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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГРАДИНАР-ЦВЕЌАР 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА     
    ОБРАЗОВАНИЕТО: 

           Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
 Број на часови неделно:  8 
 Број на часови годишно: 288  
           Времетраење на образованието: три години 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ: 

Компетенции кои ќе се постигнат по реализирање на програмата по практична настава и стручно теоретските 
предмети 
 
ИМЕ НА КОМПЕТЕНЦИЈАТА 
Следење на фактори за раст и развој на растенијата 
Следење на растот и развојот на домашните животни 
Определување на соодветна ветеринарна служба за заштита и лекување на животни 
Подготвување на почва за растително производство 
Размножување и негување на посадочен материјал 
Сеење и садење на култури 
Одгледување и негување на посеви/насади 
Берба и амбалажирање на производи 
Изведување на технички преглед и одржување на мотор кај трактори 
Изведување на техничко одржување на механизми и системи кај трактори 
Подготвување и одржување на приклучни машини и уреди за обработка на почва 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Наставната програма по практична настава има за цел да се: 
 

• поврзуваат и применуваат теоретските знаења при реализирање на практични задачи и решавање на проблеми 
• развива одговорен однос и работни навики  
• извршуваат одредени поедноставни практични операции и работни задачи од дадено земјоделско подрачје 
• применуваат технолошки постапки во растително производство, сточарство и ветеринарство 
• развиваат вештини за изведување на технолошки процеси во растително производство 
• развиваат вештини за безбедно користење на средствата за работа  
• развива свест за почитување на мерки за заштита при работа и заштита на околината 
• врши основно техничко оджување на мотори 
• врши основен преглед на тракторот и отстранување на основните недостатоци  
• врши правилно и безбедно приклучување и одржување на земјоделските машини и уреди  

 

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
 

• зема примерок од почва 
• засадува саден материјал 
• евидентира потреба од влага и топлина за растенијата 
• применува агротехнички мерки  во растително производство 
• чисти штала и опрема за одгледување на животните 
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• избира соодветна ветеринарна служба за лекување на болно животни 
• врши основно ѓубрење согласно планот за ѓубрење  
• врши основна и дополнителна обработка на почва во заштитени простори и на отворено  
• произведува расад со вегетативно размножување  
• негува посадочен материјал  
• подготвува посадочен материјал за продажба  
• подготвува семе за сеидба 
• засејува семе на отворено 
• расадува расад на постојано место 
• аплицира средства за заштита на посеви/насади 
• спроведува фолијарно прихранување 
• врши берба и редење на зрели плодови во соодветна амбалажа  
• складира производи во соодветен магацински простор 
• врши секојдневна проверка и одржување на тракторски мотори 
• врши секојдневно одржување на трактор 
• подготвува работно место за поправка на механизми и системи кај трактор 
• подготвува делови за замена на механизми и системи и отстранува помали недостатоци (дефекти) 
• приклучува приклучни машини за обработка на почва 
• проверува исправност на машини пред употреба 
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6. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАЊЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ТЕМАТСКИ 
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ОБРАЗОВНИ ИЗЛЕЗИ КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
РАСТИТЕЛНО  
ПРОИЗВОДСТВО 

Ученикот да: 
 
• зема примерок од почва и утврдува 

структура, текстура и pH вредност на 
почвата 

• чита резултати од хемиската анализа на 
почвата 

• избира соодветно ѓубриво според 
хемиските својства на почвата 

• пресметува доза на ѓубриво 
• подготвува и сее или засадува избран 

саден материјал 
• следи развојни фази на растенијата 
• следи потреби на растенијата и регулира 

фактори за раст според потребите 
• класифицира ознаки за опасни супстанции 

кои се користа во растителното 
производство 

Ученикот ќе биде 
способен да: 
 
• зема примерок од 

почва 
 

• засадува саден 
материјал 

 
• евидентира потреби 

од влага и топлина 
за растенијата 

 

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Растително 

производство 
 

Растително 
производство 1 
Теми:  
- Одгледување 

и негување на 
посевите/наса
дите 

СТОЧАРСКО  
ПРОИЗВОДСТВО 

• применува технологии за одгледување на 
говеда, свињи, овци и живина 

• идентификува раси и категории на животни 
кај говеда, свињи, овци и живина 

• следи однесување на животни и препознава 
промени во начинот на однесувањето 

• одржува хигиена во објекти за одгледување 
на говеда, свињи, овци и живина 

• чисти штала и 
опрема за 
одгледување на 
животни  

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Сточарско 

производство 
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ВЕТЕРИНАРНА 
ЗАШТИТА 

• определува соодветна  ветеринарна служба 
за заштита и лекување на животните 

• воочува карактеристични болести кај 
животните: паразитски, внатрешни и заразни 
болести 

• применува зоохигиенски мерки при работа 
со животните 

• избира соодветна 
ветеринарна служба 
за лекување на 
болно животни 

 

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Ветеринарна 

заштита 

ПОДГОТВУВАЊЕ 
НА ПОЧВА 

• зема примероци за почвена анализа 
• определува тип и структура на почва 
• мери pH вредност на почва 
• одбира соодветно ѓубриво 
• чита и објаснува декларација на минерални 

ѓубрива 
• пресметува потребна доза на ѓубриво врз 

основа на потребите на културата и 
составот на почвата 

• подготвува органско ѓубре 
• подготвува површини во заштитени 

простори 
• дезинфицира почва во заштитени простори 
• подготвува површини на отворено 
• комбинира и применува различни методи на 

обработка на почва 
• подготвува и регулира алати и машини за 

основна и дополнителна обработка 
• обработува почва со помош на алати и 

машини за обработка 

• врши основно 
ѓубрење согласно 
планот за ѓубрење 

 
• врши основна и 

дополнителна 
обработка на почва 
во заштитени 
простори и на 
отворено 

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Растително 

производство 
 

Растително 
производство 1 
Теми:  
- Подготвување 

на почвата 
 

РАЗМНОЖУВАЊЕ 
И НЕГУВАЊЕ НА 
ПОСАДОЧЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

• избира соодветен начин на вегетативно 
размножување 

• подготвува простор за вегетативно 
размнозување 

 
• произведува расад 

со вегетативно 
размножување 

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Растително 
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• подготвува соодветен супстрат за 
одгледување на расад 

• пресметува количество на семе по единица 
површина 

• подготвува потребно количество на семе 
• подготвува соодветни типови пикир 

сандачиња и саксии 
• регулира оптимална температура 
• евидентира промени на температура и 

влажност 
• засејува семе, рачно и машински 
• следи развој на коренов систем и на цело 

растение 
• негува поникнати растенија 
• обезбедува оптимална почвена и воздушна 

влажност 
• регулира оптимално осветлување 
• одбира соодветни ѓубрива за почвено и 

фолијарно прихранување на расад 
• превзема мерки за правилна заштита на 

растенија 
• подготвува садници за дезинфекција 
• одбира садници за продажба и гарантира за 

нивниот квалитет 
• регулира услови во заштитени простори 
• забележува промени во развој на растенија 

и применува мерки на нега 

 
• негува посадочен 

материјал 
 
• подготвува 

посадочен материјал 
за продажба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

производство 
 

Растително 
производство 1 
Теми:  
- Размнозување 

и негување на 
посадочен 
материјал 

  

СЕИДБА И 
САДЕЊЕ 

• проверува квалитетни својства на семенски 
материјал 

• подготвува семе за дезинфекција 
• пресметува потребно количество на 

 
• подготвува семе за 

сеидба 
 

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Растително 
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семенски материјал при директна сеидба на 
отворено 

• одбира соодветен начин на сеидба 
• пресметува потребен број на растенија за 

единица површина; 
• формира оптимален склоп на растенија при 

расадување на постојано место 

• засејува семе на 
отворено 

 
• расадува расад на 

постојано место 
 

производство 
 

Растително 
производство 1 
Теми:  
- Сеење и 

садење на 
постојано 
место 

ОДГЛЕДУВАЊЕ И 
НЕГУВАЊЕ НА 
ПОСЕВИ/НАСАДИ 

• набљудува и одредува развојни фази на 
посев 

• изготвува план за редоследна примена на 
потребни мерки за нега 

• открива знаци од недостиг на храна и 
превзема соодветни мерки 

• забележува и препознава симптоми на 
заболување и присуство на штетници во 
посевот 

• евидентира промени во здравствената 
состојба на растенијата 

• применува мерки за заштита при работа и 
се грижи за околината 

• користи заштитни средства согласно 
пропишана каренца 

• одредува соодветни начини на 
наводнување 

• одредува оптимално време и доза за 
прихранување и соодветен начин за 
апликација на ѓубре 

• води евиденција за употреба на ѓубрива 
 

• аплицира средства 
за заштита на 
посеви/насади 

 
 
 
• спроведува 

фолијарно 
прихранување 

 

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Растително 

производство 
 

Растително 
производство 1 
Теми:  
- Одгледување 

и негување на 
посевите/наса
дите 
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БЕРБА И 
АМБАЛАЖИРАЊ
Е НА ПРОИЗВОДИ 

• селектира и бере зрели плодови 
• подготвува производи за транспорт 
• подготвува соодветна амбалажа за 

складирање 
• подготвува магацински простор за 

складирање 

• врши берба и 
редење на зрели 
плодови во 
соодветна амбалажа 

 
• складира производи 

во соодветен 
магацински простор 

Растително 
производство 1 
Теми:  
- Редење и 

складирање 
 

ТЕХНИЧКИ 
ПРЕГЛЕД И 
ОДРЖУВАЊЕ НА 
ТРАКТОРСКИ 
МОТОРИ  

• проверува ниво на масло во мотор и врши 
додавање или замена според потреба 

• проверува и менува филтер за масло и 
филтер за гориво според потреба 

• проверува ниво на течност за ладење на 
мотор и додава или заменува течност по 
потреба 

• почитува правила за складирање и 
отстранување на опасни и отпадни 
супстанции 

• врши секојдневна 
проверка и 
одржување на 
тракторски мотори 

Земјоделска 
техника 
Тема: 
- Мотори со 

внатрешно  
согорување 

 

ТЕХНИЧКИ 
ПРЕГЛЕД И 
ОДРЖУВАЊЕ НА 
МЕХАНИЗМИ И 
СИСТЕМИ КАЈ 
ТРАКТОР  

• извршува визуелен преглед на тракторот 
• контролира пречистувач за воздух  
• проверува ниво на масло во менувачка 

кутија и менува масло по потреба 
• извршува преглед на таложната чашка за 

гориво 
• врши подмачкување на сите предвидени 

места на тракторот 
• проверува затегнатост на ремен и 

затегнува по потреба 
• регулира притисок на воздух во 

пневматици 
• проверува количество на електролит во 

• врши секојдневно 
одржување на 
трактор 

• подготвува работно 
место за поправка на 
механизми и системи 
кај трактор 

• подготвува делови за 
замена на механизми 
и системи и 

Агропроизводст
во 1 
Теми:  
- Растително 

производство 
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акумулатор 
• проверува приклучоци на акумулатор 
• проверува исправност на контролни 

инструменти 
• применува мерки за безбедност при 

ракување со трактор 
• врши миење и чистење на трактор  
 

отстранува помали 
недостатоци 
(дефекти) 

 
 
 
 

ПРИКЛУЧНИ 
МАШИНИ ЗА 
ОБРАБОТКА НА 
ПОЧВА 

• класифицира машини за основна и 
дополнителна обработка на почва 

• определува време и вид на машина за 
соодветна обработка на почва 

• регулира машини за обработка на почва 
според длабочина и широчина 

• приклучува машини за обработка на почва 
• контролира исправност и врши поситни 

поправки на машини за обработка на почва 

• врши правилен избор 
и приклучување на 
приклучни машини за 
обработка на почва  

 
• проверува 

исправност на 
машини пред 
употреба  

Земјоделска 
техника 
Тема: 
- Механизми и 

системи кај 
трактори  

 

Забелешки: 

• Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  
програмирајки тематски целини според  потребите на околината. 

• Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната 
програма, а  не и  тематските целини програмирани од страна на наставникот. 

• При планирањето, организирањето и реализирањето на наставната програма по практична настава да се има во 
предвид дека најмалку една третина од часовите (12 недели во текот на три години во стручното образование за 
занимања) треба да се изведува кај работодавачите. 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по практична настава може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско организирање. 
Целите на тематските целини можат да се постигнат со повеќе форми на работа, но најмогу се работа во парови и 
индивидуално. Може да се користи и групната работа при изведување на определени агротехнички мерки во 
земјоделското производство. Индивидуалната работа и работата во парови се изведува при реализирање на конкретна 
работна задача, најчесто во работилници со земјоделска механизација, сточарски објекти и на земјоделски површини во 
училишна економија, но и при реализирање на практичната настава кај работодавач. Поради природата на работата се 
препорачува за секоја работна задача да биде под постојан надзор на наставникот или менторот од компанијата.  
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 
 
Методи и стратегии на работа 
 

• Содржините од практичната настава секогаш се поврзани со претходно изучените содржини од стручно-
теоретските предмети 

• Во практичната настава се користат различни методи: демонстрација, практични активности на учениците, учење 
преку обиди, извлекување на заклучоци, работа на модели, апарати и уреди во сточарското производство, работа 
со земјоделска механизација и др. 

• Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната 
самостојност, размислување, критички став, донесување одлуки и решавање проблеми 

• Наставникот треба да укажува на важноста од користењето на средствата за лична заштита, правилно ракување со 
алатот и машините, оддржувањето на работното место, правилен однос кон заштитата на животната средина и 
правилното складирање на хемиските средства, маслата, мазивата и другиот отпаден материјал при земјоделското 
производство.  

• Наставата се остварува во работилници за земјоделска механизација, сточарски објекти, земјоделски површини и 
работа во реални услови кај работодавачи.  
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8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  
  

Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно од страна на наставникот и екстерно со учество на менторот 
од компанијата во која ученикот реализира практична настава. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, следење на резултатите од 
практичните активности и залагањата на практичната настава во училиштето и кај работодавачот). При оценување на 
практичната работа неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред изработени критериуми 
за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително ќе се врши преку практична 
изведба (работи во училиштето и кај работодавачот).  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и практичното оценување.  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
 
Наставната програма по практична настава ја реализираат наставници со завршени студии по: 
 

- Земјоделство (земјоделска техника, општа насока, сточарска насока, поледелска, лозаро-овоштарска насока и 
градинаро-цвекарска).  

Наставниците да имаат педагошко - психолошка и методска подготовка и положен стручен испит, согласно со Законот за 
средно образование. 
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10. РАБОТНА ГРУПА 
 

1. Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје 
2. Сашо Стефановски, ССОУ „Киро Бурназ“ - Куманово 
3. Газменд Саити, ССОУ „Киро Бурназ“ - Куманово 
4. Зоран Весковски, И.З. „КИТКА” - Драчево - Скопје  

 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Хелена Жнидарич, советник во 
Центарот за стручно образование во Словенија 
 
 
11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 

 

 

Одобрил:  

 Зеќир Зеќири, директор 
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12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

            Наставната програма по предметот Практична настава за I година од земјоделско-ветеринарната струка,  
образовен профил градинар-цвеќар  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, на предлог 
на Центарот за стручно образование и обука, ја донесе министерот за об разование и наука,  бр. 11-5655/1    

на ден 07.10. 2013 година, Скопје 

 

 

 

                   Министер, 

              Спиро Ристовски 
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