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ПРОЕКТ „СО ЧИТАЊЕ ДО ЛИДЕРСТВО“ ВО ООУ 
„БРАТСТВО“

Основното општинско училиште „Братство“ од Карпош, се приклучи 
во проектот „Со читање до лидерство“, спроведен од Фондацијата за 
образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија. Ова 
е третото основно училиште на територија на Карпош коешто е дел од 
креативните начини во подобрување на раните јазични и математички 
вештини, туку и ООУ „Војдан Чернодрински“, како и ООУ„Аврам 
Писевски“ беа дел од истиот. Директорот на мисијата на УСАИД, Џејмс 
Стајн ги поттикна сите возрасни да поминуваат повеќе време читајќи 
со своите деца и истакна дека сите ние можеме да придонесеме за 
негување на љубовта кон читањето и кон математиката кај најмладите 
ученици. Директорката на училиштето, Соња Силјановска ја поздрави 
оваа идеа и истакна задоволство што токму денеска училиштето 
„Братство“ е домаќин на активноста „Читањето и математиката се 
забавни“. -Ова наше училиште е одбрано заедно со 62 училишта од 
целата земја и денешната активност е само почеток на низа други 
активности кои ќе следат и понатаму. Во рамките на овој проект, 
ќе се организираат едукативни работилници за наставници и за 
родители, за забавни активности и за процена на математичките и 
јазичните способности, како и нивно унапредување кај учениците во 
текот на школувањето. Се надевам дека оваа активност ќе вроди со 
многу плод и дека учениците ќе се стекнат со математички и јазични 
способности кои ќе ги користат не само во училиштето туку и надвор 
од него. Проектот „Со читање до лидерство“, има за цел да се проценат 
и подобрат јазичните и математичките вештини кај учениците од 
почетните одделенија и да се подигне свеста кај целата заедница за 
важноста од јазичната и математичката писменост. Преку проектот, 
за прв пат во Македонија се спроведени инструменти за процена 
на постигањата по јазична и математичка писменост кај учениците 
од почетните одделенија на македонски и на албански јазик. Сузана 
Киранџиска, која е раководител на проектот на УСАИД „Со читање до 
лидерство“, во своето кратко обраќање до присутните ја поздрави 
заинтересираноста на најмладата популација за активностите 
поврзани со математичката и јазичната писменост. -Работиме преку 
пет компоненти кои сите се меѓусебно поврзани и зависни. Првата е 
математичката и јазичната писменост преку која сакаме да ја видиме 
почетната состојба за да можеме да интервенираме понатаму, 
рече Киранџиска. Пред училиштето, основците имаа можност да 
влезат и да го посетат комбето, кое е комплетно адаптирано во 
облик на библиотека, каде учениците се со цел да се запознаат со 
функционалноста на една мобилна библиотека.
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СЛОВЕНЕЧКО УТРИНСКО КАФЕ

 Амбасадорот на Словенечката Амбасада, Бранко Раковец со 
сопругата беа домаќини на традиционалното утринско кафе на 
невладината „Добредојде Македонија – Welcome Center “ која веќе 
пет години функционира на територија на Општина Карпош. Пред 
многубројните присутни гости, од кои во најголем дел претставнци 
од дипломатскиот кор во Република Македонија, Емилија Аврамчева 
основач и претседател на „Welcome Center-Macedonia “ им додели 
благодарници на градоначалникот Стевчо Јакимовски, амбасадорката 
на Србија, Душанка Дивјак - Томиќ и италијанскиот амбасадор во 
нашата земја, Ернесто Масимино Белели. Градоначалникот Јакимовски 
благодарницата ја доби за постојаната поддршка во работата на овој 
центар, а амбасадорката на Србија која е почесна претседателка на 
„ Добредојде Македонија Welcome Center “, Душанка Дивјак - Томиќ , 
за поддршката на функционирањето на оваа невладина организација. 
Италијанскиот амбасадор , Ернесто Масимино Белели е претседател 
и поддржувач на годинешниот хуманитарен базар наменет за децата 
кој во организација на оваа организација се одржува секој јуни во 
Градскиот Трговски Центар. Заблагодарувајќи се на признанието, 
првиот човек на локалната самоуправа истакна дека ова е единствен 
проект од ваков вид во Република Македонија во кој општина Карпош 
соработува со невладина организација. Со него локалната власт 
заедно со „ Добредојде Македонија Welcome Center “, се труди да 
ја подобри комуникацијата и да го олесни престојувањето на сите 
резиденти во Македонија, особено оние кое што се во дипломатско-
конзуларните претставништа. Поддршката од локалната самоуправа 
продолжува и не само со оваа невладина организација туку и со други 
организации како и амбасади, се со цел да имаат добар престој и 
да се видат гостопримствата и функционирањето на сите институции 
во државата, вклучувајќи ја и локалната самоуправа. Домаќинот 
на словенечкото утринско кафе, амабасадорот Раковец одржа 
поздравен говор и приреди видео презентација на сите културни, 
туристички и економски потенцијали на неговата земја, со цел да ги 
запознае присутните со можностите што ги пружа оваа пријателска 
зејма. Презентацијата беше наменета за сите туристи и пријатели кои 
ја посетуваат и кои имаат намера да ја посетат земјата на мноштво 
природните убавини.(5.3.2015)
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По повод Денот на жената, 8 Март, денеска во Кинотеката на 
Македонија преку ликовна изложба, се одбележа овој убав 
празничен ден. Во организација на Одделението за спорт и 
култура при општина Карпош, на ликовниот хепенинг учествуваа 
13 врвни уметници кои својот творечки талент проследен со 
емоции, ги прикажаа своите творби изработени во акрил на платно 
и прекрасни акварели. Изложбата ја отвори Горан Михајлов, 
претседателот на Комисијата за култура при Советот на општина 
Карпош, кој истакна задоволство што токму на овој убав празник, 
се собраа голем број љубители на ликовната уметност и сликите 
од присутните еминентни автори. На изложбата прусуствуваше 
и градоначалникот на Општината, Стевчо Јакимовски. 
Координаторот за еднакви можности на жените, Виолета 
Михајловска која беше дел од осмо мартовската манифестација, 
посочи дека овој ликовен настан е дел од Програмата за еднакви 
можности која што се одржува по втор пат и има тенденција да 
прерасне во традиционална. Жените не се само инспирација туку 
се и творци на уметноста – рече Михајловска. Празничната осмо 
мартовска изложба заврши со пригоден коктел и пријатна музика.
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