
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 практична настава за  I година, струка лични услуги, образовен профил фризер за учениците во средното 
стручно реформирано тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА :  
        ФРИЗЕР 

 
      
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
 Број на часови неделно: 8 
 Број на часови годишно:   288  
 
    
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Организирање на просторот и работа во фризерски салон 
Миење и регенерација на коса и скалп 
Подготвување на работно место и клиент за потстрижување 
Обликување на коса 

 
 
 
 
 
 
 



5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по Практична настава е да се: 
 

• Планира и организира сопствена и работа во фризерски салон, 
• Закажува, пречекува и подготвува клиент, 
• Анализира и проценува тип на коса, 
• Демонстрира миење на коса, 
• Подготвува клиент за потстрижување, 
• Изработува фризура со различни техники и апарати, 
• Изработува различни видови на плетенки. 

 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по Практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
 

• Планира сопствена работа и работа во фризерскиот салон, 
• Води евиденција и врши пресметка на услуги, 
• Дезинфицира и стерилизира  алат и прибор  за работа, 
• Организира работа во фризерски салон, 
• Прави проценка на  тип на коса, 
• Мие и регенерира коса и скалп со соодветни препарати и техники, 
• Подготвува работно место и клиент за  потстрижување, 
• Обликува фризура со различни техники и апарати, 
• Изработува различни видови на плетенки. 

 
 
 
 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
РАБОТА ВО 
ФРИЗЕРСКИ САЛОН 

 

Ученикот да: 
 

• Познава санитарно 
технички норми за вршење 
фризерска дејност, 

• Организира простор и 
работа во фризерски 
салон, 

• Разликува алат, прибор и 
апарати во фризерството и 
шминкерството, 

• Одржува хигиена на 
работен простор, 

• Подготвува работно место, 
• Дезинфицира и 

стерилизира  алат и  
прибор за работа, 

• Применува средства и 
постапки за лична хигиена, 

• Користи рационално 
материјал, струја и време, 

• Врши прием и подготовка 
на клиент, 

• Идентификува визуелни 
карактеристики на 
клиентот, 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• Планира сопствена работа 
и работа во фризерскиот 
салон 

 
• Води евиденција и врши 

пресметка на услуги 
 
• Дезинфицира и 

стерилизира  алат и 
прибор  за работа 

 
• Организира работа во 

фризерски салон 
 

 
 
Фризерство I година: 
Организација на работа 
во фризерски салон. 
  
Материјали во 
фризерство I година: 
Средства за 
дезинфекција; 
Препарати со посебна 
намена и дејство; 
Материјали во 
козметиката. 
 
Информатика 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Одбира фризура во однос 
на физичкиот изглед, 

• Подготвува нацрт за 
стилско обликување на 
фризурата, 

• Избира опрема за заштита 
и безбедност при работа 
на себе и клиент, 

• Подготвува работна 
документација, 

• Пополнува и води 
картотека, 

• Пресметува услуги, 
• Нарачува, купува и 

складира материјали за 
работа, 

• Евидентира извршени 
услуги. 

 
 
 
 

МИЕЊЕ НА КОСАТА И 
СКАЛПОТ 

 
• Определува структура и 

својства на коса и скалп, 
• Избира препарати за 

миење  на коса, 
• Спроведува постапка на 

миење на коса и скалп, 
• Применува техники на 

миење – основна и 
специјална, 

• Применува техники на 
масажа – мануелна 
(освежувачка и 
смирувачка) и апаратурна, 

 
• Прави проценка на  тип на 

коса 
 
• Мие и регенерира коса и 

скалп со соодветни 
препарати и техники  

 
 
Фризерство I година:  
Миење на коса и скалп. 
  
Основи на здравство 
I година: 
Анатомија и 
физиологија на кожа. 
 
Материјали во 
фризерство I година: 
Препарати за миење и 
обликување на коса; 



• Применува препарати за 
регенерација на коса, 

• Согледува ефекти од 
миење на коса. 

Природна козметика. 

ПОДГОТОВКА ЗА 
ПОТСТРИЖУВАЊЕ 

 
• Проценува градба и раст 

на влакното, 
• Избира прибор, алат и 

апарати за потстрижување, 
• Подготовува клиент за 

потстрижување, 
• Прави поделба на коса на 

прамени. 

 
• Подготвува работно место 

и клиент за потстрижување  

 
Фризерство I година:  
Подготовка на работно 
место и клиент за 
потстрижување. 

ОБЛИКУВАЊЕ НА 
КОСА 

• Подготвува алат, прибор и 
апарати за обликување на 
коса, 

• Избира препарати за 
обликување на коса, 

• Прави поделба на коса, 
• Обликува коса со примена 

на различни техники, 
• Користи апарати за 

обликување на коса, 
• Применува завршно 

обликување на коса, 
• Изработува плетенки со 

примена на различни 
техники. 

• Обликува фризура со 
различни техники и 
апарати 

 
• Изработува различни 

видови на плетенки 
 
 
 
 

Фризерство I година:  
Обликување на коса. 
  
Материјали во 
фризерство I година: 
Миење и обликување. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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 Практична настава 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, проблемска настава (подготовка на работно место за 
посебни фризерски постапки, избор на препарати според тип и состојба на коса и кожа , креирање на фризури, и 
др.), менторска настава при реализација на практични вежби). 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 Практична настава се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на процеси (хемиски, 
физички),образложување на појави, објаснување на начини и постапки на и за  работа  

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

 
Визуелни методи 
        Демострирање на:  

• предмети (модели на фризури, цртежи на фризури), 
• динамички појави (проценка на состојба на коса, фризерски постапки на  и сл )  
• активности: (организација на простор и работа, изработка на фризури и сл.)).. 

 
Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот Практична настава предвидена е и реализација на 
практични вежби, каде учениците ќе имаат можност практично да спроведуваат фризерски постапки. 



Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
Практична настава 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 практични 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 Практична настава 
Вреднувањето се врши со следење на резултатите од практичните активности и залагањата на часовите по 
практични вежби. 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. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот Практична настава се врши практично. 
Завршните оцени на полугодие и  на крај на учебна година се резултат на  практичното оценување.  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот Практична настава ја реализираат кадри со завршено средно образование: 

• фризер со завршен IV степен козметички техничар  
и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит. 

 
 
 
 
 
 



10. РАБОТНА ГРУПА 
 

1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје      
2. д-р Лидија Андоновска, наставник во СУГС ,,Димитар Влахов,, Скопје 
3. Марина Киевска, стручен наставник во СУГС ,,Димитар Влахов,, Скопје 
4. Весна Стефкова, фризерски салон “501“ - Скопје.                                                    
 
  

 
 
 
 

11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по Практична настава за прва година од образовната програма фризер, на предлог на 
Центарот за стручно образование и обука ја донесе Министерот за образование и наука со бр. 11-5721/1 од 
07.10.2013 год. 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
                                                                                                             ________________________________ 
                                                                                                                                           Спиро Ристовски 
   


