ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА ФЕНИКС ЗА 2007 година

I

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ
ПОЕДИНЦИ И ГРУПА ТВОРЦИ:

1. Свето Стаменов, за постигнувања во новинарството;
2. Нада Ѓоргиевска за постигнувања во ликовната уметност;
1. Велко Неделковски, за постигнувања во книжевноста;
2. Снежана Велкова, за постигнувања во образованието;
3. Валентина Велковска-Трајковска, за постигнувања во музичката
културата;

II ЛИСТА НА КАНДИДАТИ
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
1.Ангела Гиговска, за постигнувања во спортот;

III ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ПРАВНИ ЛИЦА

1.

Детска градинка „13 Ноември„-Скопје, за постигнувања во
предшколското воспитание и образование;

Наградата за кандидатите од I Листата на кандидати поединци и група
творци и од II Листата на кандидати ученици и студенти, се состои од
Диплома и паричен износ од по 23.000,00 денари.
Наградата за кандидатите од листата на кандидати правни лица, се
состои од диплома и плакета.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
за предложените кандидати за доделување на Годишната
награда на Општина Центар „Феникс„ за 2007 год.

Согласно одредбите од член 16 став 2 од Правилникот за начинот,
условите и постапката за доделување на Годишната награда на Општина
Центар – Феникс, Комисијата за доделување на Годишната награда на

Општина Центар Феникс, го дава следното образложение
предложените кандидати за доделување на Годишната награда.

за

1. Свето Стаменов - новинар и помошник одговорен уредник на
Македонско радио – Радио Скопје, е предложен од Програмскиот
колегиум на Македонското радио – Радио Скопје за неговата
повеќегодишна професионална ангажираност и придонес за афирмација
на Македонското радио – Радио Скопје како јавен радиодифузен сервис
кое се наоѓа на територија на Општина Центар , како и на македонското
новинарство во целина во земјава и во светот.
Тој е еден од столбовите на информативната програма на Македонското
радио и во неговата дваесетгодишна успешна новинарска кариера е еден
од водечките уредници и водител и на централните информативни
емисии: „Пладневен радиовесник„, „Прес 19„ и „Радио 22„.
Особен придонес во новинарството се и неговите реализирани преку 400
интервјуа со државници, политичари, еминентни дипломати и личности
од политичкиот живот во земјава и во странство за на слушателите што
поблиску да им ги претстави нивните размислувања за ситуацијата во
Р.Македонија, за нејзините напори за вклучување во евро и
евроатлантските интеграции, за нејзините перспективи како и за
ситуацијата во опкружувањето, пред се на сеуште нестабилниот Балкан.
Интервјуата се собрани во една книга од 592 страници со наслов
„Интервјуа 2007 година„ и приложени се кон Предлогот од Програмскиот
колегиум.

2. Нада Ѓорѓиевска – предметен наставник по ликовно образование во
ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци„- Скопје е предложена од ова училиште за
покажаните извонредни познавања во ликовното образование кои ги
имплементираше во наставниот процес што вроди со низа успеси и
резултати на Меѓународно, Државно, Градско и општинско ниво.
Учесник е во многубројни проекти и носител на
многубројни
сертификати за завршена и оценета обука.
Во бројни натпревари има освојувано награди и признанија / два
телевизори, два видеорекордера, многу бројни книги/ кои успешно ги
афирмираа училиштето и Општината.
Посебно за потенцирање е нејзината активност и придонес во
реализирањето на бројни проекти, како што се: Проект Модернизација
на образованието. Обука за програма “Современи и креативни методи и
техники на учење и осовременување на наставата„
/добиен
сертификат/; „Врата кон нови знаења„ /добиен сертификат/, „Обука за
програмата за практично користење на информатичко-компјутерска
технологија во наставата –ИКТ систем, /добиен сертификат/ и бројни
учества на меѓународни, републички и меѓуопштински детски ликовни
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изложби со освоени дипломи и награди за училиштето, дипломи за
менторство и поединечни дипломи за ученици од ова училиште.

3. Велко Неделковски – писател, радио, телевизиски и филмски
сценарист од Скопје е предложен од Просветно дело А.Д. Редакција
„Детска радост„ за неговите бројни литературни дела наменети за
младите но и за возрасните читатели. Автор е на 50 наслови на
поединечни книги од сите жанрови: сликовници, раскази, сказни,
романи-дела со кои другарувале и се уште другаруваат генерации
читатели.
Неделковски е автор на 60 радио-драми, емитувани на програмата на
Радио-Скопје а некои од нив се преземени, снимени и емитувани и преку
радија во соседните и други земји во Европа. Неделковски е еден од
најплодните наши телевизиски сценаристи. Ги напишал сценаријата за
телевизиските драми и драмски серии за млади и возрасни гледачи: „Да
видам, да видам што ќе бидам„; „ТВ Ребус„; ТВ „Речник„, „Автограми„;
„Црвено, жолто, зелено„; „Чук, чук Стојанче„, „Саки од Сакалија„; „Светот
има осум страни„ и други.
Кон Апликацијата за наградата, Велко Неделковски приложува 5 свои
објавени романи негов избор од неговите 50 објавени. Токму овие
романи ги приложува бидејќи смета дека истите се некаков жанровски
пресек на неговото литературно творештво и ги опфаќаат сите фази од
неговото ангажирање да се преточи животот во литература. Тоа се
романите „Вечниот Таниз„; „Смртници и бронза„; „Кога доцни принцот„,
„Денот на стршенот„ и „Шармери од осмо„.
4. Снежана Велкова – наставник по македонски јазик во ОУ „Јохан
Хајнрих Песталоци„- Скопје е предложена од ова училиште за нејзините
достигнувања во македонистиката како член во работните групи кои ги
подготвуваа плановите и програмите за македонски наставен јазик за VII
и VIII одделение и Акционата програма за Македонски јазик за возрасни
и за Македонски јазик за Mакедонците во странство како учебникар,
уредник, лектор и коректор на низа изданија и рецезент на учебници и
прирачници.
Снежана Велкова е носител на бројни сертификати, признанија награди и
и дипломи за нејзини трудови:
-

Коавтор на учебници по македонски јазик за VII и VIII одделение;
Коавтор на работни листови за V и VI одделение по македонски
јазик;
Соработник и уредник на прирачниците „Низ страниците на
лектирата„ за V, VI, VII и VIII одделение;
Коавтор и уредник на прирачниците „Тематски тестови по
македонски јазик за V, VI, VII и VIII одделение;
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-

Уредник на преработениот учебник по македонски јазик за VI
одделение;
Уредник на граматики по македонски јазик за V, VI, VII и VIII
одделение;
Уредник на учебник и прирачник за I година во средно стручно
образование;
Автор на подрачјата Синтакса и фразеологија во учебникот за III
година и уште десетина други трудови во својство на автор и
уредник и бројни учества со своите ученици во натпревари,
манифестации, литературни конкурси на кои има добиено низа
признанија, благодарници и дипломи.

5. Валентина Велковска Трајановска – композитор, е предложена од
Сојуз на композиторите на Македонија како истакнат општествен деец во
целокупната музичка култура-претставник на современата македонска
композиторска школа со голем творечки опус, со голем број на изведени
и снимени дела, како во земјата така и во странство, трудови, учество на
домашни и странски фестивали за современа музика.
Доц. М-р Валентина Велковска Трајановска е редовен член на Сојузот на
композитори на Македонија и е автор на повеќе солистички, хорски,
камерни и оркестарски композиции и за нејзиниот творечки опус,
добитник е на многу награди и признанија меѓу кои и државната награда
„50 години Универзитет „Св.Кирил и Методиј„ 2000-та година, наградите
„Место на дискот„ во рамките на Музичката младина на Македонија.
Учесник е на 11 интернационални семинари, фестивали и конференции,
добитник е на 9 награди и стипендии, автор на 30 дела од музичкото
творештво, 7 научни трудови, 13 позначајни изведби на дела во земјата
и странство, дел од изработената нотографија и редактура на
партитурите: „Денес над Македонија„, „Пигмалон„, „Пасакаља за еден
херој„, „Драматична увертира„ и други.

6. Ангела Гиговска е ученик во VIII одделение во ОУ „Коле
Неделковски„ Скопјем, и член на ШОТОКАН КАРАТЕ – ДО КЛУБ
„ФУНАКОШИ ГИЧИН„ – СКОПЈЕ, е прелдожена од овој клуб за покажани
големи резултати со учество и допринос на многу карате турнири во
земјава и странство.
Ангела Гиговска – 3 години е државна карате репрезентативка во
категоријата пионери и помлади кадети.
Со своето учество на домашни и странски натпревари, Ангела има
освено над 60 дипломи, плакети и награди за освоени прво, второ и
трето место од кои најголемиот дел се за поединечно натпреварување и
одреден број екипно натпреварување.
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7. Детска градинка „13 Ноември„- Скопје, е предложена од Советот
на воспитувачи при оваа детска градинка за содржини-проекти и
теоретски излагања од Програмата за стручно усовршување на кадарот
во градинката за 2006-2007 година – „Сказна за дрвото„ – Матичен
објект; „Македонско народно културно творештво„ – Парк и Кукушка
објект„ и „Децата од Македонија со децата од Европа и Метидеранот„ –
Јасмин објект.
Наведените проекти кои се доставени во прилог на предлогот, даваат
голем придонес за запознавање на децата со сличностите и разликите на
народите, почит кон културните и верските обичаи на народите и
развивање на свеста за значењето на јазикот и придонес кон
спознавање, доживување и развивање на позитивен и одговорен однос
кон живата природа особено кон дрвјата и другиот растителен свет.

Комисија за доделување на Годишна
награда на Општина Центар – Феникс
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Сашо Трпески,с.р.
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