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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: трета година 
 Број на часови неделно:  14 
 Број на часови годишно: 462  
           Времетраење на образованието: три години 

 
1. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
ИМЕ НА КОМПЕТЕНЦИЈАТА 
Произведување и подготовување за продажба  на едногодишни и двогодишни цветни култури 
Произведување и подготовување за продажба на луковичести цветни култури 
Произведување и подготовување за продажба на режано цвеќе 
Изработување на едноставни цветни аранжмани и декорации 
Планирање на производство на градинарски култури 
Произведување на расад, сеење, садење и расадување на градинарски култури 
Одгледување и негување на градинарски култури 
Прибирање и подготвување за продажба на градинарски култури 
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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: 
 

• поврзува  и применува  теоретско знаење при изведување на практичните задачи и решавање на проблеми во 
струката 

• спроведува  постапки при одгледување на едногодишни и двогодишни цветни видови, како и режано и 
луковичесто цвеќе 

• извршува мерки на нега на едногодишни и двогодишни цветни видови, режано и луковичесто цвеќе 
• применува различни начини на размножување кај цветните култури 
• изработува цветни аранжмани и декорации за различни пригоди 
• применува правила при изработка на цветни аранжмани и декорации 
• учествува во тимска работа 
• развива позитивни ставови кон цвеќарското производство 
• изведува технолошки процеси во градинарското производство 
• учествува во производство на различни видови и сорти градинарски култури 
• применува постапки за правилно складирање, пакување и подготовка на градинарски култури за продажба 
• развивање вештини за безбедно користење на средствата за работа согласно мерките за безбедност при 

работа 
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1.1. Излези: 
По заврсувањето на наставната програма уценикот ке биде способен да: 

• извршува редоследно фази при производство на едногодишни и двогодишни цветните култури 
• обезбедува оптимална температура, влажност и почвени услови за одгледување на едногодишни и 

двогодишни цветни култури со користење на мерни инструменти 
• извршува мерки на нега кај едногодишни и двегодишни цветни култури 
• извршува редоследно фази при производство на  луковичести цветни култури 
• обезбедува оптимални услови за одгледување на луковичести цветни култури 
• изведува мерки на нега кај луковичести цветни култури 
• извршува редоследно реализира фази при  
• применува мерки на нега на режано цвеќе: залевање, заштита, плевење, прихранување,  пинцирање и лачење 

на папки 
• пакува  и складира режано цвеќе во амбалажа за пакување и складирање 
• изработува едноставни цветни аранжмани со примена на основни правила за изработка на цветни аранжмани 
• изработува едноставна украсна декорација за различна пригода 
• регулира и контролира оптимални почвени и климатски услови за одгледување на градинарски култури 
• подига соодветни заштитени простори за дадена градинарска култура 
• пополнува и води работна евиденција согласно ГЛОБАЛ ГАП стандарди 
• дезинфицира супстрат за производство на расад 
• засејува топла леа со семе од градинарски култури 
• врши калење на расад од градинарски култури 
• врши сеидба/садење на градинарски култури на отворено 
• расадува расад од градинарски култури на постојано место 
• врши ѓубрење според видот на културата 
• одбира начин на наводнување според норма за полевање на дадена култура 
• аплицира заштитни средства согласно утврдени норми, мерки за лична заштита и заштита на животната 

средина 
• бере градинарски култури и  класифицира и реди производите/плодовите 
• пакува производи/плодови и ги подготвува за продажба 
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2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЈЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ОБРАЗОВНИ ИЗЛЕЗИ КОРЕЛАЦИЈА 
1 2 3 4 

ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРОДАЖБА  НА 
ЕДНОГОДИШНИ И 
ДВОГОДИШНИ 
ЦВЕТНИ КУЛТУРИ 

Уценикот да: 
 
• изработува план за сеидба  
• подготвува простор за размножување 

на растенијата 
• одбира супстрат 
• подготвува семе за сеидба 
• подготвува сеидбени контејнери и 

саксии за одгледување садници 
• рачно и машински сее семе  од цветни 

култури 
• пикира, пресадува и расадува 

растенија во саксии 
• негува расад од едногодишни и 

двогодишни цветни видови:  
залевање, заштита од болести и 
штетници, плевење и прихранување 

• регулира оптимална температура на 
воздух и почва, релативна влажност и 
почвени услови за одгледување на 
едногодишни и двогодишни цветни 
видови  

Ученикот е способен да: 
 
• извршува редоследно 

фази при производство 
на едногодишни и 
двогодишни цветните 
култури 

 
• обезбедува оптимална 

температура, влажност и 
почвени услови за 
одгледување на 
едногодишни и 
двогодишни цветни 
култури со користење на 
мерни инструменти 

 
• извршува мерки на нега 

кај едногодишни и 
двегодишни цветни 
култури 

Специјално 
цвеќарство 3 
Теми:  
- Производство и 

подготовка за 
продажба  на 
едногодишни и 
двогодишни цветни 
култури 

ПРОИЗВЕДСТВО И 
ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРОДАЖБА НА 
ЛУКОВИЧЕСТИ 
ЦВЕТНИ КУЛТУРИ  

• изработува план за садење  
• определува време за садење на 

луковичести цветни култури 
• подготвува простор за размножување 

на растенијата 

• извршува редоследно 
фази при производство 
на  луковичести цветни 
култури 

 

Специјално 
цвеќарство 3 
Теми: 
- Произведство и 

подготовка за 
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 • одбира супстрат за садење на 
луковици, кртоли и ризоми   

• заврзува растенија за потпора 
• негува насад од луковичести цветни 

култури: залевање, заштита од 
болести и штетници, плевење и 
прихранување 

• регулира услови за одгледување на 
луковичести цветни култури: 
оптимална температура на воздух и 
почва, релативна влажност и почвени 
услови 

• класира растенија за продажба 
 

• обезбедува оптимални 
услови за одгледување 
на луковичести цветни 
култури 

 
• изведува мерки на нега 

кај луковичести цветни 
култури 

 

продажба на 
луковичести цветни 
култури  

 

ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРОДАЖБА НА 
РЕЖАНО ЦВЕЌЕ  
 

• обезбедува услови за одгледување на 
режано цвеќе 

• подготвува семе и површина за 
сеидба 

• го следи насадот во периодот на 
растење 

• прихранува, пинцира и лачи папки 
• заврзува растенија за потпора 
• негува  растенија во тек на вегетација: 

залевање, заштита од болести и 
штетници, плевење и прихранување 

• определува време и врши режење 
на растенија 

• класира и пакува режано цвеќе 
• складира и чува режано цвеќе 

 

• извршува редоследно 
реализира фази при 
производство на  режано 
цвеќе 

 
• применува мерки на нега 

на режано цвеќе: 
залевање, заштита, 
плевење, прихранување,  
пинцирање и лачење на 
папки 

 
• пакува  и складира 

режано цвеќе во 
амбалажа за пакување и 
складирање 

 

Специјално 
цвеќарство 3 
Теми: 
- Произведство и 

подготовка за 
продажба на режано 
цвеќе  
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ИЗРАБОТКА НА 
ЕДНОСТАВНИ 
ЦВЕТНИ 
АРАНЖМАНИ И 
ДЕКОРАЦИИ 

• одбира квалитетен материјал за 
изработка на цветни аранжмани 

• сложува бои и контрасти при 
изработка на цветни аранжмани 

• изработува цветни аранжмани за  
свадби, веселби, погреби, верски 
празници и други пригоди 

• зработува венци за различни пригоди 
• изработува декорации според годишно 

време, верски празник, дадена 
пригода и сл. 
 

• изработува едноставни 
цветни аранжмани со 
примена на основни 
правила за изработка на 
цветни аранжмани 

 
• изработува едноставна 

украсна декорација за 
различна пригода  

 

Специјално 
цвеќарство 3 
Теми: 
- Изработка на 

едноставни цветни 
аранжмани и 
декорации 

 

ПЛАНИРАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

• планира и организира дневни 
активности во зависност од видот на 
градинарското производство 

• подготвува потребни материјали за 
работа 

• класифицира различни видови 
градинарски растенија 

• регулира соодветни услови за 
одгледување на градинарски култури 

• одбира потребни техники за 
одгледување на градинарски култури 
во заштитени простори и на отворено 

• одбира соодветен начин на 
размножување на растенијата 
(генеративен/вегетативен) 

• подготвува соодветни заштитени 
простори 

• применува планот за плодоред за 
дадена градинарска култура  

• регулира и контролира 
оптимални почвени и 
климатски услови за 
одгледување на 
градинарски култури 

 
• подига соодветни 

заштитени простори за 
дадена градинарска 
култура 

 
• пополнува и води 

работна евиденција 
согласно ГЛОБАЛ ГАП 
стандарди  

 

Специјално 
градинарство 3 
Теми: 
- Планирање на 

производство на 
градинарски култури 

 
Земјоделска техника 2 
Тема: 
- Машини за основна 

и дополнителна 
обработка на почва 
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• подготвува потребни ѓубрива за 
основно ѓубрење и за прихранување 
на растенијата 

• подготвува потребна механизација за 
градинарско производство 

• применува ГЛОБАЛ ГАП стандарди 
 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
РАСАД,  СЕЕЊЕ, 
САДЕЊЕ И 
РАСАДУВАЊЕ НА 
ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

• подготвува супстрат за производство 
на расад од градинарски култури 

• подготвува соодветни заштитени 
простори 

• одбира здрав семенски материјал за 
производство на расад 

• применува соодветна техника за 
производство на расад од различни 
градинарски култури 

• применува соодветна технологија за 
нега на расад 

• регулира оптимални климатски и 
почвени услови 

• одбира расад за расадување и 
продажба 

• применува стандарди за продажба на 
расад 

• подготвува расад за расадување на 
постојано место 

• одбира видови, сорти и хибриди 
градинарски култури за одгледување 
на отворено или во заштитени 
простори 

• определува оптимално време за 

• дезинфицира супстрат 
за производство на 
расад 

 
 
• засејува топла леа со 

семе од градинарски 
култури 

 
• врши калење на расад 

од градинарски култури 
 
• врши сеидба/садење на 

градинарски култури на 
отворено 

 
• расадува расад од 

градинарски култури на 
постојано место 

Специјално 
градинарство 3 
Теми: 
- Производство на 

расад,  сеење, 
садење и 
расадување на 
градинарски култури 

 
Растително 
производство 
Тема: 
- Подготовка на 

почвата 
 
Земјоделска техника 2 
Тема: 
- Машини за ѓубрење, 

сеидба, садење и 
расадување 
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сеидба, садење или расадување 
• подготвува површини за сеидба, 

садење и расадување 
• применува соодветни начини на 

сеидба, садење или расадување во 
зависност од видот на градинарската 
култура 
 

ОДГЛЕДУВАЊЕ И 
НЕГУВАЊЕ НА 
ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

• применува специфична агротехника за 
одгледување на дадена градинарска 
култура 

• регулира климатски и почвени 
фактори за различни видови 
градинарски култури 

• наводнува градинарски култури со 
различни начини на наводнување 

• препознава симптоми од болести и 
штетници кај градинарски култури 

• применува мерки за заштита на 
растенија од болести и штетници 

• евидентира мерки за нега и време на 
примена 

• применува неконвенционални техники 
и методи за органско одгледување на 
градинарски култури 

 

• врши ѓубрење според 
видот на културата 

 
• одбира начин на 

наводнување според 
норма за полевање на 
дадена култура 

 
• аплицира заштитни 

средства согласно 
утврдени норми, мерки 
за лична заштита и 
заштита на животната 
средина 

Специјално 
градинарство 3 
Теми: 
- Одгледување и 

негување на 
градинарски култури 

 
Растително 
производство 
Тема: 
- Одгледување и нега 

на 
посевите/насадите  
 

Земјоделска техника 2 
Тема: 
- Машини за 

наводнување, 
машини за заштита 
на растенија и 
машини за ѓубрење  

ПРИБИРАЊЕ И 
ПОДГОТВУВАЊЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА 

• определува оптимално време за 
прибирање на различни видови 
градинарски култури 

• бере градинарски 
култури и  класифицира 
и реди 

Специјално 
градинарство 3 
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ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

• евидентира време на берба на 
различни култури 

• применува постапки за берба и 
класирање на различни видови 
градинарски култури 

• одбира соодветна амбалажа за 
пакување на производите/плодовите 

• применува стандарди за продажба 
• подготвува производи за продажба и 

транспорт 
 

производите/плодовите 
 
• пакува 

производи/плодови и ги 
подготвува за продажба 

Теми: 
- Прибирање и 

подготвување за 
продажба на 
градинарски култури 

 
Растително 
производство 
Тема: 
- Редење и 

складирање на 
производите 
  

Земјоделска техника 2 
Тема: 
Машини за берба, 
сортирање и 
калибрирање 
 

 

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 вклуцува 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 3 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 
производството на цветни и градинарски култури. Индивидуалната работа и работата во парови се изведува при 
реализирање на конкретна работна задача, најчесто во работилници со земјоделска механизација, на отворено и во 
заштитени простори во училишната економија, но и при реализирање на практичната настава кај работодавач. Поради 
природата на работата, особено при ракување со земјоделската механизација, хемиските средства за заштита на 
растенијата и при работа со младите цвеќарски и градинарски насади 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: земјоделска техника, заштита на растенија, специјално цвеќарство и специјално градинарство. 
• Во практичната настава се користат различни методи: демонстрација, практични активности на учениците, учење преку 

обиди, извлекување на заклучоци, работа со опити во цвеќарството и градинарството, работа со прибор, алат и 
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, земјоделската механизација после употребата и другиот отпаден 
материјал при цвеќарското и градинарското производство.  

• Наставата се остварува во работилници за земјоделска механизација, заштитени простори за цвеќарско и градинарско 
производство, земјодлски површини на отворено 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 врси со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, следење на резултатите од 
практицните 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 практицна 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 (градинаро-цвеќарска, поледелска или општа насока).  

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. Кристина Јованова, дипл. зем. инж., СУГС „Браќа Миладиновци” - Скопје                                                     
3. Сашо Стефановски, 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 III 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 образование и наука, бр. 11-5654/1    

на ден 07.10. 2013 година, Скопје 

 

 

 

                   Министер, 

              Спиро Ристовски     
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