-aWf8ZXjmwANOof9ztp2PBVi9E45PcAiS5QA/viewform


 

ХАКАТОН ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО во склоп на конференцијата на 

УНИЦЕФ “Квалитетно образование за раст, остварувања и подобра иднина” (“Quality Education for 

Growth, Achievements and Better Future”) 

 

Линк до настанот на Facebook 

Линк до веб-страната со повеќе детали за хакатонот 

Линк до агендата на настанот 

 

Контакт лица 

 Софија Богева, sofijabogeva@gmail.com 

 Александар Лазовски, aleksandar.lazovski1@gmail.com 

 Организацискиот е-мејл: ngosmartup@gmail.com 

Повеќе за СмартАп може да најдете овде.  

 

https://www.facebook.com/events/820032438179581/
http://www.eduhackathon.innovationlab.mk/
https://drive.google.com/file/d/1djPHlfppAemZfKLOhJxHeKcsMb0eDelB/view?usp=sharing
file:///D:/Слики%20-%20Втора%20Работилница/sofijabogeva@gmail.com
mailto:aleksandar.lazovski1@gmail.com
mailto:ngosmartup@gmail.com
https://innovationlab.mk/

