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  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ БОБАН ЃОРГОСКИ ПОСТИГНУ       ВА УСПЕСИ НА СЕКОЕ ПОЛЕ ВО ДАЛЕЧНАТА АВСТРАЛИЈАБОБАН ЃОРГОСКИ ПОСТИГНУ   

СО ЗНАЕЊЕ МЛАДИОТ 
МАКЕДОНЕЦ ПОБЕДИ 

25.000 УЧЕНИЦИ

Тринаесетгодишниот Ма-
кедонец Бобан Ѓоргоски 
(ученик во осмо одде-

ление во приватниот колеџ 
"Daramalan" во Канбера), ро-
ден во далечната Австралија, 
е еден од победниците на прес-
тижниот натпревар во природ-
ни науки на ниво на земјата во 
која живее. Годинава на нат-
преварот во природни науки 
учествувале повеќе од 25.000 
ученици од цела Австралија, 
а за да се постигне исклу чи-
телен резултат (100 отсто) во 
категоријата јуниори (7 и 8 од-
деление), во таква силна кон-
куренција, не е мала работа. 
Токму на овој натпревар, кој 
ги предизвикува учениците на 
критично размислување и ре-
шавање проблеми во раз ли-
чен научен контекст, младиот 
Бобан го постигна тој сто про-
центен резултат, кој му до-
несе победа.

Во "Power House" музејот на 
техника и дизајн во Сиднеј, на 
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Милева ЛАЗОВА

пригодна свеченост, награ да-
та му ја врачиле д-р Paul Willis, 
водител на познатата ТВ-на-
учна емисија "Catalyst" на ABC 
("Australian Broadcasting Cor-
poration") каналот и д-р Colin 
Nexhip, главен советник во 
"Рио Тинто" - група за тех нич-
ко совршенство (Principal Ad-
visor - "Rio Tinto Technical Ex-
cellence Group"). 

НАТПРЕВАР

"Рио Тинто" натпреварот во 
природни науки ("Rio Tinto Big 
Science Competition") е прес ти-

жен натпревар на ниво на Ав-
стралија во природни нау-
ки, проектиран да ги пот тик не 
учениците на откри ва ње и на 
продлабочување на нивните 
знаења во природ ните науки 
и во техно ло ги јата. 

"Ова е традиционален нат-
превар - вели Бобан - кој е 
здружена иницијатива меѓу 
"Рио Тинто" и "ASI" - Ав стра-
лиски научни иновации ("Aus-
tralian Science Inovations"). "Рио 
Тинто" (www.riotinto.com), мис-
лам дека на многу ваши чи-
татели им е познато, е мул ти-
национална компанија и една 
од најголемите светски ком-
пании за минерални ресурси 
и руди со бруто годишен обрт 
од повеќе од 20 милијади до-
лари. "ASI" - Австралиски на-
учни иновации (www.asi.edu.au) 
е независна, непрофитна ор-
ганизација која управува и е 
задолжена за логистиката на 
австралиските национални 
еду кативни програми за до-
полнување и за поддршка на 
образованието во областа на 
природните науки, вклучу вај-
ќи го и врвниот натпревар 
"Ав стралиска олимпијада во 
природни науки" ("Australian 
Science Olympiad")".

Како што објаснува мла-
диот Бобан, натпреварите се 
организирани во три кате го-

рии: јуниори (7 и 8 одде ле-
ние), средна категорија (9 и 
10 одделение) и сениори (11 
и 12 одделение). Годинава, на 
натпреварите во сите кате го-
рии, учествувале повеќе од 
25.000 ученици од речиси сите 
средни училишта во Австралија.  

"Секоја година во мај, овој 
натпревар им е достапен на 
избраните ученици од седмо 
до дванаесетто одделение. Оп-
ределен број ученици од секое 
средно училиште се избираат 
од страна на професорите по 
природни науки за да учес т-
вуваат на овој натпревар. За 
илустрација, во мојот колеџ 

ри ученици по природни нау-
ки. Потребен е одличен успех 
со повеќе од 90 отсто точни 

ба да се одговорат за 75 ми-
нути. Ги одговорив точно сите 
30 прашања", додава Бобан.

има вкупно 1.430 ученици (од 
седмо до дванаесетто одде-
ление). Од 250 ученици во ос-
мите одделенија нашите про-
фесори одбраа дваесет нај доб-

одговори на редовните тес-
тови по природни науки. Нат-
преварот се состои од тест од 
30 прашања од сите облас ти 
на природните науки, кои тре-

"Од 250 ученици во осмите одделенија нашите 
професори одбраа дваесет најдобри ученици по 
природни науки. Потребно е да се има одличен 
успех, со повеќе од 90 отсто точни одговори на 
редовните тестови по природни науки", вели 
Бобан Ѓоргоски.

Натпреварот е под покровителство на "Рио 
Тинто" ("Rio Tinto Big Science Competition"), една 
од најголемите светски компании за минерални 
ресурси и руди, со годишен обрт од повеќе од 20 
милијади долари.
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БОБАН ЃОРГОСКИ ПОСТИГНУ       ВА УСПЕСИ НА СЕКОЕ ПОЛЕ ВО ДАЛЕЧНАТА АВСТРАЛИЈА ВА УСПЕСИ НА СЕКОЕ ПОЛЕ ВО ДАЛЕЧНАТА АВСТРАЛИЈА

АМБИЦИИ

За него оваа награда има 
големо значење. Наградата е 
убава плакета на која пишува 
дека тој постигнал ис клу чи-
телен резултат и покана да 
учествува во квалификациите 
за Олимпијадата на природни 
науки. Веднаш по победата 
Бо бан, неговите родители, не-
говиот професор и дирек то-
рот на колеџот во кој учи, 

"ASI" и "Рио Тинто", ги по ка ни-
ле и им обезбедиле авионски 
билети за пригодната свече-
ност во Сиднеј.

"Бев почестен, на 24 ноем-
ври 2006 година, во 'Power 
House' музејот за наука, тех-
ника и дизајн во Сиднеј, на-
градата да ми ја врачат д-р 
Paul Willis, водител на поз на-
тата ТВ-научна емисија 'Cata-
lyst' на ABC каналот ('Austra-
lian Broadcasting Corporation') 
и д-р Colin Nexhip - главен 
советник во 'Рио Тинто' - гру-

па за техничко совршенство 
(Principal Advisor - 'Rio Tinto 
Technical Excellence Group'). 
Но, ова не ми е прв натпревар 
и имам намера и понатаму да 
се натпреварувам. Фасци ни-
ран сум од математиката и од 
природните науки и уживам 
да откривам нови хоризонти. 
Оваа година добив уште една 
диплома за одличен успех 
('Certifi cate of High Destinc-
tion') на натпреварот на ав-
стралиско ниво по мате ма ти-
ка ('Australian Mathematics Com-
petition for Westpac Awards'), 
спонзориран од 'Вестпек', една 
од најголемите австралиски 
банки. Сега се подготвувам за 
еден интернационален нат-
превар по математика - 'Тур-
нир на градовите' ('Internatio-
nal Mathematics Tournament 
of the Towns'). Никогаш не ми 
е здодевно. Ова ќе биде за се-
га мој најголем предизвик. Ќе 
се потрудам да дадам сè од 
себе и добро да се подготвам. 
Имам голема поддршка и по-
мош, како од моите многу 
доб  ри професори, така и од 
родителите", вели Бобан. 

Младиот Бобан има маке-
донско потекло. Неговите ро-
дители потекнуваат од Охрид и 
од Струга, така што тој со нив 

редовно доаѓа во Маке донија, 
речиси на секои две-три години. 

"Минатата година бев во 
Охрид и во Струга каде што 
имам многу роднини. Многу 
го сакам одморот во нашата 
куќа на брегот на езерото. 
Уживам во убавините на Ох-
ридското Езеро. Македон ски-
от јазик го владеам добро, но 
би сакал да имам повеќе вре-
ме да го доучувам. Маке дон-
ската популација во Канбера 
е една од помалите во Ав стра-
лија, меѓутоа имам многу дру-
гари Македонци со кои се 
дру жам, заедно спортуваме 
за викендите.  

Хоби ми се музиката, спор-
тот и читањето. Свирам на 
клавир и оваа година го по-
ложив петтиот степен. Имам 
приватна професорка по му-
зика и клавир. Сите степени 
ги имам положено со одличен 
успех. Кога ќе го завршам 
сред ното образование сакам 
да имам и диплома за клавир, 
за која треба да завршам осум 
степени. Покрај тоа што се 
занимавам со музика, еднаш 
седмично тренирам и тенис. 
Минатата година со мојот тим 
освоивме екипно прво место 
на еден локален турнир во 
Канбера", објаснува Бобан.

ПОДДРШКАТА ОД ТАТКОТО ЈОВИЦА СЕКОГАШ Е ПОДДРШКАТА ОД ТАТКОТО ЈОВИЦА СЕКОГАШ Е 
ДОБРЕДОЈДЕНА ЗА СИНОТДОБРЕДОЈДЕНА ЗА СИНОТ


