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Проф. д-р Игор Неделковски
Претседател на Одборот на ГАУС Институт –
Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење



• ГАУС институтот е фондација за нови технологии, иновации и 
трансфер на знаење основана во Битола во 2006 година.

• Цел на основање на фондацијата е преку развој и примена на 
нови технологии, иновации и трансфер на знаење да допринесе 
кон создавање на општество базирано на знаење во регионот.

• ГАУС Институтот е водечка организација во регионот во 
реализација на меѓународни проекти – има реализирано преку 
50 финансирани од повеќе странски и домашни донатори (EU, US 
Department od State, USAID, Civica Mobilitas/Swiss Development 
Cooperation, GTZ, Dutch Ministry of Foreign Affairs, повеќе домашни 
донатори итн.
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• Во 2014 ГАУС Институтот со средства добиени од NATO Charity 
Bazaar донираше опрема вредна 10.000 ЕУР на Здружението на 
телесни инвалиди од општините Битола, Ресен и Демир Хисар.

• Во 2017 ГАУС Институтот повторно доби 10.000 ЕУР од NATO 
Charity Bazaar за набавка на компјутерска опрема и софтвер на 
македонски јазик за слепи лица, кои ги донираше на Сојузот на 
слепи лица од Битола.
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• Во 2019 на меѓународен конкурс по повод 70 годишнината од 
основањето на НАТО, проектот на ГАУС Childen@Game.Edu.NATO е 
избран за финансирање од страна на НАТО.

• Цел на проектот е да идентификува што НАТО значи за најмладата 
популација (0-17 години) и преку интерактивни едукативни игри 
да ги образува најмладите, нивните родители и наставници на 
темата што НАТО би можело да значи за нив.

• Проектот ќе се реализира во три фази.

mailto:Childen@Game.Edu.NATO


- I Фаза

• Првата фаза завршува денес со овој настан.
• Во оваа фаза интервјуирани се преку видео, текст, и цртежи околу 1500 

деца од градинките, основните и средните училишта, да одговорат 
искрено – детски – на едно основно прашање Што е тоа НАТО!

• Учество зедоа 60 училишта и градинки и 75 наставници – ментори.
• Како резултат на оваа фаза, изработени се осум видеа со искрени 

детски одговори, една книга – збирка на детски творби и изложба на 
детски цртежи.

• Материјалите се на македонски и албански јазик. Можеби овие творби 
се први во кои се интегрирани одговори и написи на македонски и 
албански јазик.

• Сите овие материјали ќе ги промовираме денес – на овој настан.



- II Фаза

• Сите добиени материјали од Вас ќе бидат објавени на веб.
• Нашите експерти ќе ги анализираат сите одговори и ќе ги утврдат 

најчестите забуни кај децата во однос на нивните сфаќања за тоа што е 
НАТО.

• На веб ќе ја објавиме и анализата со најчестите забуни кај децата (но и 
наставниците) за тоа што е НАТО, како и одговори за тоа Што НАТО би 
можел да биде за секој од нас?

• НАТО не е само воен сојуз – НАТО е многу повеќе од тоа.
• Втората фаза ќе заврши со повик за изработка на едукативни игри на 

тема Што НАТО би можел да биде за Тебе. Преку овие игри 
најмладите, но и нивните родители и Вие наставниците треба да се 
запознаат со вистинската природа на НАТО и ползата што секој 
поединец би можел да ја има од членството во НАТО.



- III Фаза

• Во третата фаза ќе организираме ваков сличен, се надевам уште 
поголем собир, на кој Вие со Вашите ученици ќе ги презентирате 
изработените едукативни игри.

• Ќе ги избереме најдобрите и ќе ги отпечатиме во 1000 
примероци (на македонски, албански, турски, ромски, српски…) и 
ќе ги дистрибуираме низ училиштата и градинките.

• Убаво ќе се забавуваме и учиме.



Ви посакувам убава забава и дружење и денес.

Благодарам!
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