
ПРОГРАМА  ЗА  РАБОТА   НА  СТРУЧНИОТ  АКТИВ   НА  НАСТАВНИЦИ  

ПО  СТРУЧНО – ЗЕМЈОДЕЛСКИ  ПРЕДМЕТИ 

Септември:  

Разгледување на учебници и други помагала по земјоделските предмети и договор за користење на 

стручна литература; 

1.1. Снабдување на учениците со учебници; 

1.2. Договор за примена на стратегиите од СЕА – проектот во наставата; 

1.3. Изработка на годишни распределенија за новите предмети. 

1.4. Консултации за примена на ПМИО активности во наставата и вон наставни 

програми 
 

Октомври: 
2.1. Обработка на површината во училишната економија 

2.2. Есенско ѓубрење со комбинирани ѓубрива во подигнатиот млад овошен  насад во 

училишната економија; 

2.3. Консултации за набавка на технички помагала за примена во наставата. 
 

Ноември: 

3.1. Разгледување на успехот од првото тромесечие и предлог мерки за подобрување на истиот; 

3.2. Консултации за избор на теми за училишна и државна матура; 

3.3. Есенска обработка на почвата во овошниот насад во училишната економија; 

3.4. Пополнување на празните садни места во младите насади ( училишна економија ); 
 

Декември: 

4.1. Консултации за утврдување на критериуми за утврдување на полугодишните оценки за 

земјоделската група предмети; 

4.2. Разгледување на чувањето на овошјето со посебен осврт на ладилниците; 

4.3. Собирање и складирање на калем гранки; 

4.4. Ѓубрење ( училишна економија ) 
 

Јануари: 

5.1. Разгледување на текот на наставата и анализа на постигнатиот успех, знаењето и поведението 

на крајот од првото полугодие; 

5.2. Продолжување на започнатите работи во јаболковиот насад од предходниот месец; 

5.3. Зимска хемиска заштита. 
 

Февруари: 

6.1. Посета на погон за конзервирање на овошјето и зеленчукот за да учениците го применат на 

терен стекнатото знаење; 

6.2. Резидба на овошниот насад во училишна економија 
 

Март: 

7.1. Договор за избор на ученици за натпреварите по препознавање на плевели и семиња, како и за 

тракторскиот натпревар; 

7.2. Нега на овошен насад; 

7.3. Пролетна обработка (училишна економија); 



7.4. Ѓубрење со азотни ѓубрива (училишна економија); 

7.5. Калемење на терен. 
 

Април: 

8.1. Подготовка на учениците за тракторскиот натпревар; 

8.2. Разгледување на условите и начинот за реализација на феријалната пракса со 

учениците од прва, втора и трета год. од земјоделската струка; 

8.3. Планирање научни екскурзии (посета на работни организации, винарски визби и 

посета ан лозови овошни насади); 

8.4. Заштита на овошниот насад (училишна економија); 

8.5. Површинска обработка (училишна економија); 

8.6. Одржување на површината во редот, чистење од плевели во овошниот насад 

(училишна економија); 

8.7. Калемење на диви овошки во околината на Преспа. 
 

Мај: 

9.1. Анализа на постигнатите резултати од натпреварот; 

9.2. Феријална пракса – стекнатите знаења учениците да ги применат на терен во својата 

економија и во работни  организации 

9.3. Агротехнички мерки во овошните насади. 

9.4.Посета на саем за земјоделие . 

Јуни: 

10.1. Разгледување на успехот од целата учебна година и припрема за феријалната пракса.Берба на 

рани сорти цреши . 

 

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

односно некои активнсти можат да се додадат или изостават, се разбира, доколку 

директорот, кабинетот или колективот донесат такво решение и има реална потреба и 

одправдани прочини за кои навремено ќе биде најавено и сугерирано од страна на 

директорот на гимназијата, предметните професори и колективот. 

 

Претседател  на активот :Јовановски Васко 

Членови:  Наумче Тосковски 

                   Елена Дамовска 
 


