
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ НА  НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

ОПШТЕСТВЕНА ГРУПА НА  ПРЕДМЕТИ И УМЕТНОСТИ  

 Наставниците по општествена група на предмети и уметности, ја усвоија следната 

програма за работа за учебната 2021/22 година со следните точки: 

 

Членови на активот од општествена група на предмети: 

1. Шенер Далиповски – Ликовна уметност – Претседател 

2. Марија Јосифовска – Музичка уметност 

3. Константин Сековски – Философија и логика 

4. Зоран Тански – Историја и Урбана култура 

5. Ставри Мале – Историја и Урбана култура 

6. Валмира Незири – Економија, Менаџмент и Бизнис и претприемништво 

7. Орхан Зејнел – Економија, Менаџмент и Бизнис и претприемништво 

8. Дијана Ѓрогиевска – Економија, Менаџмент и Бизнис и претприемништво 

9. Милчо Дочовски – Вовед во право 

10. Борис Србиновски – Социологија и Граѓанско образование 

 

Приоритети за работа на стручниот актив 

Мотивирање на учениците за рамноправна вклученост во воннаставните активности според 

- Пол 

- Етничка припадност 

- Деца со посебни потреби 
Афирмирање на училиштето преку промовирање на знаењата и вештините на учениците 

Континуирани обуки на наставниците за успешна реализација на наставата и следење на 

новитетите во образованието; 

1. Меѓуетничка интеграција 
Главни цели: 

 Спроведување и управување на Наставната програма за средно образование во училиштето 

според насоките на МОН.  

 Перманентно следење и оценување на учениците со различни инструменти ,  

показатели, стандарди.  

 Подобрување на квалитетот на наставата преку внесување на современи методи,форми и 

нагледни средства во наставниот процес обезбедување на потребните ресурси за  

реализација на наставните програми по историја, философија, логика, социологија, 

граѓанска култура, урбана култура, граѓанско образование, економија, менаџмент, бизнис и 

претприемништво, вовед во правото, музичка и ликовна уметност   

 Зголемување на мотивацијата и одговорноста на наставниците за сопствено напредување  

 Осовременување на воспитно - образовниот процес преку реализирање на новите Наставни 

планови и програми  

 Зголемување на степенот на воспитната улога во образовниот процес, обрнувајки 

максимално внимание на односот меѓу учениците-наставниците-родителите  

 Подобрување на успехот и дисциплината редовна дисеминација на наставниците кои 

посетиле семинар или обука на останатите наставници во колективот  

 Споделување на искуства и дидактички стратегии во функција на образовниот  



 примена на ИКТ во наставата со цел да се мотивираат учениците за добивање на подобри, 

поквалитетни и трајни знаења  

 Примена на стратегии,техники и методи  

Активности 

 Посета на часови 

 Диференцијација во настава  

 Истражувањето во наставата  

 Решавање проблеми во наставата  

 Изработување на инструменти за формативно оценување  

 Средување на портфолија  

 следење на процесот на реализација на наставата  

 употреба на различни инструменти за оценување  

 Консултации и средби со родители кои би можеле да помогнат во обезбедување на 

потребните ресурси  

 напредување на наставниците  

 информирање на наставниците,родителите,учениците за проектните активности  

 соработка со стручната служба (педагог- психолог), наставници,родители,ученици  

 разрешување на проблемите во воспитно – образовниот процес  

 проектни активности – Еко проект  

 мултиетничка интеграција  

 следење и реализација на воннаставните активности  

 следење на часови со примена на мултиетничка интеграција  

 работа во групи, тимска работа  

 истражувања  

 работилници  

Иновации 

 Иновирање на наставата  

  спроведување на наставната програма во училиштето  

-диференцијација и како таа да се интегрира во наставата  

- користење компјутери во наставата  

 користење на техники, стратегии и реализирање на часови со примена на истите  

 начини на усвојување на наставните програми во наставата според насоките од МОН  

 користење на нови техники и стратегии со примена на нови формулари за  

дневна подготовка  

 

Ефекти 

 Усовршување на работата на наставникот  

- Размена на искуства, унапредување на наставата  

- Проширување на знаењата на учениците  

- Размена на искуства, унапредување на наставата  

- Размена на искуства и поттикнување за реализација на поуспешна настава 

преку позитивна клима во училиштето  

- Заклучоци за работењето на наставниците 

Ресурси  

- Предлог програми, насоки од БРО  

- Посета на, културно-историски објекти и споменици, агенции и др  

- Следење на обука, семинари и проекти  

- Стручен материјал од областа  



План за работа 
 Утврдување на работните активности на активот на наставниците по историја, 

философија, логика, социологија, граѓанска култура, урбана култура, граѓанско 

образование, економија, менаџмент, бизнис и претприемништво, вовед во правото, музичка 

и ликовна уметност; 

 Разработување на првата точка од усвоената програма; 

 Припреми за прославата на патрониот празник на училиштето; 

 Консултации за примена на ПМИО активности во наставата и вон наставни 

програми. 

Рок: Септември 

Носител: Зоран Тански 

Марија Јосифовска 

 Договор за формите и методите за следење и вреднување на знаењето на учениците.  

 Разгледување и користење на нагледни средства (видео записи, изворни 

фотографии, стари монети, скици), уредување на збирката по историја, снабдување со 

стручна литература и сл. 

 Посета на Музејот за култура „Драги Тозија“ – Ресен.                        

 Посета на Агенцијата за поддршка и развој на претприемништвото или  Берзата на 

РСМ во Скопје. 

 Утврдување на предлог теми за изработка на индивидуални проектни задачи по 

предметите од општествено – хуманистичко подрачје од трета година. 

Рок: Октомври 

Носител: Зоран Тански 

Шенер Далиповски 

 Утврдување на предлог теми за изработка на индивидуални проектни задачи по 

предметите од општествено – хуманистичко подрачје од четврта година. 

 Следење и оценување на знаењето на учениците. 

 Предмет теми за изработка на проекти во проектните активности. 

 Посета на банка или организиран час во училиште од страна на стручно лице од 

постоечките експозитури во општината 

 Подготовка за изведување на дополнителна и додатна настава (по потреба). 

 

Рок: Ноември 

Носител: Ставри Мале 

Валмира Незири 

 Утврдување на историски датуми и програма за нивно одбележување во Македонија 

и посебно во Општина Ресен. 

 Посета на културно – историски споменици во Општина Ресен (Музеј во Ресен). 

 Подготовка, содржина и обем на формалните тестови на знаење и давање на пробен 

тест за домашна работа за завршниот интерен испит со прашања од првото полугодие. 

 Посета на Агенција за вработување , доколку постои можност на локално ниво или 

во Скопје – со цел да се анализира пазарот на труд во Р.Северна Македонија. 

Рок: Декември 

Носител: Дијана Ѓорѓиевска 

 Орхан Зејнел 



 

 Разгледување на постигнатиот успех на учениците во текот на првото полугодие во 

учебната 2021/2022 година. 

 Посета на историски споменици (историја – куќа на Татарчевци). 

Рок: Јануари 

Носител: Ставри Мале 

Милчо Дочовски 

 Договор за реализирање на набљудувани часови од општествената група на 

предмети. 

 Разгледување на недостатоци и слабости во реализација на програмата. 

 Изработка на семинарски работи, шеми и графикони за потребата на наставата. 

 Анализа на полугодишни резултати од наставната работа. 

Рок: Февруари 

Валмира Незири 

Борис Србиновски 

 

 Средување на училишна библиотека. 

 Договор за реализација на училишните натпревати по социологија, историја, 

менаџмент и бизнис и музичка уметност; 

 Посета на Основен суд – Ресен. 

 Посета на народна банка на Р.С. Македонија 

 

Рок: Март 

Носител: Милчо Дочовски 

Константин Сековски 

 Разгледување и корелација на индивидуалните домашни работи. 

 Посета на културно – историски споменици (за предметот по ликовна уметност) 

 Велигденски јавен ликовен час, ликовна работилница, изложување на ликовни 

творби на учениците. 

Рок: Април 

Носител: Шенер Далиповски 

Константин Сековски 

 

 Подготовка на учениците за престојните регионални и државни натпревари по 

социологија, музичка уметност и историја. 

 Посета на културно – историски комплекс: „Споменик на преспанското советување“ 

во с. Отешево. 

 Посета на јавен музички културен настан (концерт на филхармонија, опера и др.). 

 

Рок: Мај 

Носител: Орхан Зејнел 

Марија Јосифовска 

 Предлог за прераспределба на часови по општествените предмети и уметностите за 

наредната 2021/2022 година. 



 Разгледување на крајниот успех на учениците по предметите од општествената 

група на предмети и уметности за учебната 2020/2021  година. 

 Разгледување на учебниците и снабдување на учениците со учебници, посебно во 

земјоделската струка. 

 Изработка на извештај за работата на активот за учебната 2020/2021. 

Рок: Јуни 

Носител: Борис Србиновски 

Шенер Далиповски 

 
Забелешка : доколку има потреба оваа програма може да претрпи промени и дополнувања кои 

се во корист на целиотактив и во согласност на активот. 
   

                                                         Претседател на Активот:                                                                                                        

Шенер Далиповски 
 


