
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 Конструкција и моделирање на облека за III 
година, од текстилно-кожарска струка, образовен профил конфекционер  за учениците во средното стручно реформирано 
тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА :  

        КОНФЕКЦИОНЕР 

 

2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  КОНСТРУКЦИЈА  И МОДЕЛИРАЊЕ НА ОБЛЕКА 

    

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: 5 

 Број на часови годишно: 165  

           Времетраење на образованието: три години 

  

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 ПОСТИГНАТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Конструирање на кројни делови на машка, женска и детска облека 

Моделирање на кројни делови на машка, женска и детска  облека 

Изработување на рационална кројна слика 

 



5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по конструкција и моделирање на облека се: 

•  Пресметува помошни мерки за конструкција на машка, женска и детска облека, 

• Конструира основни кроеви на машка, женска и детска  облека, 

• Моделира основни кроеви на машка, женска и детска облека, 

• Изработува кројни делови (шаблони) на машка, женска  и детска облека, 

• ги  вклопува рационално кројните делови во кројна слика, 

• Работи во тим, 

• Развива чуство за креативност 

5.2. Резултати од учењето  

По завршување на наставната програма по конструкција и моделирање на облека    ученикот ќе биде способен да: 

• конструира и моделира кројни делови на фустан  во размер 1:4    

• изработува  готови кројни делови  на фустан и  рационална кројна слика 

• Конструира и моделира кројни делови на машко и женско палто  во размер 1:4 

• Изработува  готови кројни делови  на  машко и женско палто  и  рационална кројна слика 

• Конструира и моделира кројни делови на  тренерки  во размер 1:4 

• Изработува  готови кројни делови  на тренеркии  рационална кројна слика  

• Конструира и моделира кројни делови на детска облека  во размер 1:4 

• Изработува  готови кројни делови  на детска облека  и  рационална кројна слика 



6.ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ  

 ТЕМАТСКИ 
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни исходи) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

1.Конструкција и 
моделирање на 

фустани  

 

Ученик да : 

• Скицира пропорционално модели, 
• Зема мерки  за фустани, 
• Пресметува помошни мери за 

фустан, 
• Конструира кројни делови на 

едноделен и дводелен фустан во 
размер 1:4, 

• Конструира  тесен ракав за фустан 
во размер 1:4, 

• Моделира  кројни делови во 
размер 1:4, 

• Познава постапки за 
преместување  и исклучување на 
вшитоци, 

• Копира   кројни делови во размер 
1:4, 

• Означува  кројни делови, 
• Развива вештини за правилно и 

рационално  вклопување на  
кројни делови; 

• разликува текстилни материјали за 
фустани 

 Ученикот ќе биде способен 
да: 

 

• Конструира и 
моделира кројни 
делови на фустани  во 
размер 1:4 

• Изработува  готови 
кројни делови  на 
фустан и  рационална 
кројна слика  

 

 

 

 

 

Практична настава   

-Конструкција и 
изработка на 
фустани 

  

Техничка подготовка 
во конфекција  - прва 
година 

- Конструкциска 
подготовка 

- Оперативна 
подготовка 

-Стандарди во 
конфекција 



 2.Конструкција  

и моделирање на  
палто 

(женско и 
машко) 

 

 

• скицира пропорционално модели, 
• зема мерки за палто; 
• пресметува помошни мери за 

палта, 
• конструира кројни делови на 

основен и помошен материјал за 
палта  во размер 1:4, 

• конструира  дводелни ракави од  
основен и помошен материјал  за  
палта во размер 1:4, 

• конструира јаки во основен крој во 
размер 1:4, 

• моделира  кројни делови во 
размер 1:4, 

• копира   кројни делови  од основен 
и помошен материјал за во 
размер 1:4, 

• означува    кројни делови; 
• развива вештини за правилно и 

рационално  вклопување на  
кројни делови на   основен и 
помошен материјал . 

• Разликува текстилни материјали 
за палта 

• Конструира и 
моделира кројни 
делови на машко и 
женско палто  во 
размер 1:4 

• Изработува  готови 
кројни делови  на  
машко и женско палто  
и  рационална кројна 
слика   

 

 

 

 

 

 

Практична настава    

-Конструкција и 
изработка на  машко 
и женско палто 

 

Техничка подготовка 
во конфекција  -прва 
година 

 

- Конструкциска 
подготовка 

-Оперативна 
подготовка 

-Стандарди во 
конфекција 

 3. Конструкција 
и моделирање 
на спортска 
облека 

(тренерки) 

• Скицира пропорционално модели , 
• Зема мери за тренерки, 
• Пресметува помошни мерки за 

тренерки, 
• Конструира кројни делови во 

размер 1:4, 
• Конструира   ракави за тренерки во 

• Конструира и 
моделира кројни 
делови на  тренерки  
во размер 1:4 

• Изработува  готови 
кројни делови  на 
тренеркии  

Практична настава   

-Конструкција и 
изработка на  
спортска облека 

 



 

 

размер 1:4, 
• Моделира  кројни делови во 

размер 1:4, 
• Копира   кројни делови во размер 

1:4,, 
• Означува  кројни делови 
• Развива вештини за правилно и 

рационално  вклопување на  
кројни делови. 

• Разликува текстилни материјали 
за тренерки 

рационална кројна 
слика  

 

 

 

 

 

 

Техничка подготовка 
во конфекција - прва 
година 

 

- Конструкциска 
подготовка 

-Оперативна 
подготовка 

-Стандарди во 
конфекција 

 4.Конструкција 
и моделирање 
на детска 
облека 

(фустанче и 
панталони/јакна) 

 

 

• Скицира пропорционално модели, 
• Зема мерки за детска облека, 
• Пресметува помошни мерки за 

детска облека, 
• Конструира кројни делови, 
• конструира    ракав за    детска 

облека, 
• Конструира јаки во основен крој, 
• Моделира  кројни делови, 
• Копира   кројни делови, 
• Означува  кројни делови, 
• Развива вештини за правилно и 

рационално  вклопување на  кројни 
делови; 

• Разликува текстилни материјали 
за детска облека ;  

• Конструира и 
моделира кројни 
делови на детска 
облека  во размер 1:4 

• Изработува  готови 
кројни делови  на 
детска облека  и  
рационална кројна 
слика 

 

 

 

 

Практична настава    

-Конструкција и 
изработка на  
детска облека 

Техничка подготовка 
во конфекција прва 
година 

- Конструкциска 
подготовка 

-Оперативна 
подготовка-
Стандарди во 
конфекција 



Напомена: 

• 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 конструкција и моделирање на облека 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: егземпларна настава, проблемска настава ( пресметување на помошни мери, 
конструирање   и моделирање  на кроеви  ), менторска настава (особено  при  креирање и моделирање на модели на 
облека). 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 
конструкција и моделирање на облека   се: 

Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши   објаснување на постапка на пресметка на помошни мери, презентирање  на 
конструкција на основни  кроеви на машка   женска и детска облека, објаснување на постапка моделирање според 
скица на модел,  објаснување на постапка  на вклопување на кројните делови за изработка на рационална кројна 
слика  

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

 



       а) Демострирање на:  

• Предмети/ слики  на модели на облека, цртежи од конструкција на основни кроеви ,цртежи на измоделирани 
кроеви,кројни слики) 

• активности: (фази во креирање и моделирање на облека, постапки на изработка на кроеви и кројни слики ) 
 

Практична метода: 

Во рамките на  наставната програма по предметот конструкција и моделирање на облека   предвидено е    изработка 
на :  кроеви на машка, женска и детска облека и  кројни слики   во размер 1 :4 

Наставни форми 

 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот конструкција и 
моделирање на облека   може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, опишува или 
демострира некоја постапка на моделирање,копирање,вклопување на кројни делови и сл.), групна (кога се анализира, 
синтетизира или истражува појава, процес или продукт) и индивидуална (за време на  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 континуирано од страна на наставникот врз основа на изготвен стандард за 
постигањата по предметот конструкција и моделирање на облека    

Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на 
знаења на одредени тематски целини и сегменти), како и следење на резултатите од практичните активности. При 



оценување на практичната работa-   конструкција  и моделирање на кроеви, изработка на кроеви и кројни слики, - 
неопходно е изработка на инструменти  со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и 
вештини на ученикот. 

Оценувањето на постигањата на учениците по предметот  конструкција и моделирање на облека,  задолжително ќе се 
врши усно и практично ( пресметување, цртање )  

Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и практичното оценување. 

 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот конструкција и моделирање на облека     ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- текстилно инжинерство 
- конфекциско инжинерство 
- дизајн и инжинеринг на облека 
- технолог-текстилна насока 

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

 

10. РАБОТНА ГРУПА: 

1.Лепа Трпческа , советник во Центар за стручно образоавние и обука - Скопје   
2.Д-р Соња Ќортошева, Технолошко-металуршки факултет - Скопје   

   3.Катица Костова, СОУ „Димитар Мирасчиев“, Штип  
 
 
 
 
 



                                                                                                            
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 ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

            Наставната програма по предметот конструкција и моделирање на облека  за III година од текстилно-кожарска 
струка,  образовен профил конфекционер  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. 11-5704/1   

на ден 07.10. 2013 година, Скопје 

 

                   Министер 

                                 Спиро Ристовски 

 

 



 

 

 

 

      

 


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

