
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 естетика за  III 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: ЕСТЕТИКА 
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: трета година 
 Број на часови неделно: 2 часа 
 Број на часови годишно: 66 часа 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Дискутирање за естетика како наука за убавото 
Идентификување на фризури и шминки според општествени  
случувања, според стил и според намена   
Избирање на корекција на ликот и профилот со фризура и шминка  
Согледување на  поврзаноста на естеско оформување на косата со маса на фризура во однос на цело тело, 
со лик и со маса и форма на елементите  
Дискутирање за естетика како наука за убавото 

 
 
 
 
 



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

 
• Препознава поими поврзани со естетиката како наука, 
• Согледува улога на естетиката во фризерството и шминкерството, 
• Објаснува за  влијание на општествени случувања со модата, 
• Креира фризури и шминки според стил и намена, 
• Објаснува корекција  на ликот и профилот со фризура и шминка, 
• Сфаќа дека  изборот  на фризура треба да биде во склад со целата фигура и најситните детали како што 

се украсите за да служи за разубавување на личноста,  
• Потикнува самостојно, креативно, аналитички да ја согледа и сознава убавината, да ги усвои и цени 

естетските вредности важни во животот и професијата. 
 

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

•  Објаснува поврзаност на естетиката со фризерството и шминкерството, 
• Поврзува влијание на општествени случувања со модата, 
• Препознава стилови на фризури, 
• Креира самостојно фризура и шминка според намена на модел, 
• Прави корекција на ликот со фризура и шминка на цртеж, модел и со компјутерска симулација, 
• Анализира маса на фризура во однос на цело тело, во однос на лик и во однос на маса и форма на 

елементите при естеско оформување на коса, 
• Креира форма на брада и мустаќи според лик, стил и намена на цртеж, модел и со компјутерска 

симулација,       
• Објаснува прикривање на недостатоци и истакнување на убавото со шминкање на лице.  

 
 
 
6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 



 
ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 
КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ЕСТЕТИКА КАКО НАУКА 
ЗА УБАВОТО 

Ученикот да: 
• Дефинира што е естетика и 

поим за убаво, 
• Набројува елементи на 

убавото, 
• Разликува поими поврзани 

со мода, 
• Познава улога на естетика 

во фризерството и 
шминкерството. 

  
 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• Објаснува поврзаност на 
естетиката со  
фризерството и 
шминкерството 

 

Ликовна уметност 
Тема: 
 
Фризерство 
Тема:: 
Модерно естетско 
потстрижување; 
Фризури. 
 
Практична настава 
Тема: 
 Модерно естетско 
потстрижување; 
Фризури. 

ВИДОВИ ФРИЗУРИ И 
ШМИНКИ 

• Класифицира фризури и 
шминки според 
општествени случувања, 
според стил и намена,  

• Споредува карактеристики 
на историски и современи 
фризури и шминки,  

• Црта идеја за современа 
фризура и шминка  

• Препознава карактеристики 
на стилски фризури, 

• Одредува основна линија 
на стилот,  

• Поврзува влијание на 
општествени случувања со 
модата 

 
• Препознава стилови на 

фризури 
  
• Креира самостојно фризура 

и шминка според намена 
на модел  

 
 

 

Ликовна уметност 
Тема: 
 
Фризерството  
Тема: 
Фризури; 
Шминкање. 
 
Практична настава  
Тема: 
Фризури; 
Шминкање. 
 
 



• Бара релација помеѓу 
историски, стилски и 
современи фризури, 

• Разликува фризури и 
шминки според намена, 

• Објаснува карактеристики 
на фризура и шминка за 
намена, 

• Избира шминка и фризура 
според намена.  

 

СТУДИЈА НА ГЛАВА • Препознава  видови 
облици на лице, 

• Познава различни 
профили,  

• Согледува разлики помеѓу 
облици на лице и профил,  

• Споредува облици на лице 
со идеален лик и профил,  

• Објаснува корекции на 
ликот со фризура и 
шминка.  

• Прави корекција на ликот 
со фризура и шминка на 
цртеж, модел и со 
компјутерска симулација   

 
 

 
 

Ликовна уметност 
Тема: 
 
Фризерството  
Тема: 
Модерно естетско 
потстрижување; 
Шминкање. 
 
Практична настава  
Тема: 
Модерно естетско 
потстрижување; 
Шминкање 

ЕСТЕТСКО 
ОФОРМУВАЊЕ НА 
КОСАТА, БРАДАТА И 
МУСТАКИТЕ 

• Одредува пропорции 
помеѓу  глава и тело и 
однос на фризура според 
лик, 

• Дискутира за ускладување 
на маси и форми на 
елементите-правила за уво, 
боја на коса и тен, украси, 

• Анализира маса на 
фризура во однос на цело 
тело, во однос на лик и во 
однос на маса и форма на 
елементите при естеско 
оформување на коса  

 

Ликовна уметност 
Тема: 
 
Фризерството 
Тема: 
Модерно естетско 
потстрижување; 
Надградба на коса. 



очила при естетско 
оформување на косата,  

• Одредува форма на брада 
и мустаќи според лик, стил 
и намена.     

• Креира форма на брада и 
мустаќи според лик, стил и 
намена на цртеж, модел и 
со компјутерска симулација 

       
 

Практична настава 
Тема: 
 Модерно естетско 
потстрижување; 
Надградба на коса. 

ШМИНКАЊЕ НА 
ЛИЦЕТО 

• Согледува разлики во 
облици на делови на лице,  

• Објаснува начин на 
корекција на недостатоци,  

• Познава правила на 
корекција со тонска скала  

 

• Објаснува  прикривање на 
недостатоци и истакнување 
на убавото со шминкање на 
лице на модел    

Ликовна уметност 
Тема: 
 
Фризерството 
Тема: 
Шминкање 
 
Практична настава  
Тема: 
Шминкање 

 
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 Естетика 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, менторска настава(истражувачка или проектна). 
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 Естетика се: 
 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на процеси, образложување на 
појави, објаснување на начини и постапки на работа  

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

 
Визуелни методи: 
       Демострирање на:  

• предмети (модел, цртеж, илустрација на студија на глава и др.), 
• динамички појави (креации на естетско обликување на фризури.)  
• активности: (изработка на проекти на дадена тема). 
Цртање на: 
• цртежи за креации на фризури и шминки 

 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
Естетика 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 активностите на ученикот) 
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. 
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 сл. 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот Естетика ќе се врши усно, писмено и врз основа на 
резултати од практичните активности. 
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се резултат од усно и писмено оценување.  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот Естетика ја реализираат кадри со завршени студии по: 

• ликовна или применета уметност 
• филозофија 

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. Весна Стефкова, фризерски салон “501“ - Скопје.                                                     
 
 
 
 
 
 



11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по Естетика за трета година од образовната програма фризер, на предлог на Центарот за 
стручно образование и обука ја донесе  Министерот за образование и наука со бр.11-5726/1 од 07.10.2013 год.                                                                                                       
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
                                                                                                                            _______________________ 
                                                                                                                                           Спиро Ристовски 
 
 
 


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

