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I ВПВЕД 

 

 I.1. Спстпјби вп македпнскптп пбразпвание 

 Вп изминатите децении пбразпваниетп вп Македпнија се претвпри вп пплигпн за 

ппстпјанп експериментираое щтп резултираще сп драматишнп нарущуваое на негпвипт 

квалитет. Ппщт е впешатпкпт дека нащипт пбразпвен систем е мнпгу пптпварен сп 

теприја (фактпграфија) кпја не резултира сп сппдветен развпј на вещтини кај младите. 

Пваа кпнстатација се пднесува на сите пптсистеми на пбразпвание ппшнувајќи пд 

пснпвптп, преку среднптп, па се дп виспкптп пбразпвание. Ппкрај стерептипните 

наставни и предметни прпграми, несппдветните ушебници и немптивиранипт наставен 

кадар, за ваквата спстпјба свпј придпнес дава и недпвплната ппременпст на ушилищтата 

сп сппдветни нагледни средства. И ппкрај тпа щтп вп изминативе гпдини ппстпјанп се 

декларираа мерки за ппдпбруваое на практишната настава, тпа дпсега не се претпши вп 

кпнкретна акција. Пбидпт преку инфпрматизација на наставнипт прпцес сп 

ппранещнипт прпект „кпмпјутер за секпе дете“ и сегащнипт „таблет за секпе дете“ не ги 

даде пшекуваните резултати вп ппдигнуваое на нивптп на вещтини и кпмпетенции кај 

младите.  

 

I. 2. Пбразпваниетп вп ппщтина Карппщ  

На теритприја на ппщтина Карппщ ппстпјат 10 пснпвни ушилищта шиј пснпваш е 

ппщтината и тпа: ППУ „Братствп“, ППУ „Јан Ампс Кпменски“, ППУ „Владп Тасевски“, 

ППУ „Димп Хачи Димпв“, ППУ „Аврам Писевски“, ППУ „Петар Ппп Арспв“, ППУ „Впјдан 

Чернпдрински“, ППУ „Христијан Тпдпрпвски – Карппщ“, ППУ „Лазп Трппвски“ и ППУ 

„Вера Циривири – Трена“. Вп пвие пснпвни ушилищта вп изминатите 3-4 гпдини се слуши 

вистинска инфраструктурна ревплуција. Именп, сите ушилищта вп пвпј перипд се или 

темелнп рекпнструирани или дпбиле нпви ушилищни згради. Вп пваа пгрпмна градежна 

пфанзива се искпристени над 7 милипни евра пд ппщтински, државни и медунарпдни 

извпри. Ваквата интервенција вп пбезбедуваое на еврппски услпви за пдвиваое на 

наставнипт прпцес вп гплема мера гп ппдигна нивптп на пбразпвните услуги кпн 

ушениците кпи живеат на теритприја на ппщтина Карппщ. За тпа збпруваат и резултатите 

пд анкетите спрпведени за да се прпвери нивптп на задпвплствп пд пбразпваниетп кај 

рпдителите пд нащата ппщтина. Ущте еден дпказ дека сега пснпвните ушилищта вп 

ппщтина Карппщ имаат највиспк стандард е пгрпмнипт притиспк на рпдителите пд 

други ппщтини кпи сакаат свпите деца да ги запищат вп пснпвните ушилищта на 

теритприја на ппщтина Карппщ.  
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I. 3. Пптреба пд ппремуваое на пснпвните ушилищта вп Карппщ 

 Следен шекпр кпј треба да се превземе за да се унапреди квалитетпт на 

наставнипт прпцес ппкрај пбезбедените услпви за негпвп реализираое е дпппремуваое 

на пснпвните ушилищта сп нагледни средства сп щтп ќе се пбезбеди целпсна аудип – 

визуелизација на наставата. Вп изминатите гпдини, ниту на нивп на држава , а ни на 

нивп на ппщтина Карппщ не била превземена серипзна акција за пспвременуваое на 

наставата и унапредуваое на впннаставните активнпсти. Ваквптп ппремуваое би пделп 

вп прилпг на т.н. детепретизација на наставнипт прпцес и ппдигнуваое на нивптп на 

вещтини и кпмпетенции кај најмладите. Псвен апаратите, инструментите, пптрпщнипт 

материјал и инвентарпт сп кпи ќе бидат ппремени разлишните станици, центри, 

ппсерватприи и градини, тие ќе распплагаат и сп сппдветна литература, спфтверски 

пакети и медијатеки пд сппдветните пбласти. 
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II ЦЕЛИ  

 

 Сп пва ппремуваое на пснпвните ушилищта на теритприја на ппщтина Карппщ ќе 

треба да се испплнат следните цели:  

- Унапредуваое на практишната настава вп пснпвните ушилищта на теритприја на 

ппщтина Карппщ  

 

- Реализација на дел пд редпвната настава вп ушилищтата шиј пснпваш е ппщтина 

Карппщ 

 

- Спздаваое услпви за развпј на впннаставните активнпсти на ушениците  

 

- Пткриваое, следеое и развпј на надарени ушеници за занимаваое сп 

истражуваое, уметнпст и бизнис 

 

- Развпј на пдгпвпрнпст кај ушениците за впдеое грижа за набавената ппрема, 

инвентар и живите прганизми  

 

- Впсппставуваое на медуушилищна спрабптка ппмеду ушилищтата на теритприја на 

ппщтина Карппщ  

 

- Придпнес вп прпфесипналната приентација на ушениците пд ппщтина Карппщ  

 

- Пбезбедуваое услпви за ангажираое на мптивиран наставен кадар  

 

- Развиваое на медунарпдна спрабптка сп сппдветни центри за рабпта сп 

надарени млади  

 

- Влегуваое вп сппдветни мрежи и аспцијации за извпнреднпст на млади (network 

of youth excellence)  

 

- Следеое на сппдветна литература наменета за ушеници за пптребите на 

пдделните единици  
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III ЕДИНИЦИ 

 

 III.1. Ушенишки центар за културнп наследствп (УЦКН) 

 Пвпј центар ќе има за цел да развива љубпв на ушениците кпн хуманистишките 

науки. Вп негп ќе мпже да се ппставуваат еднпставни експерименти и да се 

прганизираат еднпставни кпнзерватпрски активнпсти кпи пптпа ќе мпже да бидат 

демпнстрирани пред ппгплем брпј ушеници. Вп УИЦА ќе бидат реализирани активнпсти 

пд пбласта на археплпгијата и истпријата и брпјните наушни дисциплини пд пвие 

пбласти. Центарпт ќе биде ппремен сп ппсебна ппрема за експериментираое 

ппддржана сп сппдветни спфтвери. Пвпј цента ќе се напда вп ППУ „Впјдан 

Чернпдрински“.  

 

 

 III.2. Ушенишки центар за аудипвизуелна уметнпст (УЦАВУ) 

 УЦМ ќе биде наменет за ушеници кпи имаат уметнишки афинитети. Тпј вп свпите 

рамки ќе распплага сп музишкп-тпнскп и театарскп-филмскп студип. Музишкптп студип 

ќе распплага сп пснпвна ппрема за снимаое и репрпдукција на музика и друг вид на 

аудип снимки. Вп негпви рамки ќе мпже да се птвпри и Ушенишкптп радип Карппщ. 

Театарскп-филмскптп студип ќе распплага сп пснпвна ппрема за снимаое и сликаое, сп 

пснпвни реквизити за театарски претстави и сп ппрема за прпектираое на филмпви. 

Пва студип вп спрабптка сп Кинптеката на Македпнија ќе прганизира разлишни 

манифестации пд пбластите на филмската и театарската уметнпст. Вп рамките на пвпј 

центар ќе функципнира Ушенишкптп радип „Карппщ“ шија рдакција ќе ја спшинуваат 

ушеници пд сите 10 ушилищта. Пвпј центар ќе биде фпрмиран вп рамките на ППУ „Владп 

Тасевски“.  

 

 III.3. Ушенишка астрпнпмска ппсерватприја (УАП) 

 УАП ќе биде местп каде щтп ќе биде инсталиран еден сплиден телескпп, а ќе 

бидат набавени и некплку детски телескппи сп кпи ќе мпже да се реализираат 

набљудуваоа на вселената. Ппкрај телескпп, ппсерватпријата ќе распплага сп 

сппдветни астрплпщки карти и сп мпдели за демпнстрација на ппјавите кпи се 

слушуваат вп кпсмпспт. Вп спрабптка сп Планетариумпт при Младинскипт културен 

центар, МАП ќе прганизира разни манифестации ппврзани сп астрпнпмијата какп на 
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пример курсеви, семинари, рабптилници и др. УАП ќе се наапда вп ППУ „Христијан 

Тпдпрпвски – Карппщ“. Ппкрај ппсерватпријата, вп ушилищтетп ќе има и спвремена 

лабпратприја за физика.  

 

 III.4. Ушенишка бптанишка градина (УБГ) 

 Детската бптанишка градина ќе биде местп на кпе ќе бидат пдгледувани 

вппбишаени сампникнати растенија, ендемишни растенија, габи, мпвпви, папрати и 

украсни култивирани растенија. Сите тие ќе бидат сппдветнп пбележени сп плпшки и пд 

нив ќе бидат направени мини каталпзи. Целта на пва градина ќе биде кај ушениците да 

се развива љубпв и ппшит кпн прирпдата, а вп истп време да ги преппзнаваат најшестите 

растителни видпви и габи кпи растат или се пдгледуваат вп Македпнија. Пд 

сампникнати растенија ќе се пдгледуваат: камилица, ајдушка трева, кантарипн, мајшина 

дущица, кпприва, киселец, щтавељ, бела рада, цикприја, глуварше, детелина, лутише, 

бабинп цревп, слез, дива темјанущка и други. Пд ендемишните растенија кпи ги има вп 

Македпнија ќе се пдгледуваат папратпт Osmundaregalis, Ramondanatalieи други. Пд 

украсни култивирани растенија ќе се пдгледуваат рпзи, каранфили, сардели, бегпнии, 

петунии, темјанущки, јаглики и другп. ППкрај бптанишката градина ќе се впстанпва и 

збирка на стптпци растенија, дрвја и габи карактеристишни за Македпнија. Бптанишката 

градина ќе се напда вп ППУ „Петар Ппп Арспв“ и вп нејзини рамки ќе има и спвремен 

бптанишки кабинет.  

 

 III.5. Ушенишки стакленик за екпземјпделие (УСЕЗ)  

Стакленикпт ќе биде наменет за развиваое на вещтини кај ушениците за 

прпизвпдствп на храна. Вп негп тие ќе треба да се заппзнаат сп сите фази пд прпцеспт на 

прпизвпдствп ппшнувајќи пд ппдгптпвка на земјата, пбезбедуваое расад, дубреое, 

навпднуваое, защтита на растенијата, жетва на плпдпвите и евентуална прерабптка. За 

таа цел ќе биде ппставена кпнструкција на стаклената градина, ќе биде пбезбедена 

фплија, систем за навпднуваое, саден материјал, дубре и защтитни средства. Вп 

стакленикпт ќе се пдгледуваат најшестите градинарски култури кпи ги има вп 

Македпнија. Ппкрај стаклената градина ќе бидат ппсадени и некплку пвпщки. 

Стакленикпт ќе биде лпциран вп ППУ „Вера Циривири - Трена“, а ппкрај негп ќе има и 

мини лабпратприја за испитуваое на квалитетпт на впдата, впздухпт и ппшвата, какп и 

за испитуваое на квалитетпт на прпизвпдите. Вп рамки на УЕС ќе биде впсппставен и 

Инфпрмативен центар за дистрибуција на резултатите пд истражуваоата.  
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 III.6. Дпм за живптни (ДЖ)  

 Дпмпт за живптни е замислен какп местп вп кпе ќе се пдгледуваат дпмащни 

љубимци и инсекти. Преку негп кај ушениците ќе се развива шувствп за правилна грижа 

за дпмащните љубимци и инсектите, а вп истп време ќе се пвпзмпжи и нивнп 

заппзнаваое сп гплем брпј претставници пд живптинскипт свет. Прпстпрпт ќе биде 

прганизиран вп бпкспви вп кпи ќе се напдаат делпви за инсекти, риби, впдпземци, 

влекаши, птици и цицаши. Пд инсекти вп пградена земја ќе се пдгледуваат црви, 

кпопщтипи, мравки, бумбари, еленаци и др. Вп аквариуми ќе се пдгледуваат разлишни 

видпви риби и тпа: скалари, гупи, караси, телескппи, бпрци, мини ајкули, шисташи и др. 

Вп терариуми ќе се пдгледуваат пд впдпземци дпждпвници, саламандери и жаби, а пд 

влекаши желки и гущтери. Пд птици вп кафези ќе се пдгледуваат папагали, щтиглици, 

канаринци, а мпже да се направи и мак гулабарник и кпкпщарник за украсни кпкпщки. 

И кпнешнп, пд цицаши вп кафези и куќишки ќе се шуваат хршаци, мпрски прасиоа, зајаци 

и верверишки. Дпмпт за живптни ќе се напда вп рамките наа ППУ „Лазп Трппски“ а вп 

негпви рамки ќе има зпплпщки кабинет за истражуваое.  

 

 III.7. Ушенишки центар за рециклажа (УЦР) 

 Заради развиваое на претприемашкипт дух кај ушениците, нп и заради 

стекнуваое на неппхпдни навики за рециклираое на птпадпт ќе биде инсталиран МПР. 

Вп негпви рамки ќе има два дела и тпа дел за рециклажа на хартија и за рециклажа на 

пластика. За таа цел ќе биде пбезбедена мащина за тппеое пластика и за прпизвпдтсвп 

на перли и мащина за пресуваое на хартија и прпизвпдствп на брикети. Вп рамки на 

ппгпнпт ќе се прганизираат пбуки и рабптилници за искпристуваое на сите видпви 

птпад и негпва прерабптка. Впеднп, кај ушениците ќе се развива и шувствп за 

испитуваое на пазарпт и пласманпт на сппствените прпизвпди. ППгпнпт е лпциран вп 

ППУ „Јан Ампс КПменски“ а ппкрај негп ќе има и спвремена хемиска лабпратприја.  

 

 III.8. Ушенишка центар за дизајн (УЦД)  

  Вп пвпј центар кпј ќе биде лпциран вп ППУ „Братствп“ ќе се реализираат 

активнпсти ппврзани сп дизајнираое вп пбласта на инжинерствптп. Тпа ппдразбира  

 III.9. Ушенишки центар за ликпвна уметнпст и ракптвпрби (УЦЛУР) 

 Вп функција на защтита на традиципналните занаети вп Македпнија, нп и заради 

стекнуваое на пдрдени вещтини кпи вп иднина мпже да бидат прпфесија или хпби на 
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ушениците, ќе биде фпрмиран УЦЛУР. За пптребите на центарпт ќе бидат набавени алат 

и ппрема за пбрабптка, прерабптка и дпрабптка на текстил, керамика, вплна и дрвп. За 

таа цел ќе се набават разбпј, керамишкп тркалп, длета, мащина за щиеое и иницијални 

материјали за пбрабптка. Вп центарпт ќе се пбезбеди присуствп на луде кпи се занимаат 

сп вакви израбптки и кпи ќе прганизираат ппвремени пбуки за ушениците. Експпнатите 

кпи ќе бидат израбптени вп рамки на центарпт ќе бидат излпжувани на манифестации 

пд типпт „ем умеам, ем мпжам“ и други ушенишки базари кпи мпже да имаат 

хуманитарен карактер. Ликпвнп-вајарскптп студип ќе распплага сп некплку щтафелаи и 

инвентар и материјал за примена на разлишни ликпвни и вајраски техники. Пва студип 

вп спрабптка сп Детскипт ликпвен центар ќе прганизира разлишни манифестации 

(курсеви, рабптилници и семинари) пд пбласта на ликпвната уметнпст. Пвпј центар ќе 

функципнира вп рамките на ППУ „Аврам Писевски“.  

 

 III.10. Ушенишки центар за климатски прпмени (УЦКП) 

 Пваа центар ќе служи за перманентнп мереое на метепрплпщките параметри 

какп щтп се темепратурата на впздухпт, влагата, кплишината на дпждпви, снежна 

ппкривка и брзина на ветер. За таа цел ќе бидат набавени термпметри, хигрпметри, 

анемпметри и други инструменти сп кпи ќе се врщат пвие мереоа. Сите пвие мереоа 

ќе бидат спфтверски пбрабптувани и пд нив ќе бидат ппдгптвувани извещтаи кпи би се 

емитувале преку Ушенишкптп радип. Вп спрабптка сп Управата за хидрпметепрплпщки 

рабпти вп рамки на станицата ќе бидат прганизирани најразлишни презентации, 

прпмпции, пбуки и друг тип на манифестации. Пвпј центар ќе се напда вп ППУ „Димп 

Хаи Димпв“ и ппкрај негп ќе има спвремен кабинет пп гепграфија.  

 

 

*    *    * 

За сите пвие прганизаципни единици ќе биде ппдгптвен пдделен прпект кпј ќе 

ги спдржи следните елементи: мисија, лпкација, ппрема, финансиски план, пбука и 

дејнпст на секпја пд нив. Изгптвувачи на прпектите ќе бидат кпмпетентни лица 

кпи дплгп време прпфесипналнп се занимаваат сп сппдветна дејнпст. Пп 

птвараоетп на пвие прганизаципни единици истите ќе бидат ангажирани какп 

спветници вп истите. Секпј пд нив вп претстпјнипт перипд ќе треба да направи 

избпр на свпј спрабптник – дпмаќин пд редпт на наставниците кпи ќе бидат 

вклучени вп реализација на прпектите.  
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IV ПРГАНИЗАЦИЈА  

 Сите прганизаципни единици се замислени да функципнираат вп рамки на 

сппдветните ушилищта какп места за реализација на впннаставни активнпсти, нп вп нив 

ќе се изведуваат и спдржини пд редпвната настава.  

 За нив ќе бидат задплжени наставници пд сппдветните пбласти кпи низ 

перманентна пбука ќе ппдгптвуваат ушеници кпи ќе им ппмагаат вп реализацијата на 

активнпстите на центрите, ппсерватприите, градините и другите единици.  

 Вп пвие единици ќе се реализираат брпјни едукативни, прпмптивнп - 

инфпрмативни и истражувашки активнпсти. Едукативните активнпсти ќе бидат 

приентирани кпн некплку целни групи. Првата се ушениците пд ушилищтетп вп кпе се 

напда прганизаципната единица и тие ќе си реализираат дел пд редпвната настава и 

впннаставните активнпсти. Втпрата целна група се ушениците пд другите пснпвни 

ушилищта кпи ќе мпжат да реализираат впннаставни активнпсти сппред претхпднп 

ппдгптвена прпграма. И третата целна група би ја спшинувале други лица кпи имаат 

интерес да стекнат некпи спзнанија преку едукативните активнпсти на единиците 

(семинари, рабптилници, курсеви и др.). Прпмптивнп-инфпрмативните активнпсти ќе 

бидат перманентни кпи ќе ги спрпведуваат Ушенишката екплпщка станица и Мини 

метепрплпщката станица. Тие секпјдневнп би мпжеле да инфпрмираат за напдите дп 

кпи дпадаат вп текпт на денпт. Другите прганизаципни единици би имале ппвремени 

прпмптивнп-инфпрмативни активнпсти какп щтп се базари, излпжби, саеми, прпмпции 

и др. Истражувашките активнпсти би се реализирале преку прпектни задаши вп кпи би 

биле вклушени ушениците ппд ментпрствп на свпите наставници или на некпи 

струшоаци и наушници пд ссппдветните пбласти.  

 Еден пд клушните принципи кпј ќе треба да се реализира вп пвие единици е 

ппстпјаната „циркулација“ на ушеници пд сите ушилищта на теритприја ппщтина 

Карппщ. Именп, преку ппсебен план ќе бидат прганизирани ппсети и друг тип на 

активнпсти на ушениците пд другите ушилищта. На такпв нашинна сите ушеници пд 

нащата ппщтина ќе им биде пбезбеден пристап дп сите пвие прганизаципни единици вп 

зависнпст пд нивнипт интерес.  

 Прганизаципните единици ќе мпжат да впсппстават спрабптка сп српдни центри 

вп регипнпт и ппщирпкп, какп на пример сп Истражувашката станица Петница.  

Пвие единици ќе бидат кппрдинирани пд страна на ппщтината Карппщ кпј ќе ја 

прганизира нивната рабпта вп спгласнпст сп интересите на лпкалната сампуправа преку 

Креативнипт центар „Карппщ“.  
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V ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА  

Сп пглед на фактпт щтп сп пвпј елабпрат се предвидени 10 прганизаципни 

единици за впнснаставни активнпсти, а на теритприја на ппщтина Карппщ 

функципнираат 10 пснпвни ушилищта, предвиденп е вп секпе ушилищте да се фпрмира 

пп една. Динамиката на реализација предвидува некплку фази: адаптација на прпстпр, 

набавки на ппрема, жив и пптрпщен материјал, пбуки на наставен кадар за ракуваое сп 

ппремата и ставаое вп функција на сите пвие креативни спдржина за пптребите на 

ушениците вп ппщтина Карппщ.  

Пп веќе заврщенипт избпр на лпкација ќе се пристапи кпн адаптација на 

прпстпрпт кпј мпже да биде пд птвпрен или затвпрен тип. Дпкплку станува збпр за 

затвпрен тип, тпа ппдразбира псвежуваое на прпстприите, евентуалнп преградуваое и 

присппспбуваое кпн пптребите на прганизаципната единица. Кај прганизаципните 

единици пд птвпрен тип (метепрплпщката станица, бптанишката градина и стакленикпт) 

ќе треба да се ппдгптви ппдлпгата и да се прегради прпстпрпт.  

 Набавката на ппремата,живипт и пптрпщнипт материјал, неппхпдна за 

прганизаципните единици ќе биде реализирана преку администрацијата на ппщтина 

Карппщ сппред предвидената спецификација вп сппдветнипт прпект.  

 Пп реализираните набавки ќе биде спрпведена пбука на наставнипт кадар за 

кпристеое на ппремата и за реализација на дејнпста на прганизаципните единици. 

Ппкрај наставниците пд ушилищтетп вп кпе ќе биде фпрмирана пдделна единица, вп 

пбукате ќе бидат вклушени и предметни наставници пд другите ушилищта.  

 Пткакп се заврщат сите пвие активнпсти, ќе следува ставаое вп функција на 

сппдветната прганизаципна единица и птппшнуваое наа нејзината рабпта.  

 

VI РАБПТНА ГРУПА  

Прпф. д-р Зпран Т. Ппппвски– кппрдинатпр  

 

Членпви:  

1. Прпф. д-р Дпрди Мартинпвски пд Факултетпт за земјпделски науки и храна  

2. Прпф. д-р Миткп Караделев пд Прирпднп-математишкипт факултет  
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3. Прпф. д-р Метпдија Најдпски пд Прирпднп-математишкипт факултет 

4. Прпф. д-р Пливер Зајкпв пд Прирпднп-математишкипт факултет  

5. Дпц. д-р Катерина Русевскапд Прирпднп-математишкипт факултет 

6. Прпф. д-р Споа Гегпвска - Зајкпва пд Прирпднп-математишкипт факултет  

7. Прпф. д-р Елизабета Мискпска – Милевска пд Фак. за земјпделски науки и храна 

8. М-р Ефтим Пејпвски пд СУГС „Михајлп Пупин“  

9. Д-р Пеце Ристевски пд Управата за хидрпметепрплпщки рабпти   

10. Д-р Мимпза Клекпвска пд Рекреативен центар Катланпвп  

11. М-р Зпран Никплпв пд Прирпдпнаушнипт музеј вп Скппје 

12. М-р Аце Минпски пд Министерствп за пбразпвание и наука  

13. ЈпрданшпМилпщевски пд Зпплпщка градина вп Скппје  

14. Иван Маленкпв пд Лабпратприја за кпнтрпла на лекпви  

15. Харлампие Маншев пд Детскипт ликпвен центар  

16. Гпрјан Шуплевски пд Факултетпт за музишка уметнпст 

17. М-р Анета Маркпвска – Илиевска пд ппщтина Карппщ  

18. Тпме Нестпрпвски – технишки кппрдинатпр на КЦК 


