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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 Естетска нега на рацете и 
нозете за I година образование од струка Лични услуги (сектор Лични услуги), за образовниот профил Естетичар за нега 

на раце и нозе (квалификација Естетичар за нега на раце и нозе), за учениците во средното  стручно образование со 

тригодишно траење. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

Наставна програма 

ЕСТЕТСКА НЕГА НА РАЦЕТЕ И НОЗЕТЕ 
модуларно дизајнирана 

за I година 

 

Естетичар за нега на раце и нозе 
образовен профил / квалификација 

  

 Лични услуги 

струка / сектор 
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Назив на наставната програмa Естетска нега на рацете и нозете 

Тип на наставната програма Задолжително стручно-теоретска 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Лични услуги 

Сектор Лични услуги 

Образовен профил Естетичар за нега на раце и нозе 

Назив и ниво на квалификацијата 
Естетичар за нега на раце и нозе 

3 (трето) ниво 

Година на изучување I (прва)  

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2 часа / 72 часа 

Цели на наставната програма 

Целите на наставната програма по Естетска нега на рацете и нозете се ученикот да: 
 

• Објаснува организација на простор и работа во салонот; 
• Наведува техничка опременост на салонот; 
• Разликува санитарно-технички норми и правила за заштита при работа; 
• Објаснува начин на употреба и одржување на алат, апарати и прибор за работа; 
• Согледува значење на правилен прием и грижа за клиентите; 
• Почитува правила за комуникација; 
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• Објаснува подготовка на активноста и клиентот за козметички третмани за нега на раце; 
• Објаснува различни постапки за нега на рацете; 

Модуларни единици на 
наставната програма 

• Безбедност при работа и заштита на здравје и животна околина  
• Прием и грижа за клиенти и комуникација  
• Нега на раце 

Материјално-технички и 
просторни услови 

• Книги, весници и стручни списанија од областа на применета козметика, технологија на 
маникирање и педикирање, козметологија и др. 

• Каталози за опрема за маникир-педикирски салони 

• Правилници кои се однесуваат на санитарните мерки, заштита при работа и заштита на околина 
и други релевентни правилници; 

• Видео материјали со соодветна содржина 

• Веб страни 

• Табла, флипчартови, интерактивна табла 

• Модели, цртежи и шеми со соодветна содржина 

• Опрема, алат, прибор, апарати и материјал за работа (за салон) 

• Печатени материјали 

• Компјутери 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи   

Реализацијата на воспитно – образовниот процес се одвива во училиштето: училница  и 
работилница/салон. Одредени содржини може да се реализираат и со посети на козметички салони и 
маникир-педикирски салони  

Норматив на наставен кадар 
Наставата по предметот Естетска нега на рацете и нозете  ја реализираат кадри со завршени 
студии:  
- Технолошко-металуршки, насока Прехранбено-биотехнолошко инженерство,  Биотехнолошко 
инженерство,  
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и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во актедитирани установи. 

 

 Назив на модуларна единица 1 

Безбедност при работа и заштита на здравје и околина 

Ред. 
број 

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

1 Објаснува санитарно-
технички норми и го 
идентификува 
нивното значење 

• Поим за занимањето 
Естетичар за нега на 
раце и нозе и работни 
задачи; 

• Услови за вршење на 
дејноста за естетска 
нега на раце и нозе; 

• Алат, апарати и прибор 
за работа; 

• Просторна организација 
и опременост на 
салоноте; 

• Санитарно-технички 
норми за извршување 
на дејност за естетска 
нега на раце и нозе; 

• Начини и средства за 
одржување на лична 
хигиена; 

• Одржување на хигиена 
и дезинфекција на 
работен простор и 
работни површини; 

• Хигиена и 

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 
учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 
под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 

Листа на критериуми за оценување: 
• објаснува просторна 

организација и техничка 
опременост на просторијата за 
работа; 

• идентификува услови за вршење 
на дејност; 

• објаснува начини и средства за 
одржување на лична хигиена; 

• објаснува постапки за 
одржување на хигиена и 
дезинфекција на работен 
простор и работни површини; 

• објаснува постапки за 
одржување на хигиена и 
дезинфекција на алат прибор и 
апарати; 

• објаснува значење на санитарен 
преглед; 

• објаснува значење на 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на работните 
простории; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Безбедност при работа и заштита на здравје и околина 

Ред. 
број 

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

дезинфекција на алат 
прибор и апарати; 

• Поим за санитарен 
преглед и значење; 

• Санитарни мерки за 
просториите за работа; 
 

венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично  

 
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  

2 Идентификува 
значење на мерки и 
правила за заштита 
при работа 

• Правила и мерки за 
заштита при работа; 

• Видови средства за 
заштита при работа; 

• Значење на мерките и 
средствата за заштита 
при работа; 

• Фактори на ризик при 
работа во козметичката 
струка; 

 

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 
учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 

Листа на критериуми за оценување: 
• објаснува мерки за заштита при 

работа; 
• опишува средства за заштита 

при работа; 
• го толкува значењето на мерките 

и средствата за заштита при 
работа; 

• наведува фактори кои може да ја 
загрозат безбедноста при 
работа; 

 
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  



 
6 

 Назив на модуларна единица 1 

Безбедност при работа и заштита на здравје и околина 

Ред. 
број 

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

под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 
венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично  

 
 

 Назив на модуларна единица 2 

Прием и грижа за клиенти и комуникација 

Ред. 
број 

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

1 Ја објаснува 
политиката на работа 
на салонот и 
законските барања 

• Поим за 
професионална етика; 

• Правила и процедури  
за однесување со 
клиентите; 

• Поим за доверливост и 
значење на заштитата 
на лични податоци на 
клиентите; 

• Одредби на Закон за 
заштита на лични 
податоци; 

• Одговорност на 

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 

Листа на критериуми за оценување: 
• ги објаснува процедурите на 

салонот за: обезбедување на 
доверливост, превземање и 
пренесување на пораки, 
закажување на третмани, 
заштита на податоците на 
клиентот; 

• ги опишува своите одговорности 
за одржување на приемниот дел 
од салонот; 

• објаснува можни последици од 
кршење на доверливоста; 
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 Назив на модуларна единица 2 

Прием и грижа за клиенти и комуникација 

Ред. 
број 

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

вработените при 
работа за прием на 
клиенти; 

• Последици од кршење 
на доверливоста; 

• Решавање на 
проблематични 
ситуации при прием на 
клиенти; 

• Поим за права на 
потрошувачите; 

 

самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 
учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 
под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 
венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично  

• знае кому може да се обрати за 
решавање на проблеми при 
прием на клиенти; 

• ги наведува правата на 
потрошувачите; 

• наведува одредби од Законот за 
заштита на лични податоци;  

 
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  

2 Опишува методи за 
комуникација  

• Поим и дефиниција за 
комуникација;  

• Карактеристики на 
вербална и невербална 
комуникација; 

• Значење на примање и 
точно пренесување на 
пораки; 

• Значење на ефикасна 
комуникација во 
салонот; 

• Видови на прашања и 
правила за 

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 

Листа на критериуми за оценување: 
• ги објаснува карактеристиките на 

вербална и невербална 
комуникација; 

• го објаснува значењето на 
примање и точно пренесување 
на пораки; 

• го објаснува значењето на 
ефикасна комуникација во 
салонот; 

• објаснува како и кога се 
поставуваат прашања; 

• објаснува значење на 
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 Назив на модуларна единица 2 

Прием и грижа за клиенти и комуникација 

Ред. 
број 

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

поставување на 
прашања на клиенти; 

• Поим и значење на 
активно слушање, како 
дел од комуникација; 

• Правила за закажување 
на термини за 
козметички третмани на 
клиенти; 

самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 
учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 
под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 
венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично  

внимателно и активно слушање; 
• објаснува значење на правилно 

закажување на третмани;  
 

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  

3 Објаснува услуги во 
салонот и нивните 
цени  

• Познавање на  услуги 
за естетска нега на 
раце и нозе; 

• Краток опис и цел на 
услугите за естетска 
нега на раце и нозе; 

• Ценовник за услуги; 
• Документација и 

евиденција за клиенти 
и услуги, во приемен 
дел на салоните; 

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 

Листа на критериуми за оценување: 
• ги објаснува достапните услуги, 

нивната цена и траење; 
• опишува производи кои се 

достапни за продажба и нивната 
цена; 

• наведува документација и 
евиденција која се води во 
приемниот дел на салонот;  

 
Инструменти за оценување: прашања 
со алтернативни одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
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 Назив на модуларна единица 2 

Прием и грижа за клиенти и комуникација 

Ред. 
број 

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

учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 
под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 
венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично 

повеќекратни одговори, усни прашања, 
писмени тестови, проекти 

4 Демонстрира како се 
пресметува цена и 
како се наплаќа  

• Пресметка за наплата 
на извршените услуги; 

• Начини за плаќање на 
извршени услуги; 

• Начини за безбедно 
чување на парите и 
други потврди за 
извршена наплата; 

• Методи за заштита од 
измама при наплаќање 
на услуга; 

• Последици од 
неуспешно наплаќање 
и измами при 
наплаќање;  

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 
учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 

Листа на критериуми за оценување: 
• опишува начин на пресметка за 

наплата; 
• опишува начин за безбедно 

чување на парите и други 
потврди за извршена наплата; 

• наведува видови на плаќање; 
• објаснува како може да се 

заштити од измама при 
наплаќање; 

• објаснува последици од 
неуспешно наплаќање и измами 
при наплаќање;  

 
Инструменти за оценување: прашања 
со алтернативни одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
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 Назив на модуларна единица 2 

Прием и грижа за клиенти и комуникација 

Ред. 
број 

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

повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 
под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 
венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично  

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

 
 

 Назив на модуларна единица 3 

Нега на раце 

Ред. 
број 

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

1 Дискутира што е 
потребно за 
подготовка на 
активноста и 
клиентот, за различни 
постапки за нега на 
рацете 

• Постапки за подготовка 
на козметичарот за 
работа (лична хигиена 
и заштита); 

• Подготовка на 
работната површина за 
третмани за нега на 
раце ; 

• Алат, апарати и прибор 
за работа, за нега на 
раце; 

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 

Листа на критериуми за оценување: 
• ги опишува постапките за 

подготовка на козметичарот за 
работа (лична хигиена и 
заштита); 

• ги опишува постапките за 
подготовка на работната 
површина; 

• објаснува значење на 
почитување на санитарно-
технички норми; 
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 Назив на модуларна единица 3 

Нега на раце 

Ред. 
број 

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

• Подготовка и заштита 
на клиентот за 
козметички третмани за 
нега на раце; 

• Значење на 
амбиетални услови за 
работа; 

• Документација за  
давање на козметички 
услуги за нега на раце: 

• Определување на типот 
и состојбата на кожата; 

• Контраиндикации за 
козметички третман за 
нега на раце;  

наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 
учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 
под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 
венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично 

• го опишува алатот, апаратите и 
приборот за работа; 

• ја опишува постапката за 
подготовка и заштита на 
клиентот; 

• објаснува значење на 
обезбедување пријатни 
амбиетални услови за работа; 

• наведува документација која се 
води при давање на козметичка 
услуга: 

• објаснува постапка за 
определување на типот и 
состојбата на кожата; 

• наведува состојби на организмот 
кои може да се контраиндикација 
за козметички третмани;   

 
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  

2 Опишува постапки за 
нега на кожата на 
рацете  

• Влијание на 
надворешните фактори 
врз состојбата на 
кожата на рацете; 

За реализација на наставата може да 
се применуваат различни наставни 
форми (фронтална, индивидуална, 

Листа на критериуми за оценување: 
• опишува влијание на 

надворешните фактори врз 
состојбата на кожата на рацете; 
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 Назив на модуларна единица 3 

Нега на раце 

Ред. 
број 

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

• Градба и функции на 
кожата; 

• Значење на 
козметичката нега и 
заштита на кожата на 
рацете; 

• Избор на препарати за 
козметичка нега на 
раце; 

• Постапка за 
дезинфекција и 
тонизирање на кожата 
на рацете; 

• Постапка за подготовка 
и примена на топла 
бања за раце; 

• Постапки за 
отстранување на мртви 
клетки од кожата на 
рацете; 

• Постапка за кратење и 
обликување на нокти; 

• Постапка за полирање 
и лакирање на нокти; 

• Естетски критериуми за 
обликување на нокти; 

• Постапка за 
отстранување или 

работа во групи, работа во парови) и 
наставни методи (монолог, дијалог, 
илустративен метод, демонстативен 
метод, аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; вежби; 
истражување; експериментирање; 
учење преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица од 
практиката; посети на работно место 
под надзор; презентации; вреднување; 
како и користење на техники на учење: 
бура на идеи; играње улоги; грозд; 
венов дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ и 
слично  

• ја опишува градбата и 
функциите на кожата; 

• објаснува значење на нега и 
заштита на кожата на рацете; 

• објаснува значење на избор на 
соодветен препарат зависно од 
типот и состојбата на кожата; 

• опишува постапка за 
дезинфекција и тонизирање на 
кожата на рацете; 

• опишува постапка за подготовка 
и примена на топла бања за 
раце; 

• ги објаснува ефектите од 
примена на топла бања за 
рацете: 

• опишува постапки за 
отстранување на мртви клетки 
од кожата на рацете; 

• опишува постапка за кратење и 
обликување на нокти; 

• опишува постапка за полирање и 
лакирање на нокти; 

• наведува естетски критериуми за 
обликување на нокти; 

• опишува постапка за 
отстранување или потиснување 
заноктици; 
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 Назив на модуларна единица 3 

Нега на раце 

Ред. 
број 

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

потиснување 
заноктици; 

• Парафински третман за 
раце и ефекти; 

• Значење на правилното 
препознавање и 
одредување на 
контраиндикации за 
козметички третман; 

• Видови алергиски 
реакции и ризик од 
појава на алергиски 
реакции на козметички 
препарати; 

• објаснува значење на обработка 
на заноктиците; 

• објаснува ефекти од употреба на 
маски и пакувања за нега на 
кожата на рацете; 

• објаснува парафински третман 
за раце и ефекти од примена на 
парафински третман; 

• го истакнува значењето на 
определување на 
контраиндикации за одделен 
третман; 

• објаснува контраиндикации за 
козметички третман; 

• разбира ризик од појава на 
алергиски реакции на козметички 
препарати;  

 
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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Оценување на 
постигањата на 
учениците 

Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку континуирано следење во текот на учебната 
година, усно и писмено, со докази за оценување на секој критериум за оценување - преку тестови на знаења, 
писмени извештаи за реализирани активности на учениците, портфолио, креативност, постигнувања и резултати 
од тимската работа, индивидуалните домашни задачи, покажан интерес и активно учество на учениците, 
согласно очекуваните резултати од учењето и критериумите за оценување.  

Литература и други 
извори 

Учебник, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации и сл.  
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