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ПРВА „КИНЕСТЕТИЧКА УЧИЛНИЦА“ 
ВО МАКЕДОНИЈА ВО ООУ ,,БРАТСТВО“
За прв пат во Република Македонија, на територијата на Општина Карпош, 
се спроведува проектот ,, Кинестетичка училница“. Во ООУ ,, Братство“, 
инструкторот од НР Кина, професорот Марко Секуловски, пред присутните 
наставници по физичко воспитание, одделенски и предметни наставници го 
презентираше овој проект , кој масовно се користи во НР Кина и во други земји 
на азискиот континент. Станува збор за физичка активност која се применува 
на самите часови кои ги одржуваат предметните и одделенските наставници, 
се со цел да се подобри психо-физичкиот развој и фокусот на самите ученици.
- Бројните истражувања покажаа дека долгото време поминато во седење за 
време на училишниот ден и се поголемото влијание на техниката во наставно- 
научниот процес има негативни импликации и се манифестира со намален 
фокус, и намалена концентрација на учениците, што резултира со нивно бавно 
совладување на учебниот предвиден материјал. Токму оваа активност, која 
особено се применува во НР Кина, даде одлични резултати во подобрувањето 
на интересот и мотивацијата на учениците, и полесно совладување на 
наставната материја, нагласи предавачот Марко Секуловски.
Користењето на најразличните физички активности во рамките на училишниот 
простор ( училна) се наменети за постигнување на следниве цели: 
подготвување ( загревање) на мозокот преку користење на одредени движења 
со цел подобрување на комуникајата на двете хемисфери на мозокот; 
имплементирање на кратки паузи ( Brain Breaks), со цел да се обезбеди 
одмор за мозокот и консолидирање на информациите; промовирање на 
физичката активност и подигнување на свеста на нејзините бенефити и 
позитивното влијание врз психо- физичкиот статус на човекот; подобрување на 
единството во одделението со цел создавање на оптимални услови за учење 
на нови информации; повторување на одредена тема преку движење со цел 
поефикасно и побрзо задржување на информацијата.
Овој проект, инициран од Креативниот Центар – Карпош, и Општинскиот 
сојуз за училишен спорт на Општина Карпош, освен во ООУ ,, Братство“ 
ќе се спроведе, и во останатите девет основни училишта на територијата 
на локалната самоуправа, како прв визионерски и напреден модел за 
подобрување на целокупниот развој и просперитет на науката и наставата во 
основното образование.
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ЕКСПЕРТИ РАСПРАВАА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
 Минатата недела во просториите на Општина Карпош се одржа јавна 
расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
како и за  Нацрт - Регионалниот план за управување со отпад за Скопски регион.

На јавната расправа беа презентирани главните наоди и заклучоци од процесот 
на подготовка на нацрт извештаите, предложените мерки и алтернативи од 
страна на консултантскиот тим ангажиран на нивна изработка. На расправата 
присуствуваа представници од општините: Карпош, Чучер Сандево, Ѓорче 
Петров, Сарај, Центар и Чаир .
Инаку,  темата на расправате се одвиваше во рамките на проектот „Подготовка 
на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски 
самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, 
Вардарски и Скопски плански регион (EuropeAid / 136347 / IH / SER / MK)”, кој е 
финансиран од Европска Унија преку инструментот за претпристапна помош 
(ИПА). За таа цел подготвен е Нацрт - Регионален план за управување со отпад 
за Скопскиот плански регион и Извештај за Стратегиска оцена на животната 
средина од спроведување на Планот.
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ОПШТИНА КАРПОШ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА ФРАНЦИЈА

Делегација од Општина Карпош предводена од советникот за соработка 
со меѓународни и невладини организации, Роберт Јанковски, е во работна 
посета на збратимената општина Флери Сур Орн. Во рамки на посетата, 
делегацијата присуствуваше на големиот ИТ настан „Национален ден за 
интернет градови и села“ каде што беше презентирана општина Карпош и 
нејзиниот развој во областа на информатичките технологии.

Во тек на посетата делегацијата оствари средба со градоначалникот на 
Флери Сур Орн, Марк Ле Креф и секретарот за Информатика во владата 
на Република Франција, Жан Винсент Пласе, каде што се разговараше 
за унапредување на соработката помеѓу двете општини како и развојот на 
информатичката технологија.

Во знак на успешната соработка на Флеру Сур Орн со општина Карпош и 
напредокот во развојот на дигиталните технологии, нашата братска општина 
го доби признанието „Ознака за интернет град“. Во рамки на посетата се 
остварија и средби помеѓу советниците Тања Ристевска и Игорче Кузманоски 
од општина Карпош и членовите на советот на Флери Сур Орн каде што 
главен мотив беше унапредувањето на соработката преку проекти од 
областа на младите, спортот и културата. Работни средби оствари и Миле 
Мирчевски од одделението за спорт со своите колеги од братската општина 
при што беа договорени повеќе спортски настани кои треба да бидат дел од 
понатамошната соработка.
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КАРПОШ ЈА СЛЕДИ СОСТОЈБАТА СО ЗАГАДЕНОСТА - 
ПОВИКУВА НА КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Општина Карпош и градоначалникот Стевчо Јакимовски изразуваат сериозна 
загриженост поради последните показатели за енормно загадување на 
воздухот на територијата на локалната самоуправа кои се регистрирани од 
мерната станица во ООУ „Петар Поп Арсов“ која е поставена токму со помош 
на локалната власт. Проблемот со загадувањето во Карпош, вели првиот човек 
на Општината, не засегнува сите кои сме жители на оваа општина и заеднички 
преземаме максимум што е во нашите законски можности.

Локалната власт, во континуитет презема максимални мерки за лоцирање и 
елиминирање на потенцијалните загадувачи, во рамки на своите надлежности. 
За таа цел, во континуитет, наназад неколку месеци, врши контроли на сите 
потенцијални загадувачи, автомеханичарски работилници, вулканизери, 
автоперални, угостителски објекти, сендвичари и сл.

Според наодите на локалниот инспектор за животна средина, кој 
контролираше окоу 50 правни субјекти, констатирано е дека повеќето, речиси 
90%  од потенцијалните мали загадувачи, се грејат на електрична енергија или 
со пелети, што значи дека не влијаат врз загадувањето, а оние кои користат 
цврсти горива за својата дејност имаат поставено соодветни филтри. Само во 
два случаи се констатирани неправилности, односно е констатирани дека се 
греат со различен вид отпад (пластика и сл.) и овие случаи се проследени до 
Државниот инспекторат да преземаат соодветни законски мерки.

Според показателите на Министерството за животна средина 30% од 
загадувачите се индивидуалните домаќинства, поради начинот на греење со 
цврсти и течни горива, но, за нив Општината , освен со судски налог, нема 
ингеренции да направи увид и да ја констатира фактичката состојба.

 Големите капацитети на територијата на Општината, како што се 
Топлификација, болниците „8 Септември“, „Филип Втори“, „Систина“ работат 
и се загреваат на природен гас, и не се потенцијални загадувачи.

 Според наодите на овластениот инспектор за животна средина во Општина 
Карпош  Гордана Максимовска, останува нерешен проблемот околу 
преголемата фреквенција на возилата  кои циркулираат по главните 
сообраќајни аорти  кои минат низ Карпош, а тоа се булеварите Партизански 
одреди, Илинден и Теодосиј Гологанов кои главно водат кон големите трговски 
молови, спортски сали , хотели, како и кон и други дестинации на територијата 
на локалната самоуправа.

Оттаму, Општина Карпош апелира до централните власти и надлежните 
државни институции час поскоро да преземат најконкретни чекори против 
загадувањето со сите  дозволени законски мерки, ограничување во сообраќајот, 
лоцирањето на вистинските загадувачи во градот и околината, со цел да се 
намали степенот на загаденост и во Карпош, но и во градот и другите градови 
низ државата.


