
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 печатење за II 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:  ПЕЧАТЕЊЕ 
3.  ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ , БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО: 

               Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 

 Број на часови неделно: 3 

 Број на часови годишно:  108  

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Разликување на конвенционални и неконвенционални техники на пешатење 

Планирање тек на процесот на печатење во техниките на тампон, сито и дигитален печат  

Анализирање на квалитет на отпечатокот 

Применување на  стручна терминологија  и современа ИКТ 

 

 

 

 



5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по печатење се ученикот да: 

•  опишува тек на графички процес 

•  разликува и објаснува постапки на конвенционално и неконвенционално печатење 

• препознава карактеристики на тампон, сито и дигитален печат 

 

5.2. Резултати од учењето  

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

• образлозува процес на печатење 

• анализира предности и недостатоци кај конвенционални и неконвенционални техники на печатење 
• планира тек на процесот на печатење во техниката на тампон печат и проценува квалитет на добиениот отпечаток 

• планира тек на процесот на печатење во техниката на сито печат и проценува квалитет на добиениот отпечаток 

• анализира процес на дигитално печатење и проценува квалитет на добиениот отпечаток 

 

 

 



 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ  ЦЕЛИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

 ПРОЦЕС НА 
ПЕЧАТЕЊЕ 

- го дефинира поимот 
печатење 

- именува основни 
принципи за добивање 
на отпечаток 

- толкува директен и 
индиректен начин на 
печатење 

- дефинира услови и 
параметри за процесот 
на печатење 

- користи стручна 
терминологија на 
македонски и странски 
јазик 
 

- образлозува процес на 
печатење 

- толкува техничко – 
технолошка 
документација 

Графички машини Теми: 
Машински елементи и 
механизми; Принцип на работа 
на печатарските машини 

 

Практична настава Тема: 
Изработка на копирни 
предлошки 

 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ И 
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ 
ТЕХНИКИ НА 

- набројува постапки кои 
спагаат во соодветна 
техника на печатење 

- описува карактеристики 

- анализира предности и 
недостатоци кај 
конвенционални и 
неконвенционални 

Графички машини Теми: 
Машински елементи и 
механизми; Принцип на работа 



ПЕЧАТЕЊЕ на дадена техника за 
пецатенје 

- ја објаснува примената 
на соодветна техника 
на печатење 

- објаснува предности и 
недостатоци на 
кнвенционални и 
неконвенционални 
техники на печатење 

техники на печатење 
 

на печатарските машини 

 

Практична настава Тема: 
Изработка на копирни 
предлошки 

 

ТАМПОН ПЕЦАТ - ја објаснува техниката 
на тампон пецат 

- набројува 
карактеристики на 
тампон пецатот 

- опишува печатарска 
форма за тампон печат  

- објаснува постапка за 
добивање на 
печатарската форма за 
тампон печат 

- ги познава типот и 
карактеристиките на 
тампон машините 

- ги знае деловите на 
печатарските машини и 
принципот на 
функционирање на 
тампон машините 

- познава начини за 
контролира на 
квалитетот на 

- планира тек на процесот 
на печатење во техниката 
на тампон печат 

- оценува квалитет на 
отпечаток добиен во 
техниката на тампон печат 

 

 

Графички машини Теми: 
Машини, уреди и алати за 
тампон печат 

 

Практична настава Тема: 
Печатење во техниката на 
тампон печат 

 



отпечатокот добиен во 
техниката на тампон 
печат 

- ги знае варијациите и 
дозволените 
отстапувања при 
печатењето 

- планира мегуфазно 
складиранје и 
складирање на 
готовиот графички 
производ 

СИТО ПЕЧАТ - ја објаснува техниката 
на сито печат 

- набројува 
карактеристики на сито 
печатот 

- опишува печатарска 
форма за сито печат 

- ги разликува ситата 
според различни 
критериуми 

- објаснува процес на 
директен, индиректен и 
комбиниран начин за 
добивање на 
печатарската форма за 
сито печат  

- ги познава типот и 
карактеристиките на 
сито машините 

- ги знае деловите на 

- планира тек на процесот 
на печатење во техниката 
на сито печат 

- проценува квалитет на 
отпечаток добиен во 
техниката на сито печат 

Графички машини Теми: 
Машини, уреди и алати за сито 
печат 

 

Практична настава Тема: 
Печатење во техниката на сито 
печат 

 



печатарските машини и 
принципот на 
функционирање на 
сито машините 

- познава начини за 
контролира на 
квалитетот на 
отпечаток добиен во 
техниката на сито печат 

- ги знае варијациите и 
дозволените 
отстапувања при 
печатењето 

- планира мегуфазно 
складирање  и 
складирање на 
готовиот графички 
производ 

ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ - дава примери за 
дигитални техники на 
печатење 

- идентификува 
можности на 
дигиталните техники на 
печатење 

- опишува уреди и услови 
за дигитално печатење 

- објаснува директни и 
индиректни постапки на 
дигитално печатење 

- ги користи алатките од 
соодветните 

- избира соодветна опрема 
за дигитално пецатенје во 
зависност од поставените 
баранја 

- проценува квалитет на 
отпечаток добиен со 
дигитално печатење 
 

Графички машини Теми: 
Машини за специјални 
постапки на умножување и 
дигитален печат 

 

Практична настава Тема: 
Печатење со техниката на 
дигитален печат 

 



софтверски графички 
програми 

- ги знае варијациите и 
дозволените 
отстапувања при 
печатењето 

- разликува предности и 
недостатоци на 
дигиталното печатење 

- познава начини за 
контролира на квалитет 
на отпечатокот 

- предлага начини за 
комбинирање на 
дигиталниот со 
аналогниот печат 

Физика 

 

 

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 печатење  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 (задачи за поврзување на машински делови во функционални компоненти), 
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 
печатење  се: 

Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на процеси (опис на процес на печатење), 
опишување на машински делови, објаснување на начини и постапки при подготовка и реализација на процесот на 
печатење 

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

Визуелни методи 

        Демострирање на:  

• предмети (готови графички производи, полупроизводи, печатарски форми, алати за сито и тампон печат, уреди за 
дигитално печатење), 

• динамички појави (видео клипови од текот на печатењето во техниките на сито и тампон печат, видео клипови од 
различни специјални постапки на умножување)  

• активности: (разработка на технолошкиот процес на печатење). 
 



Наставни форми 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот печатење  
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 печатење. 

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 печатење задолжително ќе се врши усно и преку проектни 
задачи и семинарски работи.  

  

 

 

 



9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот печатење  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. Катерина Спасовска Маурдева, наставник во СОУ ,,Таки Даскало,, - Битола 
3. Миле Атанасоски,  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 Печатење за II 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.11-5740/1 на ден 07.10.2013 година. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Министер, 

                                                                                                                Спиро Ристовски 
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