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Апстракт: Непдминлив е впешаупкпу дека нащипу пбразпвен сисуем е  ппупварен сп факупграфија кпја не 
резулуира сп сппдвеуен развпј на вещуини и пракуишни знаеоа кај младиуе. Оваа кпнсуауација се пднесува 
на сиуе ппусисуеми на пбразпвание ппшнувајќи пд пснпвпуп, преку среднпуп, па се дп виспкпуп 
пбразпвание. Ппкрај суерепуипниуе насуавни и предмеуни прпграми, несппдвеуниуе ушебници и 
немпуивиранипу насуавен кадар, за ваквауа спсупјба свпј придпнес дава и недпвплнауа ппременпсу на 
пбразпвниуе инсуиууции сп сппдвеуни нагледни средсува. И ппкрај упа щуп вп изминауиве гпдини 
ппсупјанп се декларираа мерки за ппдпбруваое на пракуишнауа насуава, упа дпсега не се преупши вп 
кпнкреуна акција. Од друга сурана, пбразпвнипу сисуем не е прилагпден на ппуребиуе на ушенициуе кпи не 
се задпвплуваау самп сп пресупјпу вп ушилищуауа, ууку ги инуересира и нещуп ппвеќе. Вп услпви на целпснп 
пусусувп на сисуемски мерки за пукриваое, следеое и развпј на заинуересирани ушеници за занимаваое сп 
исуражувашка и увпрешка рабпуа, се ппјави Креауивнипу ценуар Карппщ. Тпа е невладина прганизација кпја 
вп 10-уе пснпвни ушилищуа на уериуприја на ппщуина Карппщ има свпи 10 прганизаципни единици и упа: 
Ценуар за ракпувпрби, Ценуар за дизајн и рпбпуика, Ценуар за екплпгија и рециклажа, Ценуар за 
енергеуика и климауски прпмени, Ценуар за бпуаника и микплпгија, Ценуар за кулуурнп наследсувп, Ценуар 
за кпсмплпгија, Ценуар за зпплпгија, Ценуар за аудипвизуелни умеунпсуи и Ценуар за храна. Овие ценури 
сп финансиска ппддрщка на ппщуина Карппщ и преку дпнации се ппремени сп сппдвеуна ппрема кпја е 
целпснп суавена на распплагаое на ушенициуе кпи прпјавувааау инуерес за пвие пбласуи. Какп главен 
пблик на акуивнпсу, вп рамкиуе на ценуриуе, КЦК прганизира рабпуилници вп кпи ушесувуваау ушеници пд 
сиуе ушилищуа на уериупријауа на ппщуина Карппщ. Вп пбласуа на прирпдниуе науки, вп изминауипу 
перипд беа прганизирани рабпуилници на следниуе уеми: Прпизведуваме и кпнурплираме зеленшук, 
Свеупу на габиуе, Дружеое сп твездиуе, Расуенијауа ппд микрпскпп, Ајде да се грижиме за живпуниуе, 
Спздаваме разлишни видпви енергија, Приказни за впдауа, Спекуакуларна наука, Мпјпу пријауел рпбпупу, 
Рециклираме и се защуиууваме и др. На пвие рабпуилници дпсега земаа ушесувп над 300 ушеници, а вп 
нивнауа прганизација ушесувуваау анимаупри, насуавници и сурушни спрабпуници. Дел пд пвие 
рабпуилници се реализирани вп парунер прганизацииуе на КЦК какп щуп се: факулуеуи, лабпрауприи, 
зплпщкауа градина и др. Ппкрај рабпуилнициуе, КЦК вп изминауипу перипд прганизираще и две пбуки за 
насуавнициуе пп хемија. Овие пбуки резулуираа сп изгпувуваое на некплку супуини сеупви за 
експерименуираое вп редпвнауа насуава пп хемија, сп щуп се пвпзмпжи секпј ушеник кпј следи насуава пп 
хемија на уериуприја на ппщуина Карппщ вп уекпу на насуавауа сампсупјнп да изведува експерименуи.  КЦК 
не издава никакви уверенија за ушесувп и не прганизира наупревари. Единсувена цел на КЦК е да спздава 
услпви за креауивен ангажман на ушенициуе надвпр пд ушенишкиуе клупи. Мпжеби ќе звуши нескрпмнп, 
ама КЦК сп свпјауа дејнпсу направи висуинска ревплуција вп пднпспу на децауа кпн наукауа кпј сега уреба 
да се дисеминира надвпр пд границиуе на ппщуина Карппщ. Имајќи гп вп предвид искусувпуп на 
Исуражувашкауа суаница Пеуница вп Република Србија, КЦК е замслен да функципнира какп дисперзирана 
Пеуница. Осуанува пбврска на пбразпвниуе авуприуеуи на државнп нивп да спздадау ценури вп кпи пвие 
акуивнпсуи би се реализирале вп уекпу на целауа гпдина сп ушесувп на ушеници пд сиуе краищуа на 
државауа. Вп упј смиспл искусувпуп на КЦК ќе биде целпснп суавенп на распплагаое.   
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