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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“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 1 и 2 и член 22 став 1 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, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14,10/15 и 98/15),министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по обработка на металите со 
CNC машини за III година, машинска струка, образовен профил обработувач на метал  за учениците во средното стручно 
реформирано тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : 

ОБРАБОТУВАЧ НА МЕТАЛ 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:    ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ СО CNC МАШИНИ 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: трета година 
 Број на часови неделно: 3 
 Број на часови годишно: 99 
           Времетраење на образованието: три години 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Стекнување знаење од областа  на нумеричките машини. 

Стекнување знаење од ракување со CNC машини. 

Стекнување  знаења од областа на обработка на металите на CNC машина; 

Познавање основни наредби за програмирање на CNC машини. 

Познавање и користење CAD/CAM апликациии. 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по обработка на металите со CNC машини се:  

 опишува видови, начини на управување на CNC машини; 

 опишува функционални целини на CNC машина; 

 познава  ракување со управувачка единица на CNC машина; 

 користи мерни алати, уреди и прибор за CNC машини; 

 чита  делови и целини на програмски листи; 

 пишува програми за изработка на поедноставни делови за CNC машина; 

 развива интерес и способност на ученикот за читање на техничко – технолошка документација; 

 познава  правилата за заштита  на  околната средина; 

 користи  правила за лична заштита при работа; 

 комуницира  и работи тимски; 

 развива  работни навики и техничка  култура.  

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по обработка на металите со CNC машини ученикот ке биде способен да: 

 ја сфаќа основната разлика и предноста на CNC машините во однос на класичните машини; 

 објаснува основни улоги на деловите кај НУМА; 

 споредува работа на различните состави на CNC машини; 

 појаснува основни начини на кодирање; 

 препознава работа со адресно нумеричкиот дел на управувачката единица; 

 препознава работа со машински управувачки дел од управувачката единица; 
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 препознава подрачја на работа (модови) на управувачката единица; 

 опишува структура на програмот; 

 објаснува координативен систем и референтните точки на CNC машина; 

 наведува примена и значење на главни и помошни функции при програмирање; 

 опишува како се проверува програма и корекција на програма на CNC машина; 

 покажува како се користи CAD – CAM технологија. 

 објаснува основите на програмирање на CNC струг; 

 покажува постапка за проверка на програмата на CNC струг; 

 претставува начин на одредување на брзина на режење. 

 опишува режими на обработка на CNC струг; 

 опишува начин на изработка на навој на CNC струг; 

 појаснува постапка за нарежување и врежување навој на CNC струг. 

 опишува значење и улога на циклусите кај програмирање на CNC струг; 

 укажува на можноста на примена на циклусите кај програмирањето на CNC струг. 

 користи технолошка документација кај послужувањето на CNC струг. 

 објаснува основите на програмирање на CNC глодалка; 

 покажува постапка за проверка на програмата на CNC глодалка; 

 опишува режими на обработка на CNC глодалка; 

 користи технолошка документација кај послужувањето на CNC глодалка.  
 

 
 6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 
ТЕМАТСКИ  ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД 

УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

1. CNC МАШИНИ- 
НУМЕРИЧКО 
УПРАВУВАНИ 
МАШИНИ 

Ученикот да: 

 Препознава автоматски машини со 

ненумерички (механички)  носители 
на програма ( брегови, граничници, 

Ученикот ќе биде 
способен да: 

 ја сфаќа основната 

разлика и предноста на 

Практична настава 
Технологија на обработката 
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копири и сл.); 

 препознава нумерички управувани 

машини; 

 споредува CNC и класични алатни 

машини; 

 набројува геометриски и 

технолошки информации кај 

нумеричките машини; 

 објаснува нумерички облик на 

геометриските и технолошките 
информации кај НУМА; 

 толкува бинарен код; 

 набројува нумерички носители на 

програмата (дупчени ленти, 
дигитални мемориски елементи) ; 

 опишува тек на програмирањето и 

видови на кодирања на нумеричките 
машини; 

 опишува машини кај кои се 

употребува нумеричкото управување 
(CNC стругови, CNC глодалки, 
центри за обработка, CNC преси и 
сл.); 

 опишува специфичности во 
конструкцијата на нумеричките 

машини (статичка и динамичка 
крутост, можноста за управување по 
оски со чекорни електромотори, 

континуирана регулација на бројот 
на вртежи, употреба  на специфични 
завојни вретена со рециркулациони 

топчиња и др.; 

 набројува предности и недостатоци 

на CNC машините; 

CNC машините во однос 
на класичните машини; 

 објаснува основни 
улоги на деловите кај 

НУМА; 

 споредува работа на 

различните состави на 
CNC машини; 

 појаснува основни 

начини на кодирање. 
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2. РАКУВАЊЕ СО 
УПРАВУВАЧКА 
ЕДИНИЦА НА 
CNC СТРУГ 

 
 

 Опишува главни задачи на 

управувачката единица кај CNC 
машините; 

 именува видови  управувачки 

единици; 

 опишува адресно нумерички дел на  

управувачката единица ; 

 идентификува типки на адресо 
нумеричка УЕ : 

вклучување/исклучување, 
soft,page,cursor,insert,inpu, canсel, 
delete, alter, eob, reset, оutput start, 

адресни типки, функциски типки; 

 споредува INPUT и INSERT; 

 споредува CANСEL и  DELETE; 

 идентификува приклучок за 

персонален компјутер на УЕ; 

 објаснува функциски типки: POS, 

PROGRAM, MENU OFFSET, OPR 

ALARM, PARAMETAR DIAGNOSTIC, 
AUX GRAPH; 

 анализира адресни типки и типки за 

внесување на информации; 

 опишува машински управувачки 

панел на УЕ; 

 идентификува команди на 

машински управувачки панел; 
циклусна старт типка (Cucle 

startbutton), вртливо копче за избор 
на модови (Mode selection button), 
Ready типка, типки за грубо движење 

на носачот на алатот по X и Z оска 
(Jog feed button), типка за брзо 
движење, (Rapid traverse), вртливо 

 Препознава работа со 

адресно нумеричкиот дел 
на управувачката 
единица; 

 препознава работа со 
машински управувачки 

дел од управувачката 
единица; 

 препознава подрачја 

на работа (модови) на 
управувачката единица. 

Практична настава 
Технологија на обработката 
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копчe за прецизно задвижување на 
носачот на алат (Handle), типка за 

единечен блок (Single block), типка 
за “суво движење (Dry run), вртливо 
копче за рачно задавање на 
поместот (Jog feed rate), вртливо 

копче за процентуално дефинирање 
на брзото (rapid) движење (Feed rate 
override), типки за безусловен рачен 

стоп на носач на алат и работно 
вретено, вртливо копче за избор на 
стегање и потпирање на работното 

парче, стоп типка за опасност 
(Emergency STOP), брава за 
заклучување (Lock selection); 

 именува  работни подрачја 

(модови) на УЕ: HOME, JOG, MPG 

STEP, MDI, EDIT, AUTO; 

 објаснува HOME  мод; 

 споредува JOG и  MPG STEP мод; 

 објансува MDI мод; 

 дефинира постапки на работа во 

EDIT модот: регистрирање на нова 
програма, листање на програми, 

пребарување на програми, бришење 
на програми, корекција на програми; 

 објаснува AUTO мод; 

 опишува трансфер на податоци од 

персонален компјутер во УЕ и 
обратно; 

 препознава процедури за 

вклучување и исклучување на CNC 
машина; 

 препознава безбедносни 
процедури при ракување на 
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управувачката единица (CNC 
машината). 

3. ПРОГРАМИРАЊЕ 
– РАЧНО И 
АВТОМАТСКО(CA
D – CAM 
ТЕХНОЛОГИЈА) 
ПРОГРАМИРАЊЕ 
НА CNC МАШИНИ  

 

 Опишува рачно програмирање на 
CNC машина: 

 опишува структура на прграмата 
при рачно програмирање; 

 разликува геометриски и  

технолошки наредби при рачното 
програмирање; 

 именува адреси за програмирање 

(N, F, S, T, X, Z, G, M); 

 објаснува координатен систем кај 

НУМА; 

 разликува примарен, секундарен и 

терцијален координатен систем; 

 објаснува ротации околу оските на 

координатните системи; 

 именува ознаки на оските од 

координатните системи и ротациите 

кај НУМА; 

 препознава начин на поставеност 

на оските на координатниот систем 
кај НУМА кај различни нумерички 
машини; 

 набројува и именува нулти и базни 

точки во работниот простор на CNC 

машината, M, W, R, P, B,E, A N; 

 идентификува нулти и базни точки 

во работниот простор на CNC 
машината; 

 споредува нулта точка на 

машината-М со нулта точка на 
работниот предмет -W; 

 објаснува референтна точка R; 

 Опишува структура на 
програмот; 

 објаснува 
координативен систем и 

референтните точки на 
CNC машина; 

 наведува примена и 

значење на главни и 
помошни функции при 

програмирање; 

 опишува како се 

проверува програма и 
корекција на програма на 
CNC машина; 

 покажува како се 
користи CAD – CAM 

технологија. 

Практична настава 
Технологија на обработката 
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 набројува и именува главни 

функции кај НУМА (G функции, G00, 
G01, G02, G03, G04 и др. ); 

 објаснува функции за автоматско 

враќање на алатот во референтна 
точка, G27, G28, G29; 

 набројува и именува помошни 

функции кај НУМА (М функции, М00, 
М01, М02, М03, М04, М05, М08, М09, 
М30 и др. ); 

 споредува функции за вклучување 

и исклучување на системот за 

ладење - M08, M09 

 објаснува X(U) и Z(W) адреса; 

 споредува задавање на движења 
во апсолутни и релативни 

координати со функциите G90 и  
G91; 

 препознава N адреса (број на 

програмски ред, блок); 

 опишува програмска листа ; 

 толкува внесување на податоците 

во програмската листа со децимална 
точка; 

 набројува начини на тестирање на 

програмата и нејзина крекција ( dry 

run, реализација на програмата ред 
по ред –SBK, проверка на 
програмата со комјутерски 
симулатор ; 

 опишува автоматко програмирање 

на CNC машина; 

 објаснува CAD/CAM систем; 

 препознава CAD/CAM софтвер за 
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автоматско програмирање; 

 набројува фази на користење на 

CAD/CAM (дефинирање на почетно 
парче, дефинирање на геометрија на 

готов работен предмет, дефинирање 
на технологија, компјутерска 
симулација на обработката, избор на 

постпроцесор, генерирање на 
програма; 

 применува CAD/CAM автоматско 

програмирање. 

4. ОСНОВНИ 
НАРЕДБИ КАЈ 
ПРОГРАМИРАЊЕ 
НА CNC СТРУГ  

 
 

 Објаснува формат на S кодот; 

 препознава функција за задавање 

на број на вртежи G97; 

 опишува избор на област на вртежи  

(I,  II,  III), рачно и програмски; 

 препознава функција за задавање 

на брзина на режење G96; 

 елаборира примена на G97 и G96 

во зависност од квалитетот на 
обработка; 

 анализира задавање на  
ограничување на бројот на вртежи-

G50; 

 применува програмско  задавање 

на помест со F адреса во mm/vrt и  
mm/min со G98/G99; 

 споредува задавање помест во 

mm/vrt и  mm/min. 

 препознава ориентациони големини 

на задавање на помест за груба и 

фина обработка; 

 препознава фунција за 

дефинирање на алат, Т-код; 

 Објаснува основите на 

програмирање на CNC 
струг; 

 покажува постапка за 
проверка на програмата 

на CNC струг; 

 претставува начин на 

одредување на брзина на 
режење.  

 

Практична настава 
Технологија на обработката  
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 објаснува корекционен број кај T 

кодот; 

 идентификува имагинарен врв на 

стругарскиот нож; 

 препознава функции за задавање 

на координати на нулти точки G54-
G59; 

 толкува компензација на радиус на 
сечило; 

 препознава задавање на 
компензација на радиус на сечило со 

функциите G41, G42, G40; 

 разликува лева и десна 

компензација на радиус на сечило; 

 опишува грешки при обработката 

поради некористењето на 
компензација на радиус на селило; 

 објаснува начини за дефинирање 

на нулта точка на работниот предмет 

– W кај CNC струг. 

 опишува G00, функција за брзо 

движење-позиционирање за CNC  
струг; 

 опишува G01, Функција за работно 

движење кај CNC  струг; 

 објаснува формати на задавање на 

фунциите G00, G01 кај CNC  струг; 

 опишува G02, G03 , функции за 

кружна интерполација за CNC  струг; 

 споредува G02 и G03; 

 објаснува формати на задавање на 

фунциите G02, G03; 

 препознава G04 функција за 

временски застој на носачот на алат; 
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 објаснува формат на задавање на 

G04; 

 споредува програмирање во 

апсолутни и релативни координати; 

 пишува програма за едноставен 

програмски пример со користење на 
G00, G01, во апсолутни координати 

за CNC  струг; 

 пишува програма за едноставен 

пример со користење на G00, G01, 
во релативни  координати за CNC  
струг; 

 пишува програма за едноставен 
пример со користење на G02, G03, 

во апсолутни координати за CNC  
струг; 

 пишува програма за едноставен 

пример со користење на G02, G03, 
во релативни  координати за CNC  

струг; 

 пишува програма за едноставен 

пример со користење на G00, G01, 
G02, G03 за CNC  струг; 

 применува компјутерски симулатор 

за проверка и корекција на 
програмите; 

 применува CAD/CAM софтвер за 
решавање на програмски примери; 

 споредува резултати добиени од  
рачното програмирање со 

резултатите од автоматското 
програмирање. 

5. РЕЖИМИ НА 
ОБРАБОТКА КАЈ 

 Именува елементи на режим на 

обработка кај CNC струг; 

 Опишува режими на 

обработка на CNC струг. 
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CNC СТРУГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 познава почетни параметри за 

дефинирање на режимот на 
обработка (материјал, алат, квалитет 
на обработка); 

 објаснува табeларно определувње 
на режимите; 

 објаснува дијаграмски начин на 

определување на режимите; 

 применува таблици и дијаграми за 

определување на режимите на 
обработка; 

 користи препораки на 

производители на алати за 
определување на режимите; 

 споредува задавање на помест со 
G94[mm/min] и G95 [mm/vrt.]; 

 применува CAD/CAМ софтвер за 
определување на режимите. 

 

6. СТРУЖЕЊЕ  
НАВОЈ НА CNC 
СТРУГ 

 
 

 Препознава режење навој на CNC 

машина; 

 поврзува задавање број на вртежи 

со G97 и задавање помест во 
големина на вредност на чекорот на 
навојот; 

 опишува рачно програмирање за 

режење навој без циклус на 

обработка; 

 опишува режење навој со користење 

на циклуси за режење навој, 
G33(G92); 

 споредува режење навој со и без 

циклуси на обработка; 

 Опишува начин на 

изработка на навој на 
CNC струг; 

 појаснува постапка за 

нарежување и врежување 
навој на CNC струг. 

Практична настава 
Технологија на обработката 

7. ЦИКЛУСИ ЗА CNC 
СТРУГ 

 Препознава примена на циклусите 

во програмирањето на CNCмашини; 

 Опишува значење и 

улога на циклусите кај 

Практична настава 

Технологија на обработката 
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 препознава цврсти циклуси; 

 дефинира движења во цврстите 

циклуси; 

 препознава цврст циклус за 

надолжна обработка (G90); 

 препознава цврст циклус за 

напречна обработка (G94); 

 објаснува формати на цврстите 

циклуси; 

 решава едноставни програмски 

примери со користење на цврсти 
циклуси; 

 препознава претпрограмирани 

циклуси; 

 набројува и именува 
претпрограмирани цикуси (G70, G71, 

G72, G73, G74, G75, G76); 

 објаснува предности на користење 

на циклусите на обработка, посебно 
на пертпрограмираните циклуси; 

 препознава програмирање со 

користење на потпрограма. 

програмирање на CNC 
струг; 

 укажува на можноста 
на примена на циклусите 

кај програмирањето на 
CNC струг. 

8. ТЕХНОЛОШКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА 
ПОСЛУЖУВАЊЕ 
НА CNC СТРУГ 

 
 

 Чита работилнички цртеж; 

 чита и толкува план на сегање; 

 чита и толкува план на алат; 

 толкува план на обработка; 

 анализира операциски листи; 

 анализира режими на обработка; 

 анализира пат на алат; 

 чита и толкува програмска листа; 

 Користи технолошка 

документација кај 
послужувањето на CNC 

струг. 

Практична настава 

Технологија на обработката 

9. ОСНОВНИ 
НАРЕДБИ КАЈ 
ПРОГРАМИРАЊЕ 
НА CNC 

 Споредува управувачки единици на 
CNC струг и CNC глодалка; 

 идентификува kарактеристични 
точки на CNC глодалка; 

 Објаснува основите на 
програмирање на CNC 

глодалка; 

 покажува постапка за 

Практична настава 
Технологија на обработката 
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ГЛОДАЛКА  
 

 

 илустрира координатен систем на 

CNC глодалка; 

 толкува компензација на радиус на 

глодало; 

 познава задавање на компензација 

на радиус на глодало со функциите 
G41, G42, G40; 

 разликува лева и десна 
компензација на радиус на глодало; 

 опишува грешки при обработката 
поради некористењето на 

компензација на радиус на глодало; 

 толкува компензација на должина 

на глодало; 

 препознава задавање на 

компензација на должина  на 
глодало со функциите G43, G44, 
G49; 

 разликува позитивна  и негативна 

компензација на должина на 
глодало; 

 опишува грешки при обработката 

поради некористењето на 
компензација на должина  на годало; 

 препознава функции за задавање 

на координати на нулти точки G54-

G59; 

 опишува користење на функции за 

избор на рамнина за програмирање, 
G17, G18, G19; 

 објаснува  функција G97-задавање 

број на вртежи ; 

 споредува задавање помест во 

mm/vrt и  mm/min.; 

проверка на програмата 
на CNC глодалка. 
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 објаснува начини за определување 

на нултата точка на работниот 
предмет W; 

 опишува G00, функција за брзо 

движење-позиционирање за CNC  
глодалка; 

 опишува G01, Функција за работно 

движење кај CNC  глодалка; 

 објаснува формати на задавање на 

фунциите G00, G01 кај CNC  струг; 

 опишува G02, G03 , функции за 

кружна интерполација за CNC  
глодалка; 

 споредува G02 и G03; 

 објаснува формати на задавање на 

фунциите G02, G03; 

 препознава М06, функција за 

измена на алат; 

 пишува програма за едноставен 

пример со користење на G00, G01, 
за CNC  глодалка; 

 пишува програма за едноставен 
пример со користење на G02, G03, 

за CNC  глодалка; 

 применува компјутерски симулатор 

за проверка и корекција на 
програмите; 

 применува CAD/CAM софтвер за 

решавање на програмски примери. 

10. РЕЖИМИ НА 
ОБРАБОТКА КАЈ 
CNC ГЛОДАЛКА 

 
 

 Набројува и именува елементи на 

режим на обработка кај CNC 

глодалка; 

 препознава почетни параметри за 

дефинирање на режимот на 

 Опишува режими на 

обработка на CNC 

глодалка. 
 

Практична настава 

Технологија на обработката 
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обработка (материјал, алат, квалитет 
на обработка); 

 објаснува табeларно определувње 
на режимите; 

 објаснува дијаграмски начин на 
определување на режимите; 

 применува таблици и дијаграми за 

определување на режимите на 
обработка; 

 користи препораки на 

производители на алати за 
определување на режимите; 

 споредува задавање на помест со 
G94[mm/min] и G95 [mm/vrt.]; 

 применува CAD/CAМ софтвер за 
определување на режимите. 

11. ЦИКЛУСИ ЗА CNC 
ГЛОДАЛКА 

 
 

 Набројува и именува циклуси на 
обработка кај CNC глодалка; 

 препознава цикуси за рамно 

глодање (џебови и сл.); 

 препознава циклуси за дупчење, 

G81, G82, G83 

 препознава циклус за врежување 

навој G84; 

 препознава циклус за проширување 

G85; 

 препознава G80 Функција за 

поништување на циклусите за 
дупчење; 

 елаборира предности на користење 

на циклусите на обработка кај CNC 

глодалка; 

 препознава програмирање со 

користење на потпрограма. 

 Опишува значење и 
улога на циклусите кај 

програмирање на CNC 
глодалка. 
 

Практична настава 
Технологија на обработката 
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12. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА 
ПРОГРАМИРАЊЕ 
НА CNC 
ГЛОДАЛКА 

 
 

 Чита работилнички цртеж; 

 чита и толкува план на стегање; 

 чита и толкува план на алат; 

 толкува план на обработка; 

 анализира операциски листи; 

 анализира режими на обработка; 

 анализира пат на алат; 

 чита и толкува програмска листа. 

 Користи технолошка 

документација кај 
послужувањето на CNC 
глодалка. 

Практична настава 
Технологија на обработката 

 

Забелешки: 

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

 Екстерното проверување ги вклучува 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 обработка на металите со CNC машини може да се реализира преку различни начини на дидактичко 
методско обликување на наставата. 
Од дидактички аспект, некои од основните принципи и вредности за развојот на компетенции од подрачјето на обработка 
на металите со CNC машини во наставниот процес се: 
 
Обезбедувањето на флексибилна средина на учење и поучување 
 

 Во центарот на наставата се наоѓа ученикот/ученичката,  како активни носители на процесот , при што во 
предвид мора да се земат нивните индивидуални способности, знаења, различни потреби и интереси  

 Постоење на релаксирана атмосфера во наставниот процес, во која се промовира ненасилното решавање на 
проблемите ,  рамноправна положба на  секој ученикимеѓусебно почитување на сите учесници во наставата, 
како и прифакање на различностите на учениците. Исто така пожелно е да се земе во предвид и економската,  
социјалната и еколошката димензија во поглед на одржливиот развој.  
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 Поврзување на процесот на учење и поучување со реалните ситуации од стопанството, односно преку 
решавање на проблеми од реалната работна средина (автентично учење).  Пожелно е поврзување на уцилиштето  
со стопанството, контакти со претприемачи, ментори на практична обука кај работодавачи 

 Користење на современи алатки од информациската технологија, интернетот како медиум и теоретски и 
практични знаења, вештини и искуства од различни дисциплини кои се стекнуваат во училиштето или надвор од 
него.  

 
Улогата на наставникот и ученикот 
 

 Наставникот ги поттикнува учениците за самостојна, креативна, заедничка работа, која го развива иноваторскиот дух 
кај учениците,  поттикнува превземање на одговорност за извршување на одредена едноставна или посложена 
задача (на пр. проект).   

 Наставникот има функција на ментор, советник во процесот на учење, модератор/насочувач на процесот на учење. 
Тој/таа користи соодветни методи, различни активности за развој на предприемачките карактеристики како што се: 
креативност, самоиницијативност, критичност, превеземање на одговорност , превеземање на ризик, визија, 
храброст, упорност и истрајност, способност да се планира по приоритет, толеранција за стрес, одлучност, 
способност да се справи со неуспех, способност да се учи од грешки, способност да се гради тим, способност да 
инспирира и води тим… 

 учениците самостојно собираат податоци, наблјудуваат, истражуваат решаваат проблеми.  
 
Преку сопствените активности се стекнуваат со  непосредни знаења и вештини и од тие причини наставникот треба 
да ги има следните карактеристики:  

- Да е подготвен да се прилагоди на нови средини 
- Да не го наметнува своето мислење на групата 
- Да го почитува принципот во однос на премин од поедноставни кон посложени содржини и обратно во зависност од 

нивото на учениците.  
 

 МЕТОДИ    
 Методи кои се препорачуваат:  

 бура на идеи, мисловни карти,асоциограми, игра на улоги, активно слушање, визуализирање со помош на видео 
клип,посета на компанија, проектна работа, дискусија со  прептриемач во процес на настава, проблемска настава  и 
слични креативни наставни техники.  
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ФОРМИ 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот обработка на 
металите со CNC машини може да се реализира по пат на фронтална настава, групна , тандемска   и индивидуална 
работа. 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 УЧЕНИЦИ  

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 обработка на металите со CNC машини. 
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. 
При оценувањето, треба да се почитуваат следниве принципи:  

1. Критериумите на проверката и оценување мора да бидат јасни за наставникот, ученикот и родителот и однапред 
дефинирани.  

2. Како наставник, треба да знаеме кои видови на знаење, процеси, вештини сакаме да ги провериме или дефинираме, 
кои ке ни дадат повратна информација. Ова мора да произлезе од целите на наставната програма обработка на 
металите со CNC машини.  

3. Проверувањето и оценувањето треба да биде континуиран процес, составен дел од процесот на учење а не само на 
крајот на училишната година.  

4. Може да се употребат и алтернативни облици на оценување: самооценување, оценување на групната работа во 
проекти, портфолио и сл.  

Наставникот проверува и оценува знаења и вештини кои се релевантни за наставната програма: самостојност, работа во 
група, комуникациски вештини... 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот претприемништво задолжително ке се врши усно.  
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9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот обработка на металите со CNC машини ја реализираат кадри со завршени студии од:  

- Машинство  
          со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка во акредитирани установи  
 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1. м-р Ридван Зеќири,  раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје 

2. Злате Петрушевски,   дипл. маш. инж., Раде Кончар -ТЕП – Скопје 

3. Драган Стојановиќ,  дипл. маш. инж., наставник, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 

4. Петар Бошковски,   дипл. маш. инж., наставник, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 

5. д-р Симеон Симеонов, професор, Универзитет„Гоце Делчев“ - Штип 

 
11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2015 година 
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 Директор 

 Ajshe Selmani 
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12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот обработка на металите со CNC машини за III година од машинска струка,  
образовен профил обработувач на метал  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, 
изготвена од Центарот за стручно образование и обука, на предлог на Бирото за развој на образованието ја донесе 
министерот за образование и наука, бр.12 -13759 /1 на ден 19.08.2015 година, Скопје  
 
  
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
 
 
                                                             __________________________ 
                                             Mr. Abdilaqim Ademi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


