
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија” број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 2 и член 22 став 2 од Законот за 
средно образование („Службен весник на Република Македонија” број 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, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 7 
алинеја 5 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 
148/09, 17/11 и 24/13), министерот за образование и наука донесе наставна програма по графички материјали за I 
година, графичка  струка, образовен профил печатар  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно  
образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА :  

        ПЕЧАТАР 

 

2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ,  БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  

          Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 

        Број на часови неделно: 2 

      Број на часови годишно:   72 

      Времетраење на образованието: три години 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
- Идентификување на графичките производи  
- Разликување на графичките материјали според употребата 
- Споредување на квалитетот на графичките материјали 
- Идентификување на штетните материјали 

 



 

5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по графички материјали се ученикот да: 

• разликува својства на графички бои во зависност од нивната примена  
•  препознава состав и карактеристики на печатарските хартии 
• разликува видови пластични маси според примената   
• идентификува својства на гумени печатарски форми 
• опишува примена на лепилата во раслични области од графичарството 
• категоризира својствата на металите и легурите во печатарската технологија 

 

5.2. Резултати од учењето  

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

• категоризира печатарски хартии во зависност од техниката на печатење и својствата на хартијата  
• класифицира графички бои во зависност од техниката за печатење и подлогата на која се печати  
• споредува и разликува пластични маси и комбинирани материјали во зависност од нивната примена  
• разликува видови и својства на гумените материјали во зависност од употребата  
• класифицира видови лепила според карактеристиките и примената 
• препознава метали и легури кои се применуваат во графичката индустрија 
• споредува својства на металите според нивната примена како печатарски форми и подлоги за печатење 

 

 

 



 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ 
ЦЕЛИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТРАТИ НА УЧЕЊЕ КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

Хартија  Ученикот: 

- Опишува состав на хартијата 
- набројува постапки за 

добивање на хартија 
- набројува суровини за 

производство на хартија 
- разликува формати на 

хартија 
- опишува својства на хартија  
- објаснува влијание на 

надворешни фактори 
- подредува формати на 

хартија  
- идентификува хартии во 

зависност од граматурата 
-  споредува разлики на 

хартиите за печатенје во 
зависност од техниката за 
печатенје 

- определува граматура, влага, 

 

- категоризира печатарски хартии 
во зависност од техниката на 
печатење и својствата на 
хартијата  

 

 

 

- Графичка технологија Теми: 
Графички производ- поим и 
карактерисктики, Основни 
техники на печатење; 
Доработка на графичките 
производи 

- Графички дизајн Теми: 
Графички производ; Изразни 
средства на графичкиот 
дизајн; Подрачја на 
графичкиот дизајн 

- Хемија 
 
 

 



насока на влакната, 
пропусливоста и механички 
својства на хартијата 

- предлага мерки за 
рециклиранје на хартијата  

Графички бои - набројува видови бои во 
графичката индустрија 

- разликува бои за 
конвенционални и 
неконвенционални техники 
на печатење 

- набројува составни елементи 
на боите 

- именува специјални 
додатоци на боите 

- објаснува взаемно дејство на 
боите и печатарските подлоги 

- споредува бои за различна 
печатарска техника 

- илустрира взаемно дејство на 
боите и печатарските подлоги 

- оценува својства на боите во 
зависност од нивната 
примена 

- вреднува сличности и 
разлики во печатењето со 
дадени бои при различни 
видови на печатарски 
подлоги 

- анализира штетно влијание 
на боите  и лаковите во 

- идентификува графилчки бои 
според квалитетот и взаемното 
дејство со подлогата за 
печатење 

- класифицира графички бои во 
зависност од техниката за 
печатење и подлогата на која се 
печати 

- Графичка технологија Теми: 
Тек на графичкиот процес, 
Основни техники на печатење 

- Графички дизајн Теми: 
Графички производ; Изразни 
средства на графичкиот 
дизајн; Идејно решение 

- Хемија 
- Физика 

 



графичката индустрија 
- предвидува заштитни мерки 

за човековата околина од бои 
и лакови 

Пластични 
маси и 
комбинирани 
материјали  

- набројува видови пластични 
маси 

- опишува својства на 
пластичните маси 

- демонстрира употреба на 
пластичните маси во 
графичката индустрија 

- разликува подлоги за 
печатенје од пластични маси 

- споредува разни видови 
фолии 

- опишува состав и својства на 
комбинирани материјали – 
ламинати 

- вреднува квалитет на 
комбинирани материјали во 
зависност од употребата 

- елаборира примена на 
пластичните маси, фолии, 
ламинати 

- предвидува заштитни мерки 
за човековата околина  

- разликува пластични маси и 
комбинирани материјали во 
зависност од нивната примена 

- Графичка технологија Тема: 
Тек на графичкиот процес  

- Графички дизајн Тема: 
Изразни средства на 
графичкиот дизајн 

- Хемија 
 
 

Гума и гумени 
материјали 

- опишува хемиски состав и 
својства на каучукот 

- објаснува што е 
вулканизација 

- образложува својства на 
гумените материјали кои се 
употребуваат во графиčката 
индустрија 

- Графичка технологија Теми: 
Тек на графичкиот процес; 
Печатарски форми  

- Хемија 



- набројува составни делови 
на смесата за вулканизација 

- објаснува примена на гумата 
во графичката индустрија 

- изложува состав на офсетна 
гума 

- контролира квалитетот на 
отпечатокот во зависност од 
квалитетот на гумата 

- разликува типови на 
печатарски форми од гума  

- споредува својства на гумени 
печатарски форми 

- анализира оправданост на 
употребата на гумата во 
графичката индустрија 

- разликува видови офсетни гуми 
и гумени печатарски форми во 
зависност од употребата  

 

 
 

 

Лепила - дефинира процес на лепење 
- набројува видови на лепила 
- опишува својства на 

лепилата 
- објаснува начини на лепење 
- дефинира помошни средства 

за лепење 
- класифицира лепила 
- објаснува употреба на 

природни и синтетички 
лепила 

- проценува исполнуванје на 
основни барања за примена 
на лепилата во раслични 
области од графичарството 

- употребува одредено лепило 

 

 

- класифицира видови лепила 
според карактеристиките и 
примената 

 

- Графичка технологија Теми: 
Тек на графичкиот процес; 
Доработка на графичките 
материјали 

- Хемија 
 
 



спрема својствата на истото и 
моменталните барања на 
процесот 

- идентификува лепила спрема 
суровинската база и 
основната примена на истите 

- Анализира квалитет на 
лепењето спрема дадени 
услови 

Метали - препознава  хемиска 
структура и градба на метали 
и легури 

- набројува  метали и легури во 
печатарската технологија 

- дава примери за метали и 
легури кои се користат во 
графичарството 

- категоризира примена на 
металите во графичката 
индустрија во изработката на 
печатарски форми 

- разликува својства на 
металите као подлоги за 
печатење 

- коментира за значењето на 
нивната заштита 

- анализира услови, промени и 
процеси во технолошките 
испитувања како и за 
механичките испитувања на 
метали и легури 

- идентификува метали и легури 
кои се применуваат во 
графиčката индустрија 

- споредува својства на металите 
според нивната примена како 
пеčатарски форми и подлоги за 
пеčатенје 

- Графичка технологија Теми: 
Тек на графичкиот процес; 
Печатарски форми  

- Хемија 
 

 



Забелешки: 

• Од 10%до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програма та  
програмирајќи тематски целини според  потребите на околината 

• Екстерното проверување ги вклушува само горенаведените тематски целини  програмирани во 
наставната програма, а  не и  тематските целини програмирани од страна на наставникот 

 

7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 

Наставата по графички материјали може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско обликување 
на наставата . Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да се постигнат  
по пат на: екземпларна настава, проблемслка настава (пресметка на формати на хартија, мерење на вискозитет, мешање 
на бои и сл.), менторска настава. Изборот на видот на наставата се остава на самиот наставник. 

Наставни методи 

Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по 
графички материјали се: 

Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на процесите (физичко-хемиски) 
образложување површински појави, опис  својствата на материјалите   

• Разговор каде се водат прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, синтеза   
Визуелни методи 

  Демострирање на:  

• предмети (хартија, картон, лепенка, офсетна гума и др.), 
• динамички појави (процес на добивање на хартија сл )  
• активности: (мешање на бои, мерење граматура, мерење вискозност и др). 



Наставни форми 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот графички 
материјали може да се реализира по пат на фронтална работа(особено кога се објаснува, опишува или демострира некој 
процес или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или продукт) и индивидуална (за 
време на лабораториски вежби или друг вид истражување) 

Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 

8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  

  
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 

Интерното проверување на постигањата  и оценувањето на знаењата се врши континуитрано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот графички материјали. 

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 постигањата на учениците по предметот графичка технологија задолжително ќе се врши усно . 

 

 

 

 

 



9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот графички материјали ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- графичарство 
и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит. 

 

10. РАБОТНА ГРУПА 

1.  Ардијана Исахи Палоши, советник од ЦСОО – Скопје 
2. Миле Атанасоски,  наставник во СОУ Таки Даскало - Битола  
3. Катерина Спасовска Маурдева, наставник во СОУ Таки Даскало – Битола 

 
 

11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 

 

 

Одобрил:  

  

 Зеќир Зеќири, директор 

 



 12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

            Наставната програма по предметот Графички материјали за I година од струка: графичка,  образовен профил 
печатар за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, на предлог на Центарот за стручно 
образование и обука, ја донесе министерот за образование и наука  бр.11-5737/1 на ден 07.10.2013 година. 

  

 

                                                                                                                                                                                                          Министер, 

                                                                                                                                                                                                          Спиро Ристовски 
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