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Училиште ССОУ “Коле Неделковски“ Место Велес 
Наставник м-р Ангелче Гушев Наставен предмет Спорт и спортски активности 

Учебна година 2019/2020 Датум на изработка 11.9.2019 

 
Ред. 
број 

Компетенции Активности Ресурси Време на 
реализација 

Очекуван 
исход 

Забелешка 

 
 

1. 

Унапредување на моторичките 
способности за 

реализирање на добри 
училишни практики поврзани 

со спортот и спортските 
активности 

Антропометриски 
мерења и 

тренажен процес 
за подобрување 
на моторичките 

способности 

 
Спортски 

реквизити и 
средства за 
мерње на 

постигањеата 

 

септември 2019 – 
фебруари 2020 – 

јуни 2020 

Зајакнување на 
капацитетот на 
наставникот за 

унапредување на 
моторичките 

способности кај 
учениците. 

 

 
 
 

 
2. 

 

Унапредување на спортско- 
техничкото образование за 

реализирање на добри 
училишни практики поврзани 

со спортот и спортските 
активности 

 

Обука и тренажен 
процес за 

совладување на 
спортско- 

техничкото 
образование кај 

учениците. 

Спортски 
реквизити и 
средства за 
мерње на 

постигањеата, 
психолошко- 

педагошка 
служба при 
училиште, 

советник од БРО 

 
 

 
септември 2019 – 

јуни 2020 

 
Зајакнување на 
капацитетот на 
наставникот за 

унапредување на 
процесот за спортско- 

техничкото 
образование кај 

учениците. 

 

   Средства за    
  Обуки, антропометриски   

  работилници, истражувања,  Стекнување вештини 
  консултации со сорботка со сБРО,  за рефлектирање 
 Реализирање антропо- стручни лица Факултет за  на сопствената 
 моторички истражувања за  Физичка култура, септември 2019 – спортско - техничка 

3. подобрување на  Факултет за јуни 2020 практика 
 професионалната пракса  спортски   

   менаџмент при   

   ФОН   

   Универзитет   
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4. 

 
 

Излегување во пресрет на 
потребите на учениците 

Организирање на 
дополнителни 

спортско- 
рекреативни 
активности 

(велосипедизам, 
планинарење, 
логорување) 

 
Извидничко – 
планинарски 

ресурси, спортско 
рекреативни 

објекти 

 
 

септември 2019 – 
јуни 2020 

 
Стекнување вештини 

за рефлектирање 
на сопствената 

спортско - техничка 
практика во делот на 

потребите на 
учениците 

 

  Обука и Федерација на  Стекнување вештини  
  консултации со училишен спорт  за рефлектирање 

5. Унапредување на училишниот стручни лица, на Македонија, октомври 2019– на сопствената 
 спорт преку државните натпревари на Сојуз на јуни 2020 спортско - техничка 
 училишни спортски лиги ниво на општина, училишен спорт  практика во делот на 
  зона, регион и на Велес, МОН,  училишниот спорт 
  држава, БРО, АМС   

 

 
 
 
 

6. 

Унапредување на 

професионалните способности 

преку посета на семинари, 

симпозиуми и советувања 

организирани од страна на МОН, 

БРО, Федерација на училишен 

спорт на Македонија, Федерација 

на спорстки педагози на 

Македонија и Агенција за млади 

и спорт 

 
 
 
 

Обука и 
консултаци и со 
стручни лица, 

Федерација на 
училишен спорт 
на Македонија, 
Федерација на 

спорстки 
педагози на 

Македонија и 
Агенција за 

млади и спорт, 
МОН, БРО и АМС 

 
 
 
 
 

октомври 2019 – 
јуни 2020 

 

 

 

Стекнување на нови 

професионални вештини 

преку посета на стручни 

собири и консултации со 

стручни лица 

 

 

Потпис на наставникот 

м-р Ангелче Гушев 


