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Во општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, врвни 
унивирзитетски професори, наставници, дефектолози, членови на 
Здружението „Отворете ги прозорците“, педагози и претставници 
од Сојузот на дефектолози, ја одржаа својата работна средба на 
тема „Унапредување на инклузивниот процес во основните училишта 
во Република Македонија“. Во рамките на Проектот на УСАИД за 
е-пристапно образование, се вклучија девет партнерски училишта, 
локалните власти на шест скопски општини, граѓанскиот сектор, како 
и родителите на учениците со попреченост. Двете училишта кои се 
наоѓаат на територија на општина Карпош, ООУ „Јан Амос Коменски“ 
и ООУ „Димо Хаџи Димов“, се дел од овој проект. Тие се опремени 
со простории, односно училници, во кои што работат децата со 
попречености. Во училниците имаат компјутерска опрема и друга 
асистивна техника потребна за непречено одвивање на наставата 
на овие деца и нивно подобро вклопување во наставниот процес. 
Тркалезната маса имаше за цел да овозможи размена на информации 
и искуства помеѓу присутните кои што се вклучени во проектот, за 
размена на добрите практики и искуства, а беа предложени и мерки 
за подобрување на инклузивниот процес во училиштата.

ВО „КОМЕНСКИ“ ТРИБИНА ЗА ИНКЛУЗИВНИОТ 
ПРОЦЕС
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По повод Меѓународниот ден на спортот и мирот, претседателот на 
Советот на општина Карпош, Сашо Лазаровски, на ООУ „Аврам Писевски“, 
му додели плакета за развој на спортот и мирот по повод одбележувањето 
на овој голем празник. Преку музика, песна, литературни творби и пред се, 
спортски актовности, учениците од ова училиште ја пренесоа пораката за 
здружување со останатите училишта ширум светот, кои го празнуваат овој 
ден. Ова училиште, кое е мултиетничко, од десетте основни училишта на 
територија на општина Карпош, е избрано да биде единственото училиште 
каде ќе се празнува овој ден и каде децата преку спортот и дружењето 
ќе го означат почетокот на здравиот развој и безусловното значење на 
другарувањето. Директорката на ООУ „Аврам Писевски“, Марина Милеска, 
малку повеќе навлезе во значењето на овој спортски ден. -Овој ден 6-ти 
април е интернационален ден на спорот и мирот. Пред повеќе од една 
година, Обединетите нации го прогласиле овој ден за Интернационален ден 
за развој на спортот и мирот. Овој ден го промовира здравиот начин на живот 
како и меѓусебното разбирање помеѓу нациите. Учениците од основните 
училишта, применуваат спортски активности со цел да стекнат здрави 
навики во понатамошното развивање. Од денеска, на убав начин, почнува да 
се празнува Интернационалниот празник на спортот и развој на мирот токму 
во ова училиште – рече Милеска. Претседателот на Советот на општина 
Карпош, Сашо Лазаровски изрази задоволство што токму ова училиште е 
избрано да биде дел од проектот и празникот кој од денеска па секоја година 
ќе се празнува во ова училиште, како мултиетничко училиште. -Сите вие 
сте иднината на нашата држава и ви препорачувам сите да се вклучите во 
спортските активности. Општина Карпош е една од најспортските општини 
во Република Македонија и во таа насока, во наредните два месеца ќе се 
одржат и малите Олимписки игри, што е одлична можност сите спортисти и 
љубители на спортот да присуствуваат и да учествуваат во оваа спортска 
манифестација. По отворањето на спортската манифестација, основците 
се упатија кон спортската сала каде започнаа да се одвиваат спортските 
активности во кошарка и одбојка.

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА СПОРТОТ ВО ООУ„АВРАМ 
ПИСЕВСКИ“
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Секторот за животна средина при општина Карпош, во соработка со 
Здружението за заштита и унапредување на животната средина „Еко-
Логик“, одржа обука на претставници од сите десет основни училишта на 
територија на Карпош за тоа како да се дојде до чиста околина и почист 
воздух. По тој повод, во ООУ „Димо Хаџи Димов“, денеска се одржа првата 
работилница со учениците од истото училиште. На работилницата се 
презентираа целите на проектот, а интерактивно учествуваа и основците 
кои учествуваа на работилницата. Проектот „Биди зелен и дојди на 
училиште на еколошки начин“, има за цел да ја подигне јавната свест за 
климатските промени, а крајна таргет група се учениците од петто до 
шесто одделение. Освен тоа, во проектот се вклучени и нови и креативни 
начини на учење кај младите за теми од животната средина и за подобро 
разбирање и подигање на знаењето на младите на тема енергетска 
ефикасност, климатски промени, одржливо живеење, рециклирање 
и редуцирање. За да биде воздухот чист, Здружението за заштита на 
животната средина „Еко-Логик“, апелира до граѓаните, а пред се до 
децата во училиштата, да научат како да дишат свеж воздух и да не ја 
загадуваат околината.

ПРОЕКТОТ „БИДИ ЗЕЛЕН“ СО ПРВИ РАБОТИЛНИЦИ 
ВО КАРПОШ
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НОВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ ЈА ПРОДОЛЖУВААТ 
ТРАДИЦИЈАТА НА КУД „ЦВЕТАН ДИМОВ“

Детскиот фолклорен ансамбл при младинското културно-уметничко 
друштво „Цветан Димов“ одржа концерт во Домот на АРМ минатата 
недела.Околу 150 деца-игроорци настапија во придружба на деветчлениот 
оркестар. Концертот почна со две изворни песни, во изведба на девојките 
од ансамблот. Следуваше „Водарки“, женска игра што покажува одење 
на чешма сретсело, шеги на девојките, убави песни и игри. Потоа на 
сцена стапија момчињата, кои ја одиграа машката игра „Осоговка“ 
и се редеше низа од изворни македонски песни и игри. - Публиката во 
Домот на АРМ имаше чест да види како младите игроорци навлегле во 
тајните на народните ора. Особено сме горди на тоа што во нашиот 
ансамбл работи оркестар на изворни инструменти и во нивна изведба 
можеа да се чујат ората „Јанино“ и „Осмица“. Исто така игроорците 
ги интерпретираа „Шупли камен“ и „Потрчулка“. А во вториот дел од 
концертот следуваа ората „Баба Ѓурѓа“ и „Потрчано“ - изјавија од КУД 
„Цветан Димов“. Младинското културно-уметничко друштво „Цветан 
Димов“ од Скопје постои од 1972 година и е мошне активно и често 
наградувано и во Македонија и на меѓународни фестивали. Ансамблот 
досега одржал над 400 концерти, а денешната генерација успешно ја 
продолжува традицијата. Во моментов ансамблот има 150 члена.
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СЕРТИФИКАТИ ЗА МИР НА НАЈМАЛИТЕ ОСНОВЦИ 
ОД ООУ „Х.Т.КАРПОШ“

На меѓународниот јазично-ликовен натпревар, кој по 18-ти пат се 
одржува во САД, под мотото „Пријатели на мирот -2015“, учествуваа 
86 земји ширум светот, меѓу кои и нашата држава. Амбасадори на 
мирот оваа пролет, беа 50-на најмали ученици од ООУ „Христијан 
Тодоровски Карпош“, кое се наоѓа на територија на општина Карпош. 
Многубројните дечиња твореа на тема „Љубовта кон Хирошима“, 
водени и поддржани од менторот по англиски јазик Виолета Панев. 
Под логото „Нека владее мир во светот“, на овој натпревар учениците 
твореа и испраќаа мировни и љубовни пораки до децата во Хирошима, 
град во Јапонија кој оваа година слави 70 години од паѓањето на 
атмоската бомба. Целта на натпреварот е интегративниот карактер 
за практика на вештината во пишувањето на различни јазици и 
уметничко творење, како и подигнувањето на нивото на свест за 
важноста на мирот кај младите луѓе, преку јазични и ликовни творби. 
Ваквите активности се стремат кон глобална свест за почитување на 
детските права и поттикнување на децата и младите да се посветат 
на духот на љубовта, слободата и мирот во светот. Учениците-
учесници, во соработка со наставничкиот кадар, презентираа мала 
изложба на своите изработки, откако им беа доделени Сертификати 
за мир од Меѓународната организација „Општество за мир во светот“ 
во рамките на Обединтетите Нации.
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ВЕЛИГДЕНСКИ ТРПЕЗИ И ВО СОЦИЈАЛНИТЕ 
СЕМЕЈСТВА

По повод претстојниот христијански празник Велигден, Oпштина Карпош 
уште еднаш ги отвори вратите на солидарноста. На територија на 
Карпош, празнична помош добија 120 семејства од социјален ризик. 
Полните пакети со трајни производи и средства за хигиена ги направија 
среќни присутните жители на кои помошта од ваков тип им е од најголемо 
значење. Градоначалникот Стевчо Јакимовски им го честиташе големиот 
празник Велигден со надеж дека финансиските маки во најскоро време 
ќе бидат минато. – Ова е тринаесетта хуманитарна акција што ја прават 
граѓаните на општина Карпош за своите сограѓани кои се наоѓаат во 
потешка материјална состојба. Навистина, во општина Карпош има околу 
180 социјално загрозени семејства на коишто им помагаме и парично и 
со пакети коишто ги обезбедуваат и Општината и граѓаните во рамките 
на акцијата „Да бидеме хумани за нашите соседи“. На ваков начин се 
солидаризираме со сите наши сограѓани кои се наоѓаат во потешка 
материјална положба со надеж дека ова е привремена ситуација за 
нивните семејства и дека ваквото тешко време ќе помине, а дотогаш 
да им се најде на помош локалната самоуправа. Единствената цел е 
да успееме велигденските празници на сите граѓани од христијанска 
вероисповед да ги поминат со побогата трпеза – рече Јакимовски. 
Хуманитарните пакети кои беа поделени во просториите на една од 
урбаните заедници во општина Карпош, голем дел од нив ќе се поделат и 
во домовите на постарите лица, како и во домовите на хендикепираните 
жители на Карпош. Традиционалната акција се одржува три пати во 
годината, пред големите празници, како и за Денот на Општината, во 14-
те урбани заедници, пред поголемите супермаркети.
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КАРПОШ-ПРИМЕР ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Под слоганот „Регионот тоа сте вие“, во францускиот град Каен, 
започна дводневното одбележување на една деценија соработка меѓу 
општините од Република Македонија и локалните власти во регионот 
на Долна Нормандија,Франција. Меѓу водечките во градењето 
успешни релации на повеќе полиња е и Општина Карпош која години 
наназад соработува со Општината Флери сир Орн.
Во регионалниот совет на Долна Нормандија, вчера се одржа пленарна 
седница на која беа претставени искуствата од досегашните 
делувања меѓу одделни општини и институции, невладини и други 
организации од двете пријателски земји. Во својот поздравен говор Ани 
Ан, потпретседателката на регионот Долна Нормандија истакна дека 
соработката меѓу двете земји на ова ниво се роди од иницијативата 
на регионалните и локалните власти во двете земји. 
Досег а се релизирани три тригодишни проекти: младите и нивната 
мобилност, човековите права и новите технологии, културата 
и регионалната соработка. Таа и натаму се шири и наоѓа нови 
простори за делување како што се комуникациите, решавање на 
конфликтите во 21 век и сл. Ваквото дејствување е засновано на 
реципроцитет, а соработката ќе добие пошироки размери по 2016 
година кога се очекува обединувањето на Долна и Горна Нормандија. 
Франција е подготвена да даде поддршка за побрзо пристапување 
на Македонија во Европската унија, истакна Ание Ан. Највисокиот 
претставник од македонската длегација, заменик министерот за 
локална самоуправа во Владата на Република Македонија Љупчо 
Пренџов, истакна дека десетгодишната соработка меѓу Франција 
и Македонија не е воспоставена само меѓу институциите, туку и 
меѓу самите граѓани. Над 40 институции, општини и организации 
во Македонија ја одржуваат таквата кооперативност, а Општина 
Карпош може да биде пример како меѓусебното делување може да 
се издигне на највисоко ниво, за што има потпишано и Меморандум 
за соработка со општината Флери сир Орн. 
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Партнерскиот однос кој се градеше досега со поддршка на 
градоначалникот Стевчо Јакимовски отвора нови хоризонти во 
размената на искуства и идеи и тоа во сферата на локалниот економски 
развој, културата и младите. Општина Берово ги пречекува гостите од 
Ливаро,а општината Велес ја посетија 30-тина деца од Шербур. На 
културен план соработуваат и Вевчани и Ерманвил сир мер, а градот 
Охрид и Каен подготвуваат стратегија за заштита на овој македонски 
бисер, на старото културно јадро, истакна заменик министерот 
Пренџов, кој напомена дека вакви партнерства развиваат и поетска 
Струга и Дебар. Како пример на успешно реализирани дваесетина 
проекти, беше посочен примерот на „Метаморфозис“, чиј директор 
Бардил Јашари ги објасни заедничките проекти околу зајакнување 
на локалното владеење и вклучувањето на информатичката 
технологија и комуникациските алатки во јакнење на капацитетите 
на администрацијата, почитувајќи ја приватноста и слободата на 
изразување. На првиот ден од посетата на Франција, делегацијата на 
Општина Карпош во состав Роберт Јанковски, Виолета Михајловска 
и Виолета Цветковска, ја посетија партнерската општина Флери 
сир Мер, каде со претседателот Марк Лекерф и тројцата заменици 
градоначалници задолжени за ресорите образование, детска 
заштита, култура и спорт, разговараа за нови заеднички проекти кои 
ќе ги спроведат во наредниот период.
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ВЕЛИГДЕНСКИ ПОДАРОК ОД НАЈМАЛИТЕ КАРПОШАНИ

Најмалите дечиња од градинката „Орце Николов“, први го честитаа 
големиот христијански празник Велигден. Тие, денеска, со полна кошничка 
шарени велигденски јајца и честитка, предвелигденски, пријатно го 
изненадија градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски. 
Идните првачиња, на барање од градоначалникот, кажаа зошто се слави 
овој ден и каква вредност има истиот.
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ПРОЕКТ „СЕКОЈ ЗА СИТЕ-ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ“ ВО 
ООУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“

Во претстојните две недели, ќе се реализира обука за учениците од 
второ до четврто одделение за проектот „Секој за сите-за климатските 
промени“, кој вчера започна со имплементација, во просториите на ООУ 
“Димо Хаџи Димов“ во општина Карпош. Во проектот ќе бидат вклучени 
основците од второ до четврто одделение од десетте основни училишта 
на територија на општина Карпош. Целта на истиот е подигање на свеста 
за влијанието на човекот врз климатските промени и поттикнување на 
позитивни практики во нивното секојдневие за намалување на ризиците 
од глобалните климатски промени. При обуката, учениците ќе се здобијат 
со унапредување на знаењата за ефектите од климатските промени, ќе 
се стекнат со позитивни практични совети за водење грижа за планетата 
земја како и унапредување на квалитетот на животот кај најмладите 
жители на општина Карпош. Во проектот, предвидена е изработка на 
Програма за работа која е прилагодена на деца од шест до девет години 
на тема: „Климатските промени“, спроведување на десет обуки во сите 
основни училишта во општина Карпош, изработка на едукативен спот 
на тема: „Климатски промени со деца од шест до девет години како и 
завршно сумирање на евалуациони прашалници од сите одржани обуки 
за финалната анализа на проектот.


