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Распишува 
 

Kонкурс за одделенските наставници и предметните наставници по Македонски 
јазик 

за изработка на мултимедијален ИКТ прокт на тема: 
 

 
 

 
 
 
 

„КАЛЕНДАР НА ДЕТСТВОТО СО ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ 
 
 



Конкурсот се распишува по повод 65 -годишнината од излегување од печат на 
првата збирка поезија за деца „РАЗВИГОРЧЕ“ од Видое Подгорец. 

 

 
 
 

- Од секое училиште можат да бидат испратени најмногу  ТРИ  
проекти  што ќе бидат избрани како најдобри на ниво на 
училиштето.   

- Право на учество имаат ситеодделенски наставници, како и 
предметните наставници по Македонски јазик од основните и 
средните училишта. 

 
-  Мултимедијалниот ИКТ проект треба да биде инспириран од 

литературни прилози и содржиниод богатото творештво на големиот 
поет и писател за деца и млади Видое Подгорец. Идејата е секој 
наставник, заедно со своите ученици да изработи свој мултимедијален 
проект(електронска  книга –албум или ИКТ - видео материјал) на 
прочитани дела од писателот Видое Подгорец (песни, гатанки, раскази, 
збирки со поезија, раскази или роман по сопствен избор). 
Пристапот треба да биде оригинален, креативен, интерактивен и 
инспиративен, со цел младата читателска публика поблиску да се  
запознае со ликот и делото на писателот за деца и млади Видое 
Подгорец. 
Секој наставник има право на учество со еден ИКТ проект. 
 
Трудовите,  во форма на ИКТ содржина треба да бидат испратени најдоцна до 
19.05.2021 година, на следната електорнска адреса: 
 

vidoepodgoreckonkursi@gmail.com 
 
Име и презиме на наставникот, училиште, место, e-mail и телефон за контакт 
 

 
Сите пристигнати  ИКТ проекти, ќе бидат објавени на фб-страницата на 

Манифестацијата СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ.  Најдобрите 
три проекти ќе бидат избрани од страна на стручна комисија, формирана од 
организаторот. Победниците на конкурсот ќе бидат објавени на официјалната фб-
страница на Манифестацијата, а прогласувањето ќе биде онлајн, при што секој учесник 
ќе има можност да се обрати по пат на видео - повик.  

mailto:vidoepodgoreckonkursi@gmail.com


 
Манифестацијата„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ 2021“, 

согласно вонредните околности предизикани од КОВИД- 19ќе се реализира по 
електронски пат, преку видео- врска, на една од расположивитеонлајнплатформи, 
на 8.06.2021 година – денот на раѓањето на Видое Подгорец, патронот на 
Манифестацијата, за што ќе следува дополнително известување.Доколу дозволат 
условите, завршен настан ќе се организира на отворено, во дворот на училиштетo 
„Видое Подгорец“, во с.Колешино, родното место на Подгорец. 

 
 
Откако жири комисијатаќе го направи изборот, наградените  ќе бидат известени 

најдоцна до30. 05. 2021г. 
 
За сите пристигнати ИКТ проекти, кои ќе бидат објавени на официјалнатафб- 

страница на Манифестацијата СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ ,  
ќе се организира и онлајн гласање во периодот од  20.05. до 1.06.2021 година. 

Проектите со најмногу гласови, ќе добијат дополнителен број на поени од 
страна на жири -комисијата. 

 
Ве очекуваме, 
 

Со почит 
    

Манифестација„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ 
во соработка со „ Просветнодело“, Скопје 
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