Обука на тема: ''Климатски промени''
Датуми: 06/06/2026, понеделник
Локација: https://us02web.zoom.us/j/83477944106?pwd=MVN3OEladFJ1S0ljRGpyQ2NJUVpVZz09
Почеток: 13:00 ч.
времетраење: 120 минути

Предлог АГЕНДА
Време

Тема

Опис

12:45-13:00

Регистрација на учесниците и приклучување кон платформата

Оn-line настанот ќе се спроведе на ZOOM
платформата. Настанот ќе почне 15 минути
пред почетокот на обуката со цел секој
учесник да се приклучи на обуката со
време

Придружни документи /
алатки

СЕСИЈА 1: ВОВЕД
13:00-13:10

Вовед во обуката
Цел на обуката:
Цел на оваа обука е да го унапреди знаењето на учесниците,
за климатски промени и климатска акција како и запознавање
на учесниците со содржината и имплементацијата на
меѓународни конвенции и договори за климатски промени.
Исто така обуката има за цел да направи разлика и даде
соодветни примери за мерки за ублажување на климатските
промени (МИТИГАЦИЈА) и мерки за прилагодување и
отпорност кон климатските промени (АДАПТАЦИЈА).

13.10-13.20

Кратко запознавање со учесниците на обуката

Информациите ги обезбедува домаќинот
на настанот, во врска со целите на
обуката, резултатите и агендата,
очекуваните резултати од обуката итн.
(претставник на Милиеуконтакт
Македонија и ФООМ)

Секој учесник ќе има можност да се
претстави и да сподели очекувања од
обуката

Интерактивна онлајн
алатка

СЕСИЈА 2: КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И НАЧИНИ НА ДЕФИНИРАЊЕ НА МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЈА И МИТИГАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИ
ПРОМЕНИ
13.20-13.30

-

-

13.30-13.50

-

Рамковната конвенција на ОН за климатски промени
Преглед на меѓународната и националната законска
регулатива / регулатива за адаптација и отпорност на
климатските промени.
Закон за климатска акција
Долгорочна стратегија за климатска акција на
Република Северна Македонија за периодот 20202050

Д-р Петра Поп Ристова
Маја Марковска

Вовед во климатски промени
Терминот Климатски промени
Дефинирање на термините адаптација и митигација
(ублажување) на климатските промени
Оцена на влијание на климатски промени
Што значи прилагодување кон климатските промени и
отпорност на климата?
Оцена на ранливост кон климатски промени

Д-р Петра Поп Ристова
Маја Марковска
ЗОР Милиеуконтакт Македонија

PPP Презентација

Креирање на работни групи. Секоја
работна група или “ZOOM соба”, ќе биде
модерирана од страна на ЗОР МКМ.

Работа во групи.

Секоја група избира презентер, кој во рок
од 5 минути треба да ги претстави
заклучоците од својата работна група.

Резултати од
спроведената вежба

PPP Презентација

ЗОР Милиеуконтакт Македонија

Дискусија со учесниците
13.50-14.10

Работа во групи - Ранливост и мерки за адаптација кон
климатски промени во:
-

14.10-14.30

Работна Група 1: Земјоделие и Шумарство
Работна Група 2: Води
Работна Група 3: Биодиверзитет
Работна Група 4: Здравје

Презентација од работата во групи

14.30-14.45

Митигација на климатски промени

Д-р Петра Поп Ристова
Маја Марковска

PPP презентација

ЗОР Милиеуконтакт Македонија
14.45-15.00

Работа во групи – Дефинирање на мерки за митигација
(ублажување) на климатските промени
-

15.00-15.15

Работна Група 1: Земјоделие и Шумарство
Работна Група 2: Води
Работна Група 3: Биодиверзитет
Работна Група 4: Енергија

Презентација од работата во групи

Веќе формираните работни групи ќе
продолжат да работат во ист состав и ќе се
обидат да дефинираат мерки за
митигација.

Работа во групи

Секоја група избира презентер, кој во рок
од 5 минути треба да ги претстави
заклучоците од својата работна група.

Резултати од
спроведената вежба

Заклучоци, очекувања, оценка на обуката

Формулар за евалуација

КРАЈ НА ОБУКАТА
15.15-15.30

Завршување на обуката

