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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 практична настава за I 
година од  струка графичка (сектор: графичарство) , за образовниот профил печатар (квалификација: печатар, на 
тригодишното стручно образование. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
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(модуларно дизајнирана) 
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образовен профил / квалификација 

 

Графичка/графичарство 
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Скопје, 2017 година 
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Назив на наставната програмa Практична настава 

Тип на наставната програма Практична обука 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Графичка 

Сектор/и Графичарство 

Назив и ниво на квалификацијата Печатар III (трето) ниво од МРК 

Година на изучување Прва година - Тригодишно стручно образование  

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

08/288 часови 

Цели на наставната програма 

Целите на наставната програма по графичка технологија се ученикот да: 

• стекне техничко-технолошка писменост 

• подготвува правилно подлоги за печатење 

• изведува основни операции самостојно и во тим 

• идентификува проблеми кои можат да се јават во текот на процесот на печатење 

• финализира квалитетно графички производи 

• развива чувство на одговорност и совесност кон работата и средствата за работа 
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• превзема активности за заштита на околината 

Модуларни единици на 
наставната програма 

• Графичка технологија 

 

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 практичната настава се: 

• Книги, весници и списанија од областа на графичката технологија 

• Видео материјали  

• Печатени ресурси и материјали  

• Табли и флипчартови 

• Опрема и алатки за графичка технологија 

• Компјутери 

• Камери 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по практична настава ја реализираат кадри со завршени студии од областа на 
графичарство и со здобиена педагошко-психолошка и методолошка подготовка во 
акредитирани установи 
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 Практична настава 

Ред. 
број 

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

1 Ученикот ќе може да: 

Планира работа за 
соодветно работно 
место. 

ОПИС НА РАБОТНОТО 
МЕСТО 

Опис на работно место; 

Работни задачи  

Организација на 
работата  

Насоки и упатства за 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 

Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици. 

- Чита и толкува техничко – 
технолошка документација 

- Пополнува работен налог  

- Поседува работна култура 

- Постапува во согласност со 
работната етика 

- Разбира технички упатства 
на македонски и странски 
јазик 

- Користи современа 
информациско и 
комуникациска опрема 

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 
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 Практична настава 

Ред. 
број 

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

2 Ученикот ќе може да: 

Подготвува подлоги за 
печатење во соодветни 
комори и во погонот за 
печатење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА НА 
МАТЕРИЈАЛИТЕ ЗА 
ПЕЧАТЕЊЕ 

Начини на подготовка на 
материјалите 

Подлоги за печатење 

 

 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 

Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици

 

При реализација на 
практичната настава се 

 
- Контролира квалитет на 
влезните суровини 

- Применува начини за 
подготовка на материјалите 
во посебни комори и во 
самиот погон 

- подготвува соодветно 
подлоги за печатење во 
зависност од нивните 
физичко-хемиски својства 

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  

 

 
- опишува машини за дадена 
техника на печатење 

3 Ученикот ќе може да: 

Обезбедува непрекинат 
тек на процесот на 

ПОДГОТОВКА НА 
ПРОЦЕСОТ ЗА 
ПЕЧАТЕЊЕ 
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 Практична настава 

Ред. 
број 

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

печатење Подготовка на процес на 
печатење  

Материјали за печатење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 

Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици 

 

 

 

- познава основни делови на 
машините за печатење и 
контролните системи 

- обезбедува материјали и 
алати и врши контрола на 
истите 

- подготвува уреди за 
вложување и изложување кај 
автоматски машини 

- прилагодува услови и 
параметри за непречено 
одвивање на процесот за 
печатење 

- анализира даден примерок 
за печатење 

- користи рецептура за 
мешање на бои за добивање 
на бараната нијанса 

- применува стандарди за 
печатење 

- дефинира потребни мерки 
за одржување на уредите и 
машината 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
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 Практична настава 

Ред. 
број 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 

Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 

одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти 

 
- разликува печатени ознаки 
кои се битни во графичката 
доработка 

- врши основни операции во 
постапките на графичката 
доработка 

- применува рачна и 
машинска доработка на 
графичките производи 

- познава основни делови на 
машините за графичка 
доработка 
 

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

4 Ученикот ќе може да: 

Доработува графички 
производи рачно и 
машински 

РАЧНА И МАШИНСКА 
ДОРАБОТКА НА 
ГРАФИЧКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

Технологија на графичка 
доработка 

Поделба на графичката 
доработка 
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 Практична настава 

Ред. 
број 

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

 

 

 

воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици 

 

 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 

Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 

прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за доработка на 
графичките производи

 
- да планира потребни услови 
за складирање на графичките 
производи 

- пакува и подготвува за 
транспорт готови графички 
производи 

- обезбедува пропишана 
декларација 

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 пакување и 
експедиција на готовите 
графички производи 

5 Ученикот ќе може да: 

Пакува готови графички 
производи 

ПАКУВАЊЕ И 
ЕКСПЕДИЦИЈА НА 
ГОТОВИТЕ ГРАФИЧКИ 
ПРОИЗВОДИ 

Пакување и складирање 
на готови графички 
производи 

Транспорт на производи 
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 Практична настава 

Ред. 
број 

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

на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици 

6 Ученикот ќе може да: 

Применува лична 
заштита,заштита на 
работната околина и 
животната околина 

ЛИЧНА ЗАШТИТА И 
ЗАШТИТА НА 
ОКОЛИНАТА 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и 
машини.Наставата треба да 
биде насочена кон активно 
учество на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми. За 
поефикасно совладување на 
потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици 

- предвидува и води сметка за 
опасностите при употреба на 
дадени материјали и 
одредени работни операции 

- применува соодветни мерки 
за лична заштита при работа 
со штетни материјали 

- правилно ги отстранува 
отпадоците 

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 заштита на 
околината и лична заштита 
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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 практичната настава. 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 учениците 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) 

Потпис и датум на донесување на 
наставната програма 

бр. 12-11503/1 
06.09.2017година 
                                                                                                           МИНИСТЕР 
                                                                                                    Рената Дескоска 

Датум на ревизија  
 


