
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО  МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 

Стручниот актив по македонски јазик и литература планира да одржи 10 состаноци и да ги 

исполни следниве задачи: 

ПРВИОТ СОСТАНОК ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ПОЧЕТОКОТ  НА МЕСЕЦ 

СЕПТЕМВРИ СО СЛЕДЕН :ДНЕВЕН РЕД 

АВГУСТ  

    1. Договор околу изработката на годишните, тематските и дневно-оперативните 

планови; 

 

СЕПТЕМВРИ  

1.Разгледување на годишните глобални планови за работа и усогласување на истите; 

 план за подготовка на наставна тема / целина 

 подготовка и планирање за наставен час 

    2.Усогласување на принципите за формулирање на наслови на писмените работи со 

професорите од турските и албанските паралелки 

    3.Договор  за примена на различни стратегии од проектот во наставата (по потреба од 

наставникот и наставниот материјал) , ИКТ и Еко стандарди во наставата 

    4.Договор за  прослава на „Преспански јаболкобер“ и   Патрониот празник на  

училиштето; 

-подготовка  на драмски текст 

-рецитал 

-соработка со локалната самоуправа во текот на целата година 

-учество на ученици на „Преспански јаболкобер“ 

5.Објавување конкурс на литературни творби за Патрониот празник на училиштето; 

6. План за реализација на проектната и слободната активност Литературни клубови и 

драмски секции – во зависност од поканите што ќе ги добива драмската секција во 

временскиот период 2021/22г.  Според условите и можностите ќе учествува во 

Македонија, Европските и прекуокеанските држави. 

 

ОКТОМВРИ  

1.Активности поврзани со месецот на книгата 

     1.Одредување на теми за изработка на проектна задача,за училишна и државна матура 

     2.Утврдување на наставни активности што ќе се реализираат во училиштето од областа 

на државната матура 

    3.Планирање на писмените форми-есеј кои ќе им користи на учениците во наставата и 

надвор од неа. 

    4.Планирање на додатни,слободни и проектни активности 

 

НОЕМВРИ  

 

      1.Сумирање на резултатите од од првото тромесечие со посебен осврт за учениците од 



прва година 

      2. Организирање на додатна и дополнителна настава на ниво на паралелка 

3.  Посета на (кино) театар со учениците  од I,II,III,IV год. – Битола, Прилеп , Велес, 

Скопје, Струмица во зависност од репертоарот што го нудат театрите од наведените 

градови. Превозниците да ги вратат учениците до местото на живеење. 

 

    ДЕКЕМВРИ  

 

       1.Посета на градската библиотека при домот на култура „Драги Тозија“-Ресен   

       2.Подготовка и учество за Новогодишна програма 

 

ЈАНУАРИ 2021г. 

       1.Консултации во врска со проектната задача за државна матура 

       2.Разгледување на текот на наставата и постигнатиот успех во првото полугодие на 

учебната 2020/21 год. и предлог мерки за подобрување на истиот 

       3. Подготовка и одржуваање на училишен натпревар  и државен натпревар по 

македонски јазик и литература со учениците од втора и трета година. 

 

   ФЕВРУАРИ  

1.Разгледување на проектната задача на ниво на активот 

2.Составување на прашања за училишна матура, завршен дел и критериумите за 

оценување. 

 

 

МАРТ 

1. Консултации со учениците од IV година за одржување на дополнителна и 

додатна настава за државната и интерната матура 

1. Тековни проблеми 

 

    АПРИЛ  

       1.Одредување на термини за консултации и дополнителна настава за учениците кои ќе 

полагаат државна,училишна матура и завршен дел 

      2.Посета на саем на книгата во Скопје со сите ученици од училиштето и задолжтелно 

враќање на учениците до своите населени места 

 

 

МАЈ 

        1. Предлози за еднодневна екскурзија со учениците од  прва година и едно ноќевање 

со учениците од втора година релација – Македонија со напомена за  задолжтелно враќање 

на учениците до своите населени места 

 

ЈУНИ  

        1.Разгледување на текот на наставата и постигнатиот успех во текот на учебната 

2021/22 г. 

        2.Разгледување на планот и програмата за наредната учебна година 

        3.Извештај од изведената екскурзија со учениците од прва и втора година 



        4.Стручниот актив по македонски јазик и литература ќе учествува на проекти коишто 

ќе бидат објавени во текот на учебната 2021/22 год. во Европа 

 

                                                        Носители на програмата: Марина Стојановска, Динче 

Кочевска, Даниела Стерјовска, Лика Стефановска, Џанан Муфти, Уксел Шерифи 

                                                                  

                                                                        

Напомена : оваа програма за работа во нашиот актив може да претрпи измени , односно 

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

колективот донесат такво решение и има реална потреба и оправдани причини за кои  

навремено ќеим  биде  најавено и сугерирано од страна на директорот , предметните 

наставници и колективот.  Во својата понатамошна работа освен вообичаените активности 

предвидени за наставниот процес, Активот има за цел да ја проширува својата програма со 

вклучување и соработка со Локалната самоуправа, пред се во остварување на-уметнички 

активности (манифестации) како за потребите на училиштето, така и за потребите на 

Општината. 

Потребата за докажување, промовирање и презентирање на успесите и постигањата, 

Активот ќе ги реализира преку јавна презентација на приредби односно 

манифестации.Исто така да напоменеме дека состаноците и часовите може да се одвиваат 

преку далечинска комуникација т.е Онлајн комуникација во зависност од инструкциите 

кои ќе ги   донесе Владата и МОН. 
 


