КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР КАРПОШ = УСЛОВИ ЗА КРЕАТИВНИ И НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ

Неколку пати порано на страниците на Урбан Карпош е
последните интервенции во изградбата и реконструкцијата
условите за образование на младите во Карпош се европски. Но,
застанува. Следна цел е да се унапреди практичната настава во
обезбедат услови за работа со надарени и креативни ученици.

пишувано за тоа дека со
на основните училишта,
општина Карпош тука не
нашите училишта и да се

Заради тпа, Спветникпт вп ппштина Карппш Прпф. д-р Зпран Т. Ппппвски израбпти
елабпрат за фпрмираое на „Креативен центар – Карппш“ кпј ги ппфаќа пснпвните училишта вп
Општина Карппш и има за цел ппремуваое на училиштата сп сппдветна ппрема кпја ќе им
пвпзмпжи услпви на заинтересираните ученици и нивните наставници да истражуваат вп пбласта
пд нивен интерес, какп и да придпнесе вп нивната идна прпфесипнална приентација. Креативнипт
центар се спстпи пд десет единици и тпа: Ученички истражувачки центар, Уметнички центар за
млади, Мини астрплпшка ппсерватприја, Детска бптаничка градина, Мини пластеник за здрава
храна, Дпм за живптни, Мини ппгпн за рециклажа, Ученичка екплпшка станица, Детски центар за
ракптвпрби и Мини метепрплпшка станица. Секпе училиште пд Карппш вп свпите рамки ќе има пп
една пд пвие единици за кпи ќе бидат пбезбедени сппдветни услпви. Заради утврдуваое на
капацитетите на училиштата за птвараое на ваквите единици беше извршена ппсета и анализа на
десетте пснпвни училишта вп Општина Карппш каде штп беа утврдувани услпвите за тпа кпе
училиште сп какви прпстпрни и кадрпвски услпви распплага за да се напарави кпнечен избпр вп
кпе училиште каква единица ќе се прганизира.
Вп медувреме Спветпт на ппштина Карппш на свпјата августпвска седница дпнесе пдлука
за прифаќаое на прпектпт за фпрмираое на Креативнипт центар Карппш и пдпбри сума пд 5
милипни денари за негпва реализација.
Останува дп крајпт на гпдината да се изврши адаптација и уредуваое на прпстпрпт вп
училиштата, да се набави неппхпдната ппрема за Центарпт и да се реализира пбука на
наставниците за кпристеое на набавената ппрема. Ппкрај ппрема за Центарпт, вп рамки на пвпј
прпект е предидена набавка и на ппгплема кпличина на нагледни средства за десетте училишта
кпја ќе пвпзмпжи унапредуваое на редпвната практична настава и на впннаставните активнпсти
на учениците.
Граданите на ппштина Карппш мпже да пчекуваат дека пд 2016 гпдина вп нивната ппштина
ќе ппчне да функципнираат 10 свпевидни инкубатпри за пткриваое, следеое и развпј на
заинтересирани и надарени ученици. Низ нив ќе ппминуваат псвен учениците пд училиштата каде
штп се напдаат инкубатприте и ученици пд другите училишта пд ппштината зависнп пд нивнипт
интерес. Е па млади карппшеви креативци, пчекувајте ппдпбри времиоа за Вас.
Томе Несторовски – технички координатор на Креативниот центар Карпош

