
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ  ПО БИОЛОГИЈА, 

ХЕМИЈА И ГЕОГРАФИЈА ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОД  

 
 Стручниот актив на наставниците по предметите хемија, биологија и географија во 

текот на учебната 2021/22 год. планира да одржи 11 состаноци и да ги реализира следните 

задачи (активности): 

 

Август 

 Разгледување на годишната програма од страна на стручниот актив и нејзино 

надополнување; 

 Договор за изработка на годишните и тематските планирања; 

 Консултации за примена на стратегии и техники, ИКТ во наставата и ЕКО 

стандардите; 

 Договор за употреба на инструменти за оценување; 

Септември 

 Изработка на програми за проектни активности; 

 Усогласување на наставниот план за дополнителна и додатна настава; 

 Изработка на тестови и контролни писмени задачи; 

Октомври 

 Дискусија за реализација на дополнителна и додатна настава; 

 Дискусија за реализација на проектните активности; 

 Следење и оценување на знаењата на учениците, форми и методи за проверување и 

оценување; 

 Разгледување на можноста за учество на манифестацијата Ноември-месец на 

науката 2021 

Ноември 

 Анализа на постигнатиот успех на учениците  во првото тромесечие; 

 Одредување на конкретни  теми за изработка на проектна задача за државна и 

училишна матура по одделни предмети; 

 Постојани консултации со ученици кои работат проектни задачи и проектни 

активности; 

Декември 

 Одржување консултативни средби со ученици кои работат матурски проектни 

задачи; 

 Реализација на проектни активности 

Јануари 

 Анализа на полугодишните резултати; 

 Работа со талентирани ученици и можноста за учество на натпревари 

(консултации); 



 

Февруари 

 Одржување на консултации за изведување на државна и училишна матура; 

 Договор околу дополнителна работа со ученици матуранти кои одбрале интерен 

дел од Државна матура; 

 Работа со талентирани ученици; 

 Разгледување на тековни прашања на ниво на актив; 

Март 

 Организација на училишни натпревари по хемија, биологија и географија; 

 Разгледување на текот на проектните активности; 

 Завршни активности околу предавањето на матурските проектни задачи; 

Април 

 Регионални натпревари по соодветните предмети; 

 Анализа на резултатите од третото тромесечие; 

 Разгледување на резултатите од одбраната на проектните задачи по одделните 

предмети; 

 Еднодневна посета на ПМФ-институт хемија; 

Мај 

 Државни натпревари од предмети од активот; 

 Утврдување на успехот на учениците од завршните класови; 

 Одржување на консултации за изработка на тестови за Државна матура по 

предметите хемија, биологија и географија; 

Јуни 

 Анализа на постигнатите резултати на учениците од I,II, и  III година како и 

резултати од регионални и државни натпревари; 

 Разгледување на резултатите од одржаните интерни испити за државна матура и 

завршен испит; 

 

Носители на програмата:                              Претседател на стручен актив: 

                                                                                    Кате Настевска 

Кате Настевска  

Славица Божинова 

Сузана Тозиевска 

Неар Зулали 

Наташа Нечовска 

Тодорче Тановски 

Сузи Симоновска 

 

Напомена: Оваа програма за работа на стручниот актив може да претрпи измени, 

односно некои активности можат да се додадат или изостават, доколку директорот 

или наставничкиот колегиум донесат такво решение и има реална потреба и 

оправдани причини за кои навремено ќе биде најавено и сугерирано од страна на 

директорот, предметните професори и наставничкиот колегиум. 



 Состаноците на активот заради пандемијата со вирусот Covid-19 може 

да се одржуваат on-line преку средствата за електронска комуникација. 
 


