
МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИШТЕ ОТСКОЧНА ШТИЦА“ - 2015 

 

Факултетот за дизајни технологии на мебел и ентериер од Скопје на почетокот на 
2015 година се приклучи кон меѓународниот проект „Иновативно училиште отскочна 
штица“ спонзориран од швајцарската фондација Меркатор под покровителство на 
швајцарски партнери од Бил. Предвидено е овој проект да трае 4 години, а претставува 
продолжение на проектот „Отскочна штица“ кој траел од 2012 до 2015 година. Во проектот 
учествуваат образовни институции од Швајцарија, Русија, Словенија, Босна и 
Херцеговина, Србија и Македонија.Во периодот од 20. 09. – 26.09. 2015 година се одржа 
конференција во склоп на меѓународниот проект „Иновативно училиште Отскочна штица“ 
Според предвидената динамика, секоја година треба да се одржи по една студентска 
конференција и по два практични проекти(работилници). 

 

 

 

Работни сесии во Biel и Neuchatel 

 

 

Во периодот од  20 до 26 септември во Биел (Швајцарија) се одржа првата студентска 
конференција за одржлив развој и во дрвната индустрија и шумарството. На 
конференцијата присуствуваа 28 додипломски и постдипломски студенти и координатори 
од високообразовни институции од шест држави: Колеџот за Архитектура, дрво и дизајн 
на Универзитетот во Берн (Швајцарија), Универзитетот на Neuchâtel (Швајцарија), 
Техничкиот универзитет во Санкт Петербург (Русија), Факултетот за дизајн и  технологија 
на мебел при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје (Македонија), Шумарски 
факултет, Универзитет во Белград (Србија), Техничкиот универзитет во Бихаќ (Босна и 
Херцеговина) и Биотехнички факултет, Универзитет во Љубљана (Словенија). 
Учесниците ги презентираа своите  научни и стручни трудови. 



 

 

Презентација на трудовите од нашите студенти 

 

Во првата година на проектот се вклучени дипл. инж. Анета Мицевска, дипл. инж. 
Тања Димовска Итова, студент Ангелина Шулевска и студент Славе Ангелов.  

По презентирањето на трудовите во вториот дел од конференцијата беше 
остварена посета на блискиот град Neuchatel, со турнеја на стариот дел на градот, 
замокот и крајбрежjeto во близина на езерото. На претпоследниот ден беше организирана 
екскурзија во Женева, со туристички водич низ центарот на градот, катедралата и 
Канцеларијата на Обединетите нации. По завршувањето на првиот дел од 
конференцијата беа формирани две групи на учесници, на кои им беа дадени насоки за 
понатамошна работа во форма на работилници. Првата работилница ќе се одржи во 
ноември 2015 година во Бихаќ, тестирање на дрвни композити, додека вториот ќе се 
одржи во Скопје во февруари 2016 година и ќе се фокусира на дизајн на мебел од  
користени дрвени палети. 

 

 

 



 

Учесниците на конференцијата пред зградата на ОН во Женева 

 

Впечатоците по првата конференција од меѓународниот проект Иновативно 
училиште отскочна штица одржана во Швајцарија се многу позитивни. Искуствата 
стекнати во размената на идеи и размислувања од областа на дизајнот, дрвната 
индустрија и шумарството, подобрување на вештините за презентација, и секако доброто 
дружење, ќе останат одлична база за надградба на следните проекти и работилници. 

 

Вонр. Проф. д-р Владимир Каранаков, координатор на проектот „Иновативно училиште 
отскочна штица“ 

 

 

 

 

 

 



 


