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СРЕДНОШКОЛЦИ ОД ДЕЛЧЕВО ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА 
"PLATINIUM PRIZE" НА СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ

УСПЕСИ
УСПЕСИ

МЛАДАТА ИНТЕЛ 
ДЕКА НЕ СМЕ САМ  

Натпреварот "Doors to Diplomacy" се одр-
жу ва секоја година во организација на амери-
канскиот Стејт департмент во соработка со 
фондацијата "Globalschoolnet". На него мо-
жат да учествуваат средни училишта од цел 
свет, а оваа година биле пријавени 305 учи-
лишта од 46 земји.

"Многу сум горда на успехот на учениците, 
а сите заедно сме горди што ја освоивме пр-
ва та награда и што ја претставивме нашата 
земја во вистинско светло и под нејзиното ус-
тавно име", вели професорката Роза Стамен-
ковска.

ека и Македонија има 
со кого да се гордее 
доказ се професор ка-
та Роза Стаменковска 

и нејзините ученици Ана Ге-
оргиевска, Елена Георгиев ска, 
Зоран Димитровски и Жи  ки-
ца Паговски од средното опш -
тинско училиште "Ме тоди Ми-
тевски Брицо" од Делчево. 
Не  одамна тие ја израдуваа 
македонската јавност објаву-
вајќи дека токму нивната веб-
страница им донесе прва на-
града (”Platinium Prize”), која 
ја доделува Фондацијата "Glo-
bal schoolnet". Секој ученик од 
по бедничкиот тим добива 
сти пендија од 2.000 амери-
кан ски долари, а училиштето и 
професорката по 500 амери-
кански долари парична на-
града. Минатите години за 
по бедниците се орга низира-
ло патување за Вашингтон, 
каде на церемонија органи-
зирана од Стејт департментот 
се доделувале наградите, но 
оваа година поради огра ни-
чениот буџет на Фондацијата 
"Globalschoolnet", не е пред ви-
дено патување. Меѓутоа, Вла-
дата на Република Маке до ни-
ја им излезе во пресрет и се 
понуди да им ги покрие тро-

шоците за патувањето до Ва-
шингтон, така што наградата 
сосема заслужно ќе се најде 
во рацете на овие млади луѓе.

КРИТЕРИУМИ

"Нашето училиште - вели 
професорката Стаменковска 
- е вклучено во неколку про-
екти. Еден од тие проекти бе-
ше и проектот 'Поврзување 
на училиштата од Југоис точ-
на Европа и САД преку Ин-
тернет', спонзориран од аме-
риканската Влада и ЦРС. Во 
секојдневните контакти со на -
шиот координатор од САД, 
Зоја Наскова (која инаку е Ма-

ница за важноста на меѓу на-
родните односи и дипло ма-
тијата. Има осум категории. 
Секој учесник на натпреварот 
може да формира еден или 
повеќе тимови од два до че-
тири ученика, на возраст од 
15 до 18 години и може да се 
пријави само во една кате-
горија со еден тим (ако има 
повеќе тимови, со секој тим 
посебна пријава). Ние фор-
миравме само еден тим и ја 
избравме втората категорија 
- мир, демократија, социјални 
прашања. Пријавувањето поч -
на со објавувањето на кон-
курсот на Стејт департментот 
на 17 октомври 2005 година 

евалуација на шест прија ве-
ни веб-страници, со што нат-
преварот беше затворен. Ми-
натата година го освоивме 

четвртото место, односно до-
бивме пофалница. Темата ко-
ја ја работевме беше многу 
чувствителна за нас. Про ек-
тот го нарековме 'Сите заед-
но-обединет свет' (или 'Гра-
диме соживот'). Направивме 
една прекрасна веб-стра ни-
ца, во која ги опишавме оби-
чаите, јазикот, религијата, кул-
турата на сите националности 
во Македонија (www.united
world.mmbrico.com). Оваа го-
дина се одлучивме за една 
поглобална тема, а тоа е си-
ромаштијата во светот, со по-
себен акцент на детската си-
ромаштија и со неа ја осво-
ивме првата награда, 'Pla ti-
nium Prize', заедно со Вирту-
елното училиште од Орлан-
до, Флорида. Многу сум гор-
да на успехот на учениците, а 
сите заедно сме горди што ја 
освоивме првата награда и 
што ја претставивме нашата 

земја во вистинско светло и 
под нејзиното уставно име". 

Проектот е идеја на група 
ученици, кои со својот креа-

Д

кедонка, но живее и работи 
во САД), го добивме и линкот 
за натпреварот "Doors to Dip-
lomacy", на кој се пријавивме. 
Ова е интернационален нат-
превар за образовна веб-стра -

и траеше сè до 21 март 2006 
година кога требаше целата 
веб-страница да биде завр-
шена и ставена на Интернет. 
Потоа до 16 април 2006 го-
дина требаше да извршиме 
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ИГЕНЦИЈА ПОКАЖА 
О ТОЧКА ВО АТЛАСОТ

тивен потенцијал ќе овоз мо-
жат промоција на проблемот 
и ќе дадат соодветно реше-
ние за него. По повеќето на-
правени Интернет и ме диум-
ски истражувања и раз гле-
дувајќи ја реалната состојба 
во светот, невработеноста, 
зго лемувањето на попула ци-
јата, тероризмот, криминалот 
и корупцијата дошле до зак-
лучок дека тоа се главните 
фактори кои го донесоа све-
тот на работ на сиромаш ти-
јата кај младите. Свесни за 
фактот дека повеќето деца 
живеат без домови, без хра-
на, без облека, а со тоа нема-
ат можност за образование и 
продолжување на својот жи-
вот, тие осознале дека човеш т -
вото се соочува со сиро маш-
тија кај децата. Децата од це-

лиот свет го испраќаат сво јот 
глас кон човештвото, а ка ко 
што велат овие млади лу ѓе, 
ние сме тука да им обез бе-
диме подобар живот. 

ЦЕЛИ

Проектот има повеќе це-
ли, како подигнување на свес -
та кај возрасните за проб-
лемот на сиромаштијата кај 
децата, намалување на сиро-
маштијата кај децата преку 
промоција на последиците 
(кои можат децата да ги до-
ведат во многу тешка сос тој-
ба), обединување на сите мла-
ди (дипломати) за креирање 
заедничка резолуција (која 
ќе биде доставена до сите 
влади во цел свет).

Доколку заминат за Ва-

шинг тон победничкиот тим 
има желба да се сретне со 
нашите иселеници од Маке-
донија и токму ним да им го 
презентира проектот, за да 
можат да продолжат со него-
вата имплементација и со 
борбата со сиромаштијата. 

"Секоја година - додава 
професорката Стаменковска 
- за победничкиот тим на нат-
преварот 'Doors to Diplomacy' 
имаше организирано пату ва-
ње за Вашингтон каде се до-
делуваа наградите. Сите тро-
шоци ги покриваше Фонда-
цијата 'Globalschoolnet'. Оваа 
година, поради ограниче ни-
от буџет, Фондацијата не е во 
можност да ги покрие тро-
шоците и тоа беше кажано 
уште при објавувањето на 
конкурсот. Владата одлучи 

да ни ги покрие трошоците 
за патувањето до Вашингтон 
и се надеваме дека ќе пату-
ваме некаде во јули. Инаку, 
учениците не можат да ги 
користат парите за сопс тве-
ни цели. Тие не добиваат кеш 
награда. Наградата е стипен-
дија која можат да ја иско-
ристат откако ќе се запишат 
на факултет и тоа на било кој 
секаде во светот. Фонда ци-
јата ќе ги пренесе парите на 
сметката на факултетот, на 
име на студентот".

На прашањето дали тимот 
и натаму ќе учествува на овој 
натпревар, нивниот одговор 
е дека "Doors to Diplomacy" ве-
ќе не им е предизвик. Тие 
планираат да учествуваат на 
други вакви слични натпре-
вари. 

Елена: Многу сум среќна што ја зе-
довме првата награда. Секогаш ве-
лам нека победи најдобриот. Поне ко-
гаш најмногу помага оптимизмот кој 
ми дава стимул да се борам за тоа 
што го сакам и да ја постигнам мојата 
цел. Среќна сум што ја претставивме 
нашата земја за која многумина и не 
знаат каде се наоѓа на картата, а 
други ја знаат и како една мала точка 

во географскиот атлас. Ова е успех не само за нас, за учи-
лиштето, туку и за градот 
и, се разбира, за Маке до-
нија. 

Ана: Навистина бев импресионирана 
кога дознав дека сме победници на ин-
тернационалниот конкурс "Doors to Dip-
lo macy", затоа што нашата напорна шест-
месечна работа вроди со плод - освоју-
вање на првото место. Се чувствувам 
горда и возбудена затоа што се исполни 
целта за која толку напорно работевме. 
За мене овој конкурс претставува допол-
нително огромно искуство и навистина 
сме горди на постигнатиот успех.

Зоран: Чувството да се 
биде победник на светско 
ниво е на вистина пре крас-

но. Учествувањето на еден ва ков 
нат пре вар во светски рамки бе-
ше огромно по зитивно искуство 
за ме     не и научив дека ништо во 
животот не е невозможно. До-
колку се верува во ра ботата ко-
ја се ра боти и доколку се вло жи 
доволно труд, успехот нема да 
изос тане. 

Жикица: Да се биде 
победник на интернацио-
нално ниво е голема гор-
дост за мене и за мојот 
тим. Вложениот труд, на-
порната работа и жел ба-
та да ја претставуваме на-
шата земја во најдобро 
светло се преточи во по-
беда која многу ни значи. 
Многу сме среќни и задо-
волни бидејќи ја прет ста-
вуваме нашата земја и 
горди сме што сме Маке-
донци!


