ПРОЕКТ НА УСАИД „СО ЧИТАЊЕ ДО ЛИДЕРСТВО“
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Младинскиот културен центар – Скопје е
модерен, креативен и стимулативен простор
наменет за децата до десетгодишна возраст,
нивните родители и наставници.

Библиотека со детски книги
Џиновски сликовници
Интерактивни „смарт“ табли

Центарот нуди интересни и иновативни
решенија за поттикнување на јазичната и
математичката писменост кај учениците.
Децата, заедно со родителите и наставниците,
ќе можат да ги користат ресурсите и да се
вклучат во активностите соодветни на возраста
и нивните интереси.

Детскиот креативен центар е реновиран и опремен во рамки на
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ кој работи на
подобрување на јазичните и математичките вештини кај учениците од
почетните одделенија, зајакнување на педагошките вештини на
наставниците и подигање на свеста кај целата заедница за важноста од
јазична и математичка писменост во интелектуалниот развој на децата.

Компјутери
Математички игри
Сцена за детски театар
Ликовно ателје

ИНФОРМАЦИИ ЗА РОДИТЕ ЛИ И УЧЕНИЦИ

Детскиот креативен центар (ДКЦ) при

Детскиот креативен центар
нуди можнос т за
нас тавниците да:
од својата наставна практика
преку конкретни активности
за зајакнување на почетните

СИТЕ АКТИВНОСТИ ВО
ЦЕНТАРОТ СЕ НАМЕНЕТИ

јазични и математички вештини.

ЗА ДЕЦАТА И НИВНИТЕ
го користат просторот на
Детскиот креативен центар

СЕМЕЈСТВА, КАКО И ЗА
НАСТАВНИЦИТЕ КОИ ЌЕ

за активности/часови
со своите ученици.

го користат просторот за
споделување на успешни
примери од наставната
практика со други наставници.

ГО ПОСЕТУВААТ ЦЕНТАРОТ.

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАСТАВНИЦИ

споделат успешни примери

Младински културен центар – Скопје (кат 1)
кеј Димитар Влахов бр. 15, 1000 Скопје
работно време:
вторник – петок:
9:00 – 12:00 и 16:00 – 20:00
сабота:
11:00 – 20:00
контакт тел: 02/3115-225 и 3115-508, лок.114
http://mkc.mk
Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Фондација за образовни и културни
иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија
www.stepbystep.org.mk

*
*
*

Децата во ДКЦ секогаш треба да
бидат во придружба на возрасно лице.
За безбедноста на децата во ДКЦ, одговорни
се единствено родителите или возрасните лица кои
ги придружуваат.
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ го задржува
правото да користи фотографии и видео снимки од активности
со децата во ДКЦ за промотивни цели на проектот.

