Семинар за роботика во Делчево
Вторник, 13 Ноември 2018 08:41

Првиот Семинар за роботика, информатика и напредни технологии во Делчево ќе се
одржи на 16 ноември, в петок, со почеток во 10 ч. во ресторан „Либеро“. Семинарот е во
организација на Фондацијата „Бугарско сеќавање“ и Општина Делчево, а учество ќе
земат 220 ученици од општините Делчево, Виница, М. Каменица, Пехчево, Берово и
Струмица. Како што истакна Венци Димитровски координатор на проектот, целта на
овој Семинар е младите да добијат поголеми познавање на полето на роботиката и
дигиталната технологија.

-Пред сѐ, интенцијата е да се прошират познавањата и да се разбуди интересот за
роботиката кај младите. Тие ќе имаат можност и да се запознаат со хуманоидниот робот
од Бугарија НАО, како и да ги претстават своите автономни роботи, да добијат
познавања за дигиталниот свет, криптовалутите и 3Д –печатачите. Пораката е дека
дигиталните компетенции се клучни за професиите на иднината и приоритет од
Програмата за трансгранично пријателство меѓу Македонија и Бугарија, истакна
Димитровски.
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Инаку, соработката меѓу Општина Делчево и Фонадацијата „Бугарско сеќавање“ на д-р
Милен Врабевски трае скоро една година. Во овој период воспоставена е цврста
соработка во делот на образованието, односно надградување на капацитетите на
учениците во делот на информатичките технологии и продлабочување на соработката
на образовните институции од двете страни на границата.

Неодамна околу 60 млади од Македонија од општините Делчево, Пехчево, Берово,
Македонска Каменица и Виница учествуваат на дводневната образовна екскурзија која
се реализира во Благоевград, соседна Бугарија. Патувањето бепе на покана на
Фондацијата „Бугарско сеќавање“ и е дел од програмата на Фондацијата за
трансгранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија.

Претходно делчевски средношколци учествуваа на интерактивен семинар по роботика и
дигитална технологија кој се одржа во Струмица. Семинарот беше во организација на
д-р Милен Врабевски и Фондацијата „Бугарско сеќевање“, а на него учествуваа над 250
млади од Струмица и Делчево. Фондацијата донираше и опрема за детската градинка
во Делчево во висина од 2 илјади евра.

Проектот е дел од долгогодишните инвестиции на д-р Милен Врабевски и Фондацијата
„Бугарско сеќавање“ за професионални и образовни перспективи за зближување на
населението од двете страни на границата.
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