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Од идеја до визуелизација 
обука за работа со податоци 2.0 

 
Агенда 
 
Четврток, 21.06.2018:  
 

Час Сесија  

10.00 

 

Кратко претставување  o Претставување на учесниците 

o Пример на една визуелизација што ви 

оставила впечаток 

10.10 

 

Што ќе работиме 

наредните 2 дена? 

o Објаснување на агендата во следните 

два дена 

o Dungeons & Data 

10.30 

 

Вовед во работа со 

податоци  

Поделба по групи 

o Презентација 

o Брејнсторминг на теми од интерес 

o Идеи за работа  

11.15 Што се податоци o Размислувања и идеи 

o Кратка презентација за типови на 

податоци 

11:50 Пауза  
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12.00 Прибирање на 

податоците 

 

o Начини на прибирање на податоци во 

Македонија 

o Google advanced search 

o MAKSTAT 

o Бази на податоци од Здруженија на 

граѓани 

13.00 Запознавање со скрејпање  o Кратка презентација 

o Скрејпање од ПДФ фајлови 

o Tabula 

o PDF Tables 

14.00 Ручек  

15.00 Чистење на податоци o Што е извештај а што табела 

o „Рачно“ чистење 

o Open Refine 

16.00 Групите работат на 

нивните идеи 

o На кои прашања сакаме да дадеме 

одговор? 

o Кои податочни сетови би можеле да 

бидат корисни? 

o Кои алатки би ни користеле? 

o Која е главната тема во приказната? 

o Групите ги презентираат своите идеи 

17.00 Заклучоци од првиот ден  
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Петок, 22.06.2018:  
 
  

Час Сесија  

10.00 Краток вовед 

 

o Како се чувствуваме денес? 

o Првото сеќавање за вежба на компјутер 

10.15 Анализа на податоци  o Аналитички вештини 

o Анализа на постоечки податочни сетови 

11.00 Пауза  

11.10 Вовед во визуелизација на 

податоци 

o Презентација 

Бесплатни алатки за визуелизација на 

податоци 

11.45 Групите работат на 

нивните идеи 

 

13.45 Ручек   

14.15 Групите го презентираат 

сработеното  

o Тема  

o Извори на податоци 

o Предизвици 

Што понатаму 

14.45 Заклучоци  

 


