
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (,,Службен весник 
на  Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11) и член 22 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15,  145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), како и врз основа на член 7 алинеа 7 од Законот за стручно образование и 
обука („Службен весник на Република Македонија” бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16) 
министерот за образование и наука ја донесе наставната програма по наставниот предмет Техничка комуникација за I 
година  образование од струка Геолошко-рударска и металуршка(сектор:Геологија, рударство и металургија) за 
образовен профил: Ракувач со рударски машини (квалификацијата:Ракувач со рударски машини) за ученици во 
средното стручно образование со тригодишно траење. 

 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
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 наставна програма 

ТЕХНИЧКА КОМУНИКАЦИЈА  
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за I година 

Ракувач со рударски машини 
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Назив на наставната програма ТЕХНИЧКА КОМУНИКАЦИЈА 

Тип на наставна програма Задолжителна-стручнотеоретска 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Геолошко-рударска и металуршка  

Сектор Геологија, рударство и металургија 

Образовен профил Ракувач со рударски машини 

Назив и ниво на квалификацијата Ракувач со рударски машини, III ниво 

Година на изучување I година 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2 часа неделно 
72 часа годишно 

Цели на наставната програма 

Наставната програма Техничка комуникација треба да овозможи ученикот да стекне основни и стручни 
знаења и вештини за стручната литература и професионалната комуникација, техничките прописи и 
стандарди во подготовката на техничката документација, собирањето, уредувањето и обработката на 
информациите за пополнување на техничка документација, комуникациските вештини, стручната 
терминологија, работната култура и теоретско знаење за решавање на практични проблеми.Посебните 
цели на наставната програма Техничка комуникација произлегуваат од општата цел, а се однесуваат на 
придонесот на наставната програма за личен развој и развој на стручните способности на ученикот. Преку 
посебните цели, ученикот треба да: 

 ја познава стручната литература и професионалната комуникација; 
 применува технички прописи и стандарди во подготовката на техничката документација; 
 изработува рачно и комјутерски, техничка документација;  



 

 собира, уредува и обработува информации за пополнување на техничка документација;  

 развива комуникациски вештини,  

 применува стручна терминологија и почитува работна култура;  

 оформи правилни работни навики за заштита на здравјето и животната средина и да развие 
практични вештини за примена на мерките за безбедност и заштита при работа. 

Модуларни единици на наставната 
програма 

Модуларни единици во наставната програма се: 

• Стандарди за техничка комуникација 

• Просторно претставување на рудници 

• Техничка документација 

• Комуникациски врски 

Материјално-технички  и 
просторни услови 

Реализацијата на наставната програма се остварува преку стручно-теоретски предавања кои ќе се 
реализираат во училници, кабинети и работилници.  

Соодветно на карактерот на програмските содржини и целите што треба да се постигнат со наставата, 
наставната програма треба да се реализира во училница, училница-работилница, кабинет и 
лабораторија.  

Потребна опрема и училиштен инвентар согласно нормативот за реализирање на настава, е:  

• вообичаен инвентар: клупи, столчиња, табли, плакари за чување на наставни средства и 
материјали, лавабоа;  

• табла: обична, бела ,електронска;  

• компјутер, ЛЦД, видеобим, телевизор;  

• стручна литература;  



 

• модели, цртежи, техничка документација за работа;  

• материјали за заштита при работата. 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по наставната програма Техничка комуникација ќе ја реализираат кадри со завршени студии 
по: 

- рударство 

- геологија  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Назив на модуларна единица 1 Стандарди за техничка комуникација 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Црта шеми, планови и котира со 
соодветен прибор  

(18 часа) 

- Прибор и материјал за 
техничко цртање 

- Симболи за цртање во 
рударството 

- Шеми и планови 

- Проекции на цртеж 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим кај нив 
за приборот и материјалот 
за техничко цртање 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
симболите за цртање во 
рударството 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
проекциите на цртежот 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
размерите на цртежот 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Работа во групи 
- Презентација 

1. Набројува прибор и материјал 
за техничко цртање 

2. Разликува симболи за цртање 
во рударството 

3. Подготвува шеми, планови и 
котира со соодветен прибор; 

4. Толкува проекции на цртеж 

5. Користи симболи при цртање и 
размери за цртање 

 
 Назив на модуларна единица 2 Просторно претставување на рудници 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 



 

 Назив на модуларна единица 2 Просторно претставување на рудници 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Толкува шеми на рудници 

(18 часа) 

- Компјутерски програми за 
цртање 

- Поглед од горе и поглед од 
страна на геометриски 
тела 

- Шеми за работа со машини  

- Ортогонална проекција на 
зададени геометриски тела  

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
компјутерските програми за 
цртање 

- Со користење на слики, 
скици и шеми објаснува за 
поглед од горе и поглед од 
страна на геометриски тела 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
шемите за работа со 
машини 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 
ортогоналната проекција на 
зададени геометриски тела 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Работа на решавање на 

проблеми 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

1. Опишува проекции на цртеж 

2. Разликува компјутерски 
програми за цртање 

3. Разликува поглед од горе и 
поглед од страна на 
геометриски тела 

4. Објаснува шеми за работа со 
машини  

5. Црта ортогонална проекција 
на зададени геометриски тела 



 

 Назив на модуларна единица 2 Просторно претставување на рудници 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 3 Техничка документација 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Прибира податоци и пополнува 
дневник за работа  

(18 часа) 

- Видови на техничка 
документација во 
рударството 

- Структура на работен 
налог 

- Технички упатства 

- Податоци за пополнување 
документи за работа  

- Дневник за работа  

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
видовите на техничка 
документација во 
рударството 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 
структурата на работниот 
налог 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 
постапката за прибирање на 
податоци за пополнување 
документи за работа 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 
постапката за пополнување 
на дневник за работа 

1. Познава видови на техничка 
документација во рударството 

2. Опишува структура на работен 
налог 

3. Објаснува технички упатства 

4. Прибира податоци за 
пополнување документи за 
работа  

5. Пополнува дневник за работа 
(сменски дневник и извештај 
за дефекти и др.) 



 

 Назив на модуларна единица 3 Техничка документација 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

(сменски дневник и извештај 
за дефекти и др.) 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 4 Комуникациски врски 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Користи комуникациски системи 
при работа  

(18 часа) 

- Видови на комуникациски 
врски 

- Инструменти и справи за 
комуникација 

- Врсти на сигнали 

- Начини на известување на 
надредените и 
подредените 

 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
видовите на комуникациски 
врски 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
инструментите и справите за 
комуникација 

- Со користење на слики, 

1. Разликува видови на 
комуникациски врски 

2. Познава инструменти и справи 
за комуникација 

3. Разликува врсти на сигнали 

4. Употребува комуникациски 
системи 

5. Усмено и писмено ги 
известува надредените и 



 

 Назив на модуларна единица 4 Комуникациски врски 

Ред. 
Број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

скици и шеми ја објаснува 
постапката за усмено и 
писмено известување на 
надредените и подредените 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
постапувањето врз основа 
на примените информации 

 
Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

подредените 

6. Соодветно постапува врз 
основа на примени 
информации 

 

Оценување на постигањата на 
учениците 

Проверувањето на постигањата и оценувањето на знаењата ќе се врши континуирано врз основа 
на изготвен стандард за постигањата. 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 залагањата на 
часовите).  
При оценување на практичната работа, опити и вежби, неопходна е изработка на инструменти за 
аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења 
и вештини. 



 

Литература и други извори  

Почеток на имплементација на 
наставната програма 

Учебна 2017/2018 година 

Институција/  
носител на програмата 

Центар за стручно образование и обука 

Изработил  

Проект за Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите за стручно 
образование и обука и образованието на возрасните“, Британски совет и партнерите од 
конзорциумот, ДВВ Интернационал (Германија) и Центарот за доживотно учење (Македонија 

Потпис и датум на донесување на 
наставната програма 

 
бр. 12-11522/1 
06.09.2917 година 
                                                                                                                          МИНИСТЕР 

Рената Дескоска 
       ---------------------------- 

Датум на ревизија 
 

 

 


