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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 графички дизајн за I година 
од од струка графичка (сектор: графичарство) , за образовниот профил изработувач на визуелни квалификации 
(квалификација: изработувач на визуелни квалификации), на тригодишното стручно образование. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

Графички дизајн 

(модуларно дизајнирана) 

за I година 

 

Изработувач на визуелни апликации 
образовен профил / квалификација 

 

Графичка/графичарство 

Образовен профил/квалификација 

 

Скопје, 2017 година 
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Назив на наставната програмa Графички дизајн 

Тип на наставната програма Стручно-теоретско образование 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Графичка 

Сектор/и Графичарство 

Назив и ниво на квалификацијата Изработувач на визуелни апликации III (трето) ниво од МРК 

Година на изучување Прва година - Тригодишно стручно образование  

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2/72 часови 

Цели на наставната програма 

По завршување на наставната програма по графички дизајн, ученикот ќе биде способен да: 

• Опишува елементи и карактеристики на графичкиот дизајн 

• Поврзува графички содржини според законите на графичкиот дизајн  

• Идентификува видови на графичка презентација 

• Идентификува видови на цртежи 

• Креира знаци, симболи и слично 
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Модуларни единици на 
наставната програма 

• Графички дизајн 

 

Место на реализација  Јавни и приватни установи, акредитирани од Министерство за образование и наука 

Материјално-технички услови 

Ресурси кои што можат да се користат за поддршка на учењето за наставната програма по 
графички дизајн се: 

• Книги, весници и списанија од областа на графичкиот дизајн 

• Видео материјали  

• Печатени ресурси и материјали  

• Табли и флипчартови 

• Опрема и алатки за графички дизајн 

• Компјутери 

• Камери 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот графички дизајн ја реализираат кадри со завршени студии од 
областа на графичарство и со здобиена педагошко-психолошка и методолошка подготовка 
во акредитирани установи. 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 Графички дизајн 

Ред. 
број 

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

1 Ученикот ќе може да: 

Опишува 
карактеристики на 
графичките елементи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ НА 
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

Графички елементи: 
точка, линија, површина  

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши опишување на 
карактеристиките на 
графичките елементи, 
објаснување на начини и 
постапки за работа 

- Разговор каде се водат 
прашања и одговори кои 
потикнуваат на размислување, 
анализа, заклучување 

- Демострирање на гарфички 
елементи  

 
За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши опишување на законите 

- дефинира графички 
елементи 

- набројува графички 
елементи 

- опишува карактеристики на 
точка, линија, површина 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти  

 
- дефинира поим за симетрија 

- опишува што е пропорција 
во графичкиот дизајн 

- го познава правилото на 
златен расек 

2 Ученикот ќе може да: 

Разликува форми и 
карактеристики според 
законите во графичкиот 
дизајн 

ЗАКОНИ ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ КАЈ 
ГРАФИЧКИОТ ДИЗАЈН 

Закон за симетрија 
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 Графички дизајн 

Ред. 
број 

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

Закон за пропорција 

Закон за ритам 

Правило на златен расек  

 

 

 

 

во графичкиот дизајн  

- Разговор каде се водат 
прашања и одговори кои 
потикнуваат на размислување, 
анализа, заклучување 

- Демострирање на 
активности: (цртање, 
компонирање на повеќе 
елементи во една целина и 
слично)

 
За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Разговор каде се водат 
прашања и одговори кои 
потикнуваат на размислување, 
анализа и заклучување за 
естетските принципи во 
графичкиот дизајн 

 

 

 

 Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за графичкиот дизајн  

 

 
- идентификува естетски 
принципи во графичкиот 
дизајн (хармонија, контраст, 
рамнотежа, доминација и 
единство) 

- опишува карактеристики и 
начин на делување на 
естетските принципи во 
меѓусебната поврзаност во 
графичкиот дизајн 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 

3 Ученикот ќе може да: 

Препознава естетски 
принципи во 
графичкиот дизајн. 

ЕСТЕТСКИ ПРИНЦИПИ 
ВО ГРАФИЧКИОТ 
ДИЗАЈН 

Поим за хармонија во 
графичкиот дизајн 

Контраст и негови 
карактеристики 

Принципи за рамнотежа, 
доминација и единство 
во графичкиот дизајн  
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 Графички дизајн 

Ред. 
број 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Разговор каде се водат 
прашања и одговори кои 
потикнуваат на размислување, 
анализа и заклучување за 
содржините во графичкиот 
дизајн 

 

 

 

 

 

 

 

 

прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за естетски принципи 
на графичкиот дизајн

 
- набројува содржини на 
графичкиот дизајн  

- опишува карактеристики на 
текст, слика, цртеж, скица 

- опишува карактеристики за 
знаци и симболи во 
графичкиот дизајн 

- дискутира за 
карактеристиките и начинот 
на делување на карикатурите 
и стриповите во 
графичарството 

- идентификува видови на 
цртежи во графичкиот дизајн 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 

4 Ученикот ќе може да: 

Категоризира 
содржински елементи 
во графичкиот дизајн  

СОДРЖИНА НА 
ГРАФИЧКОТО 
ДИЗАЈНИРАЊЕ 

Поим за текст, слика, 
скица 

Вињети, знаци и 
симболи во графичкиот 
дизајн 

Поим за илустрација во 
графиката 

Видови на цртежи  
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 Графички дизајн 

Ред. 
број 

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

  

  

избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти  

 
 

Оценување на постигањата 
на учениците 

Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно. 

Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши 
континуирано од страна на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата 
по предметот графички дизајн. Вреднувањето може да се врши со различни постапки, 
форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на знаења на одредени 
тематски целини и сегменти, следење на резултатите од практичните активности и 
залагањата на часовите). 

Оценувањето на постигнувањето на учениците по предметот графички дизајн 
задолжително ќе се врши усно. 

Литература и други извори  

Почеток на имплементација 
на наставната програма 

2017/2018 

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) 
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Потпис и датум на 
донесување на наставната 
програма 

бр.12-11508/1  
06.09.2017година 
                                                                                                                 МИНИСТЕР 

Рената Дескоска 

Датум на ревизија 

 

 


