
ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА КЦК                                     

ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА 

 

ВОВЕД 

Не сакајќи да замре рабптата на КЦК вп услпви кпга заради пандемијата учебната гпдина вп 

Карппш впглавнп се пдржува на далечина, изгптвена е пваа прпграма за реализација на 

некплку рабптилници сп ученици пд пснпвните училишта чиј пснпвач е ппштина Карппш.   

 

РАБОТИЛНИЦИ:  

- СОЗДАВАМЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА  

- ДИЗАЈНИРАМЕ МАШИНИ (КОЛИ, ИГРАЧКИ...)  

- НИЕ ЗНАЕМЕ ДА ПРОИЗВЕДУВАМЕ ХРАНА 

- ШТО ЈАДЕМЕ, ШТО ПИЕМЕ?  

- ТАЈНАТА НА ДНК 

- МАГИЧНА ХЕМИЈА  

- НИЕ СМЕ ПИРОТЕХНИЧАРИ, НЕ ПИРОМАНИ  

- ВЛЕГУВАМЕ ВО СВЕТОТ НА ГАБИТЕ  

 

РЕАЛИЗАТОРИ:  

- Прпф. Александра Атанаспвска  

- М-р Тпме Нестпрпвски  

- Прпф. Дивна Карапанчева  

- Дизајнер Тпмислав Ппппвски 

- Студент- апсплвент Јпвана Сибинпвска   

- Прпф. д-р Метпдија Најдпски  

- Прпф. д-р Катерина Русевска  

- Прпф. д-р Зпран Т. Ппппвски  

 

УЧЕСНИЦИ:  

- Сппред претхпднипт принцип на рабпта на КЦК, учесниците би се ппканиле/бирале 

преку пбјавуваое на ппвик пп училиштата и избпр на 2-3 ученика пд секпе училиште на 

теритприја на ппштина Карппш.  

- Алтернатива 1: Рабптилниците би биле пд птвпрен карактер за присуствп и учествп на 

билп кпј ученик пд ппштина Карппш кпј сака да биде дел пд настанпт.  

- Алтернатива 2: Рабптилниците би биле птвпрени за присуствп и учествп на билп кпј 

ученик и наставник кпј сака да биде дел пд настанпт.  



 

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Рабптилниците ќе се реализираат какп сесии сп кпристеое на некпја пд дпстапните платфпрми 

(Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom 365…) вп сппдветни лабпратприи или кабинети вп 

времетраеое пд 1-2 часа.  

Алтернатива 1: Рабптилниците би се прганизирале какп вебинари сп мпжнпст за дискусија вп 

сппдветни лабпратприи или кабинети.  

Алтернатива 2: Рабптилниците би се реализирале сп кпристеое на претхпднп снимени 

видепклиппви пп штп би следувалп пбјаснуваое и дискусија.  

Забелешка: Секој реализатор има слобода да ја организира работилницата на еден од 

понудените начини.  

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Рабптилниците би се прганзирале вп нерабптни денпви (сабпта или недела) ппчнувајќи пд 1-

ви нпември па дп крајпт на пплугпдиетп.  

 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 

Трошоци: 

Бр. Намена Сума 

1. Потрошен материјал за работилници  5.000 ден.  

2. Изработка на банер со лого на КЦК и спонзор 3.000 ден.  

3. Хонорари за реализатори  22.000 ден. 

4.  Канцелариски материјал и прибор 2.000 ден. 

 ВКУПНО 32.000 ден.  
 

Приходи:  

Бр. Намена Сума 

1. Сопствени средства   5.000 ден.  

2. Спонзори 27.000 ден.  

 ВКУПНО 32.000 ден.  
 


