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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 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 
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Назив на наставната програмa Практична настава 

Тип на наставната програма Практична обука 

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 

8 часа / 288 часа 

Цели на наставната програма 

Целите на наставната програма по Практична настава се ученикот да: 
 

• Планира организација на простор во салонот и потребна опрема; 
• Планира и организира работа во салонот; 
• Почитува санитарно-технички норми и правила за заштита при работа; 
• Правилно ракува и одржува алат, апарати и прибор за работа; 
• Извршува работни задачи за прием и грижа за клиенти; 
• Почитува правила за комуникација; 
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• Извршува подготовка на активноста и клиентот за козметички третмани за нега на раце; 
• Изведува 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, козметологија, технологија 
на маникирање и педикирање и др.; 

• Практикуми за работа; 
• Опрема и материјал за работа за училиштен козметички салон; 
• Правилници кои се однесуваат на санитарните мерки, заштита при работа и заштита на 

околина и други релевентни правилници; 
• Каталози за опрема за маникир-педикирски салони; 
• Видео материјали со соодветна содржина; 
• Веб страни; 
• Печатени материјали; 
• Компјутери; 
• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи;  

Реализацијата на воспитно – образовниот процес се одвива во училиштето- во салон, како и во 
реални работни услови, односно во козметички салони или специјализирани маникир-педикирски 
салони  

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот практична настава ја реализираат лица со завршено специјалистичко 
средно образование за мајстор козметичар и со здобиена педагошка- психолошка и методска 
подготовка стекната во акредитирани установи. 

 
По исклучок, наставата по практична настава можат да ја реализираат лица кои завршиле средно 
училиште, струка лични услуги - козметички техничар и здобиена педагошко-психолошка и методска 
подготовка стакната во акредитирани установи. 
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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 

1 Применува и почитува 
санитарно технички 
норми 

• Постапки за одржување на 
лична хигиена; 

• Правила за  личен изглед на 
вработените; 

• Постапки за одржување 
хигиена на просторијата за 
работа (салонот); 

• Постапки за одржување на  
хигиена на работите 
површини, алатот, приборот и 
опремата; 

• Постапки за дезинфекција на  
работен простор и површини; 

• Постапки за дезинфекција  и 
стерилизација на алат и 
апарати; 

• Чување на чист алат и 
прибор; 

• Правила за избор на средства 
и методи за дезинфекција и 
стерилизација; 

• Правила за чување на 
материјал за работа; 

• Проверка на 
рокови,почитување и 
спроведување на санитарни 
правила за персоналот 
(санитарен преглед); 

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

Листа на критериуми за 
оценување: 

• одржува лична хигиена и 
внимава на личниот изглед; 

• одржува хигиена на 
просторијата за работа; 

• одржува хигиена на работите 
површини, алатот, приборот и 
опремата; 

• дезинфицира работен простор 
и површини; 

• дезинфицира и стерилизира 
алат и апарати; 

• правилно чува чист алат и 
прибор; 

• избира соодветни средства и 
методи за дезинфекција и 
стерилизација; 

• правилно чува материјал за 
работа според упатство; 

• ги почитува санитарните 
правила за персоналот 
(санитарен преглед); 

• ги почитува роковите за 
спроведување на 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација; 
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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 

• Проверка на  роковите за 
спроведување на 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација; 

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на случај, 
професионални дискусии, 
прашалници 

2 Применува средства 
за заштита при работа 
и почитува правила за 
заштита при работа  

• Работна облека и  кодекс за 
облекување на вработените; 

• Правила за избор и значење 
на обувки за вработените; 

• Употреба на  средства за 
заштита при работа; 

• Грижа за амбиенталните 
услови за работа; 

• Грижа за безбеднос на 
клиентот; 

• Прва помош при настанати 
повреди во тек на работа; 

• Мерки за заштита од пожар; 
• Мерки за заштита од 

електричен удар;  

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

Листа на критериуми за 
оценување: 

• носи работна облека и 
почитува кодекс за 
облекување; 

• избира соодветни обувки; 
• употребува средства за 

заштита при работа 
соодветно; 

• обезбедува соодветни 
просторни услови за работа 
(температура, осветлување, 
проветрување); 

• се грижи за безбедноста на 
клиентот; 

• дава прва помош при 
настанати повреди во тек на 
работа; 

• почитува мерки за заштита од 
пожар; 

• почитува мерки за заштита од 
електричен удар; 
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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 

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на случај, 
професионални дискусии, 
прашалници 

3 Применува мерки за 
заштита на животната 
околина  

• Мерки за заштита на животна 
околина; 

• Постапување со опасни 
материи; 

• Правила за складирање и 
отстранување на отпад; 

• Употреба на еколошки 
средства за чистење и 
дезинфекција на работен 
простор, површини, алат, 
прибор и апарати; 

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

Листа на критериуми за 
оценување: 

• почитува мерки за заштита на 
животната околина: 

• препознава опасни материи; 
• правилно складира и 

отстранува отпад; 
• употребува еколошки 

средства за чистење и 
дезинфекција на работен 
простор, површини, алат, 
прибор и апарати; 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на случај, 
професионални дискусии, 
прашалници 
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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 

1 Го одржува 
приемниот дел на 
салонот 

• Одржување на  уредност и 
хигиена на приемниот дел во 
салонот; 

• Подготовка на документација 
во приемниот дел на 
салонот; 

• Прием на клиент; 

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

Листа на критериуми за 
оценување: 

• се грижи за уредноста и 
хигиената на приемниот дел 
во салонот; 

• подготвува потребна 
документација во приемниот 
дел; 

• му нуди гостопримство на 
клиентот во салонот; 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

2 Одговара на 
барањата на 
клиентите  

• Правила за однесување на 
вработениот со клиенти; 

• Начини на информирање на 
клиенти во врска со нивните 

При реализација на практичната 
настава се користат различни 
методи при што имаме: 
демонстрација, практични 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• се однесува со клиентот 
љубезно и позитивно и јасно 



 
8 

 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 

барања; 
• Закажување и потврдување 

на термини за третмани; 
• Нудење на услуги во 

салонот; 
• Идентификација на 

барањата и потребите на 
клиентот; 

• Информирање на клиент за 
цени на услуги; 

• Водење на  роковник за 
термини; 

• Пренесување на 
информации за закажани 
третмани до одговорни лица; 

• Пренесување на 
информации на клиентите; 

• Работа со доверливи 
информации и податоци; 

• Водење на евиденција и 
картон за клиенти; 

• Водење на евиденција за 
термини (пишана или 
електронска); 

• Изработка на  листи на 
клиенти; 

активности, учење преку обиди, 
работа со прибор, алати и 
апарати. 
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.  

дава информации; 
• потврдува закажани третмани 

и информира одговорно лице; 
• нуди услуги во салонот; 
• ги идентификува барањата и 

потребите на клиентот; 
• му нуди на клиентот ценовник 

на услги; 
• се справува со роковникот за 

термини, закажува темин и го 
известува одговорното лице 
благовремено; 

• ги пренесува информациите 
јасно и прецизно на 
одговорното лице за услугата; 

• ги потврдува сите детали за 
состанокот и ги пренесува на 
клиентот или го распоредува 
кај одговорното лице или во 
одделот за чекање; 

• му дава информација за 
контакти од салонот на 
клиентот; 

• дава доверливи информации 
само на овластено лице; 

• води евиденција и картон за 
клиенти; 

• води евиденција за термини 
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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 

(пишана или електронска); 
• изготвува листи на клиенти 

според редовност, место, 
контакти; 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

3 Наплатува извршена 
услуга  

• Информирање на клиентите 
за цената на услугата; 

• Утврдување на начин на 
плаќање; 

• Наплатување на извршена 
услуга; 

• Однесување и постапување 
при евентуални 
недоразбирања околу 
наплатата; 

• Водење на  евиденција за 
наплатените услуги;  

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

Листа на критериуми за 
оценување: 

• љубезно и јасно ги 
информира клиентите за 
цената на услугата; 

• го утврдува начинот на 
плаќање; 

• тактично го информира 
клиентот, ако не е возможно 
безготовинско плаќање; 

• наплатува извршена услуга; 
• разрешува недоразбирања 

околу наплатата, во рамки на 
своите надлежности; 

• води уредна евиденција за 
наплатените услуги; 
 

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
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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 

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

дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

 
 

 Назив на модуларна единица 3 

Нега на раце 

Ред. 
број 

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

1 Ја подготвува 
активноста и клиентот  

• Постапка за подготвка на 
работната површина, алатот, 
проборот и материјалите за 
работа; 

• Подготовка на вработениот 
за извршување на работна 
задача; 

• Избор на алат, прибор и 
апарати за работа; 

• Сместувње на клиентот на 
работното место; 

• Утврдувања на  барањата и 
желбите на клиентот, во 

При реализација на практичната 
настава се користат различни 
методи при што имаме: 
демонстрација, практични 
активности, учење преку обиди, 
работа со прибор, алати и 
апарати. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество на 
учениците, да се поттикнува и 
развива нивната самостојност при 
работењето, размислувањето, 
критички став, донесување одлуки 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• ја подготвува работната 
површина, алатот, проборот и 
материјалите согласно 
хигиенските барања и 
процедури; 

• одржува лична хигиена, 
внимава на својот изглед и 
употребува средства за 
заштита при работа; 

• избира соодветен алат, 
прибир и апарати за работа; 
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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 

врска со козметичкиот 
третман; 

• Подготовка на документација 
за третман на клиентот; 

• Утврдување на  
контраиндикации од 
различно потекло, за 
изведување на третман; 

• Заштита на  клиентот; 
• Одредување на состојба на 

кожата на рацете; 
• Препораки за козметички 

третман за нега на раце; 

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.  

• го сместува клиентот на 
работното место и се грижи за 
неговата удобност; 

• поставува прашања за да ги 
утврди точните барања и 
желби на клиентот; 

• подготвува документација за 
третман на клиентот; 

• поставува прашања за 
утврдување на било какви 
контраиндикации за 
изведување на третман; 

• го заштитува клиентот; 
• анализира карактеристики на 

кожата на клиентот; 
• препорачува третман 

соодветно на потребите на 
клиентот, состојбата на 
кожата и буџетот на клиентот; 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

2 Изведува различни 
козметички третмани 
за нега на кожата на 
рацете 

• Читање и почитување на  
упатство за употреба на 
козметички препарати; 

При реализација на практичната 
настава се користат различни 
методи при што имаме: 
демонстрација, практични 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• почитува упатства за 
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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 

• Постапка за чистење на 
кожата; 

• Постапка за одредување на  
тип и состојба на кожата на 
рацете и ноктите; 

• Проверка за евентуални 
контраиндикации за третман, 
врз основа на состојбата на 
кожата и ноктите; 

• Избор на  козметички 
препарати; 

• Избор на алат, апарати и 
прибор за работа; 

• Постапка за дезинфекција  и 
тонизирање на кожата на 
рацете; 

• Постапка за подготвка на 
топла бања за рацете; 

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

• Постапка за кратење и 
обликување на нокти; 

• Постапка за обработка на 
заноктици; 

• Постапка за полирање и 
лакирање на нокти; 

• Третмани со маски и 

активности, учење преку обиди, 
работа со прибор, алати и 
апарати. 
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.  

употреба на козметичките 
препарати; 

• ја чисти кожата; 
• одредува тип и состојба на 

кожата на рацете и ноктите; 
• одредува контраиндикации 

врз основа на состојбата на 
кожата и ноктите за 
изведување на одделен 
третман; 

• избира соодветни козметички 
препарати зависно од 
планираниот третман, типот и 
состојбата на кожата; 

• избира соодветен алат, 
апарати и прибор за работа; 

• дезинфицира и тонизира кожа 
на раце; 

• подготвува топла бања за 
рацете; 

• отстранува мртви клетки од 
кожата на рацете; 

• крати и обликува нокти; 
• отстранува или потиснува 

заноктици; 
• полира и лакира нокти; 
• нанесува маски и пакувања за 

нега 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 

пакувања за нега на кожата 
на рацете; 

• Парафински третман за 
раце; 

• Советување на клиенти за 
понатамошна нега; 

• Советување на клиенти за 
состојби на ноктот кои не 
дозволуваат третман (меки, 
кршливи, нерамни нокти, 
нокти кои се раслојуваат, 
нокти со воспалителни 
промени); 

• применува парафински 
третман за раце; 

• советува клиент за 
понатамошна нега; 

• советува за состојби на 
ноктот кои не дозволуваат 
третман (меки, кршливи, 
нерамни нокти, нокти кои се 
раслојуваат, нокти со 
воспалителни промени); 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 
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Оценување на 
постигањата на 
учениците 

Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуитрано од страна на 
наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки на следење на резултатите од практичните активности и 
вештината на извршување на практичните задачи. При оценување на практичната работа, неопходно е 
изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за вреднување на 
практичните знаења и вештини на ученикот. При вреднувањето на постигањата на учениците по предметот 
практична настава учествува и менторот од компанијата каде ученикот реализира практична настава. 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително 
ќе се врши практично со усно образложување (во училиштето и/или кај работодавачот) и со портфолио 
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од практичното оценување.  

Литература и други 
извори 

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