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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 -  СПЕЦИЈАЛНО ГРАДИНАРСТВО 
 
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:  4 
 Број на часови годишно: 132  
           Времетраење на образованието: три години 

 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 
Планирање на производство на градинарски култури 

Произведување на расад за градинарски култури 

Определување техники за сеење, садење и расадување на градинарски култури 

Селектирање агротехнички мерки за одгледување и негување на градинарски култури 

Одбирање начини на 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 специјално градинарство  има за цел да се: 
 

• запознаат различни видови и сорти градинарски култури 
• добијат знаења за специјални технолошки постапки при одгледување на различни градинарски култури 
• усвојат знаења за специјална заштита на градинарските култури 
• запознаат карактеристичните штетници и причинители на болести кај градинарските култури 
• запознае  специјалната агротехника во градинарското производство 
• развие свест за почитување на мерки за заштита на животната средина 

 

5.2. Излези: 
 

По завршувањето на наставната програма ученикот ќе биде способен да:  

• толкува плодоред план за производство на градинарски култури 
• предлага видови градинарски култури согласно постоечките услови за одгледување 
• пополнува работна евиденција согласно ГЛОБАЛ ГАП стандарди 
• дефинира оптимална температура и влага за калење на расад 
• опишува начин на размножување на одредена грдинарска култура  
• определува оптимално време и длабочина при сеидба и садење на одреден видов градинарска култура 
• подредува чекори во процесот на одгледување на одредени видови градинарски култури 
• определува ѓубрење според видот на градинарски култура 
• предлага мерки за заштита на одредена градинарска култура според видливи симптоми на заболување 
• определува норми и начини на определува ѓубрење според видот на култура 
• определува време на берба според степен на зрелост 
• укажува на технолошка и физиолошка зрелост за дадена градинарска култура 
• одбира амбалажа за редење, складирање и транспорт за одреден градинарски производ 



6. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЈЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ОБРАЗОВНИ ИЗЛЕЗИ КОРЕЛАЦИЈА 
1 2 3 4 

ПЛАНИРАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДТВО НА 
ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

Ученикот да: 
 
• разликува видови и сорти градинарски култури 
• разбира значење од примена на правилен 

плодоред при одгледување на градинарски 
култури 

• препознава механизација во градинарското 
производство 

• идентификува различни видови заштитени 
простори за одгледување на градинарски култури 

• разликува плодови градинарски култури: домат, 
пиперка и модар патлиџан 

• опишува морфолошки, физиолошки и 
производни својства на плодови градинарски 
култури 

• набројува климатски и почвени услови за 
одгледување на плодови градинарски култури 

• набројува потребни материјали за одгледување 
на плодови градинарски култури 

• објаснува специфични производни особини на 
поважните сорти плодови градинарски култури 

• разликува лукови градинарски култури: кромид, 
праз и лук 

• набројува климатски и почвени услови за 
одгледување на лукови градинарски култури 

• опишува и споредува морфолошки, физиолошки 
и производни карактеристики на луковите 

Ученикот е способен 
да: 
 
• толкува плодоред 

план за 
производство на 
градинарски 
култури 

 
• предлага видови 

градинарски 
култури согласно 
постоечките услови 
за одгледување 

 
• пополнува работна 

евиденција 
согласно ГЛОБАЛ 
ГАП стандарди 

Растително 
производство  
Тема:  
- Подготвување 

на почвите во 
зависност од 
нивните 
карактеристики 

 
Земјоделска 
техника 2 
Тема: 
- Машини за 

основна и 
дополнителна 
обработка на 
почва, машини 
за ѓубрење  

 
Практична 
настава 3 
Тема:  
- Планирање на 

производтво на 
градинарски 
култури  
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градинарски култури 
• разликува зелјести култури: спанаќ, салата, 

манголда, ендивија, цикорија и нане 
• набројува морфолошки, физиолошки и 

производни својства на поважни сорти зелјести 
градинарски култури 

• разликува зелкови градинарски култури: зелка, 
карфиол, кељ и келераба 

• опишува морфолошки, физиолошки и 
производни особини на зелкови градинарски 
култури 

• препознава коренови и кртолести градинарски 
култури: репка, репа, магдонос, морков, цвекло, 
пашканат, компир, чичока и батати 

• опишува морфолошки, физиолошки и 
производни особини на коренови и кртолести 
култури 

• истакнува еколошки и почвени услови за 
одгледување на коренови и кртолести култури 

• разликува градинарски култури од семејството  
тикви: краставици, лубеници, дињи и тикви 

• препознава морфолошки, физиолошки и 
производни особини на култури од семејството 
тикви 

• разликува градинарски култури од фамилијата 
пеперуткоцветни: боранија, грашок и бакла 

• опишува морфолошки, физиолошки и 
производни особини на сортите градинарски 
култури од фамилијата пеперуткоцветни 

• објаснува значење од примена на ГЛОБАЛ ГАП 
стандарди 
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ПРОИЗВОДСТВО НА 
РАСАД,  СЕЕЊЕ, 
САДЕЊЕ И 
РАСАДУВАЊЕ НА 
ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

• подредува фази во процесот на производство на 
градинарски култури 

• определува технологии и техники за 
производство на расад 

• разликува видови заштитени простори за 
одгледување на расад 

• разликува специјални технологии  за 
производство на расад, на отворено и во 
заштитени простори 

• одредува специфични технологии за 
одгледување на одредени видови градинарски 
култури 

• разликува видови, сорти и хибриди за 
одгледување на отворено и во заштитен простор 

• познава различни видови заштитени простори за 
одгледување на расад 

• одредува оптимално време и длабочина при 
сеидба на отворено 

• познава специјална технологија за производство 
на расад од домати, на отворено и во заштитени 
простори 

• одредува оптимално време и длабочина при 
сеидба на домати на отворено 

• познава специфични технологии за производтво 
на луковици 

• опишува технологија за производство на расад 
од зелкови и зелјести култури на отворено и во 
заштитени простори 

• одредува оптимално време за сеидба на зелкови 
и зелјести култури на отворено 

• одредува оптимално време и длабочина за 

• дефинира 
оптимална 
температура и 
влага за калење на 
расад 

 
• опишува начин на 

размножување на 
одредена 
грдинарска култура 

 
• определува 

оптимално време и 
длабочина при 
сеидба и садење на 
одреден видов 
градинарска 
култура 

 
• подредува чекори 

во процесот на 
одгледување на 
одредени видови 
градинарски 
култури  

 

Растително 
производство  
Тема:  
- Подготвување 

на почви, 
размножување, 
негување, 
сеење, садење 
и  одгледување 
 

Земјоделска 
техника 2 
Тема: 
- Машини за 

сеење, садење 
и расадување  

 
Практична 
настава 3 
Тема:  
- Производство 

на расад, 
сеење, садење 
и расадување 
на градинарски 
култури 
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садење на компири 
• објаснува технологија и техника за производство 

на расад за култури од семејството тикви 
• разликува начини за сеидба на култури од 

фамилија пеперуткоцветни 
ОДГЛЕДУВАЊЕ И 
НЕГУВАЊЕ НА 
ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

• прилагодува потребна агротехника за 
одгледување 

• објаснува норми за наводнување 
• опишува агротехнички мерки за одгледување на 

градинарски култури 
• означува соодветни сорти според условите на 

одгледување 
• препознава знаци на заболување кај градинарски 

култури 
• опишува карактеристични штетници и 

причинители на болести кај поедини градинарски 
култури 

• предлага потребни мерки за сузбивање на 
болести и штетници 

• опишува непестицидни мерки за заштита од 
болести и штетници 

• објаснува значење на каренцата за здравјето на 
потрошувачот 

• подредува други методи на неконвенционално 
одгледување - органско производство 

• објаснува специфична агротехника за 
производство на плодови градинарски култури 

• разбира значење од примена на соодветна 
агротехника за производство на лукови култури 

• набројува фази при вегетација на лукови култури 
• разликува видови и сорти на лукови култури за 

• определува 
ѓубрење според 
видот на 
градинарски 
култура 

 
• предлага мерки за 

заштита на 
одредена 
градинарска 
култура според 
видливи симптоми 
на заболување 

 
• определува норми и 

начини на 
наводнување во 
зависност од видот 
на културата 

Растително 
производство  
Тема:  
- Подготвување 

на почви, 
размножување, 
негување, 
сеење, садење 
и  одгледување 
 

Земјоделска 
техника 2 
Тема: 
- Машини за 

наводнување, 
за заштита на 
растенија и 
машини за 
ѓубрење 

 
Практична 
настава 3 
Тема:  
- Одгледување и 

негување на 
градинарски 
култури 
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одгледување во заштитени простори и на 
отворено 

• подредува потребни агротехнички мерки за 
одгледување на зелкови култури 

• определува почвени и климатски оптимални 
услови за одгледување на зелјести култури 

• прилагодува соодветна агротехника за 
производство на зелјести култури 

• наведува норми за наводнување на површините 
под зелјести култури 

• набројува оптимални почвени и климатски 
услови за одгледување на култури од 
семејството тикви 

• опишува постапки за одбирање на соодветни 
сорти култури од семејството тикви согласно 
почвени и еколошки услови 

• избира соодветни сорти на лукови култури 
• именува карактеристични штетници и 

причинители на заболувања кај луковите култури 
• опишува значење од правилна примена на 

пестициди и почитување време на каренца 
• препознава плевели карактеристични за посеви 

со лукови култури 
• идентификува потреба од примена на соодветни 

заштитни средства за борба против болести, 
штетници и плевели 

• подредува специфични средства за заштита на 
растенијата 

• препознава симптоми на заболување 
• разликува видови, сорти и хибриди од кртолести 

култури 
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ПРИБИРАЊЕ И 
ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРОДАЖБА НА 
ГРАДИНАРСКИ 
КУЛТУРИ 

• определува техничка зрелост на плодови и 
лукови градинарски култури 

• објаснува постапки за берба, класирање, 
пакување и транспорт на плодови и лукови 
градинарски култури 

• препознава оптимално време за прибирање на 
зелкови градинарски култури 

• подредува постапки за берба, класирање, 
пакување и транспорт на зелковите култури 

• разликува амбалажа за редење, складирање и 
транспорт 

• набројува постапки за прибирање, класирање, 
пакување и транспорт на зелјестите култури 

• препознава оптимално време за прибирање 
зелјести култури 

• подредува постапки за класирање, пакување и 
транспорт на коренови и кртолести култури 

• набројува начини на редење и складирање на 
производите 

• толкува норми за квалитет на производите 
• означува стандарди за продажба на расад 
• набројува постапки за прибирање, класирање, 

пакување и транспорт на градинарските 
производи 

• определува време 
на берба според 
степен на зрелост 
 

• укажува на 
технолошка и 
физиолошка 
зрелост за дадена 
градинарска 
култура 

• одбира амбалажа 
за редење, 
складирање и 
транспорт за 
одреден 
градинарски 
производ 

 
 
 
 

Растително 
производство  
Тема:  
- Редење и 

складирање на 
производите 
 

Земјоделска 
техника 2 
Тема: 
- Машини за 

прибирање, 
калибрирање и 
пакување на 
производи 

 
Практична 
настава 3 
Тема:  
- Прибирање и 

подготовка за 
продажба на 
градинарски 
култури  

 

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. 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 

Наставата по специјално градинарство може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско 
организирање. Целите на тематските целини можат да се постигнат по пат на  фронтална работа, групна работа, работа во 
парови и индивидуална работа. Фронталната работа најчесто се изведува кога се објаснува, презентира, опишува или 
демонстрира некој процес или појава при размножување и  одгледување на градинарските култури, групната работа кога се 
анализираат или истражуваат процесите и технологиите во градинарското производство, а работата во парови и 
индивидуалната работа се применува за време на настава во училница, специјализирани кабинети и во училишна 
економија во која се одгледуваат плодови, лукови, зелјести, зелкови, коренови и кртолести култури, култури од семејството  
тикви и култури од фамилијата пеперуткоцветни. 
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 
 

• Теоретските содржини секогаш се поврзуваат и се во корелација со содржините од практичната настава и со општо 
образовните наставни предмети 

• Во наставата се користат различни методи: насочена расправа, демонстрација, практични активности на учениците, 
извлекување на заклучоци и анализа на технологии и процеси во градинарското производство 

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

• Наставникот треба да укажува на практична применливост на стекнатите знаења при производство, прибирање и 
подготовка за продажба на плодови, лукови, зелјести, зелкови, коренови и кртолести градинарски култури, култури 
од семејството  тикви и култури од фамилијата пеперуткоцветни. 

• Наставата се остварува во училници, училишна економија и заштитени простори за производство на градинарски 
култури, а учениците треба да ја користат современата мултимедијална и информатичка технологија 
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8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оченување) НА УЧЕНИКОТ  

Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот специјално градинарство. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови на 
знаења од одредени тематски целини и делови, следење на резултатите од практичните активности, опити и истражувања 
со различни градинарски култури во ботаничка бавча, заштитени простори, одгледување на градинарски култури на 
отворено и залагањата на часовите). При оценување на практичната работа, опити и вежби, 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 специјално градинарство задолжително ќе се врши усно и 
писмено.  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година произлегуваат од усното и писменото оценување.  
 
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот специјално градинарство ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- Земјоделство (градинарско-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. 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 Специјално градинарство 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. 11-5652/1    

на ден 07.10. 2013 година, Скопје 

 

 

                   Министер, 

              Спиро Ристовски     
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