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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 Ученикот кој успешно ќе ја совлада наставната програма по предметот естетика стекнува знаења и се 
оспособува:  

      -     да создава самостојно креации на фризура и шминка; 
- да развие  вкус за избор на соответни фрзури; 
- да ги познава естетските вредности убавото, симпатичното, грдото; 
- да го анализира убавото преку формата, бојата, пропорцијата и место положбата, на човековата 

глава и  лице;  
- да разликува видови облици на лица и врши нивна анализа; 
- да ги открива недостатоците на ликот; 
- да умее да го истакне убавото, а грдото да го сокрие со фризура и шминка; 
- да умее со фризура и шминка да го приближи ликот до идеалниот лик; 

            -     да ги објаснува  сфаќањата за убавото низ историјата; 
            -     да ја анализира пропорцијата на лицето; 
            -    да моделира фризури за различни намени на цртеж; 
            -    да ги препознава историските фризури по стилот; 

- да разликува класичен од романтичен стил; 
- да развива осет за следење на модата; 
- да го применува естетското оформување на косата, за да го разубави ликот; 

             -    да ги познава основните правила за шминкање на лицето. 
  
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 

 
 За постигнување на зацртаните цели од наставната програма по  естетика потребно е ученикот да 
поседува знаења од наставните предмети:  биологија, историја и ликовно воспитание од основното образование. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
4.1. Структуирање на содржините за учење 

 
Тематски целини 

Бр. 
на 

час. 

 
Конкретни  цели 

 

 
Дидактички  насоки 

 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и 

меѓу 
предметите 

1. ЕСТЕТСКИ 
ВРЕДНОСТИ 

4 Ученикот: 
-   да сфати дека убавината е 
релативна појава; 
- да ги  разликува елементите 
на убавото; 
-  да го претстави вкусот на 
своето време преку модата 
на фризурата и шминката. 
 
 

- Укажување дека убавината е 
на нас, во нас  и околу нас; 
- објаснување дека убавото е  
отворен поим; 
- развивање на дискусија за 
естетската свест, естетското 
доживување и естетскиот суд; 
- укажување на категоријата 
допаѓање, која е неразделна од 
убавото; 
- укажување на вкусот, како 
индивидуално искуство. 

 

2. СТУДИЈА НА 
ГЛАВА 

10 - Да анализира машки и 
женски лик; 
- да ги опишува елементите 
на лицето; 
- да ги познава пропорциите 
на лицето; 
- да ги познава 
кактеристиките на видовите 
облици на лицата; 
- да сфати дека корекцијата 

- Илустрирање женски и машки 
лик,  споредување и правење 
разлика меѓу нив;  
- укажување  на пропорциите 
на човековото тело и глава;  
- истакнување на  елементите 
на лицето; 
- насочување дискусија во 
врска со  фризурата, 
пропорцијата меѓу масата на 
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на лицата се врши според 
идеалниот лик; 
-  да избере соодветна 
фризура и шминка на 
одредено лице; 
- да избира машки фризури 
спред обликот на лицето; 
- да скицира неправилна и 
правилна фризура и шминка  
за секој облик на лицето; 
-    да го креира    ликот со 
истакнување на убавото и 
симпатичното.                                                                                                                                                                                                               

косата и големината на  
главата;   
- објаснување за коригирање 
на на различни облици на 
лица. 
 
 
 
 
 
 

 3. ЛИК ГЛЕДАН 
ОТСТРАНА И 
ОФОРМУВАЊЕ НА 
ФРИЗУРА И 
ШМИНКА  

12 - Да го набљудува ликот од 
профил и ги забележува 
недостатоците на челото, 
носот и брадата; 
- да го коригира високото, 
широкото, големото, малото, 
стеснатото, испупченото и 
спуштеното чело со фризура 
и шминка; 
- да врши корекција со 
фризура и шминка на долг, 
орлов, чпртав, широк и тесен 
нос; 
- да наоѓа решенија за 
корекција на широка, тесна, 
спуштена и испупчена брада; 
- да анализира машки профил 
и да изврши корекција со 

- Објаснување на  
недостатоците на ликот гледан 
од профил; 
-  кориѓирање   на челото, 
носот и брадата со фризура и 
шминка; 
-  компјутерско  прикажување 
на корекција  на профил. 
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фризура; 
- да ги прикаже сите корекции 
на профилот на цртеж. 

4.  ШМИНКАЊЕ НА 
ЛИЦЕТО 

16 - Да врши корекција на веѓите 
со шминкање и отстранување 
на вишок влакненца; 
- да ги разликува видовите на 
очи и ги коригира нивните 
недостатоци со шминкање; 
-  да го коригира носот со 
шминкање во зависност од 
веѓите и усните; 
- да коригира со шминкање 
разни видови на усни; 
- да ги коригира со шминка 
најизразените делови од 
образите брадата и 
виличните коски. 
 

-  Објаснување на постапката 
на  шминкање на лице, со цел 
да се прикријат недостатоците; 
-  објаснување на ефектите од 
примената на темните и 
светлите бои при шминкањето; 
- укажување дека шминкањето  
се состои во усогласување на 
боите, цртање на очите, 
усните,челото, образите и 
брадата.  

 

5.  ФРИЗУРИ И 
ШМИНКИ СПОРЕД 
НАМЕНАТА 

6 - Да ги класифицира 
фризурите и шминките 
според  намената; 
- да применува разни 
варијанти на чешлање на 
косата и шминкање за разни 
прилики и потреби; 
- да изработува проектна 
задача од слики на фризури 
исечени од разни модни 
списанија; 
- да учествува во натпревар 

-  Укажување дека 
фризурата се состои од мазни 
и брановидни линии собрани 
во една целина; 
- објаснување за начините на 
обликување на косата за 
дневна, коктел, свечена и 
уметничка фризура.  
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за изработка на фризури 
според намената. 

6.  ИСТОРИСКИ 
ФРИЗУРИ 

 
 
 

14 - Да ги идентификува 
фризурите низ периодите во 
историја; 

- да ги споредува фризурите 
низ вековите; 
- да сфати дека линијата на 
фризурата и шминката 
историски гледано се 
менувала; 
- да изработува проектна 
задача од слики на фризури  
од цртежи, барељефи и 
склуптури; 
- да ги опишува 
карактеристиките на 
историските фризури; 
- да согледа дека секоја 
историска фризура има свои 
специфичности во формата, 
бојата и украсувањето; 
- да ги диференцира 
историските фризури според 
стилот (класичен и 
романтичен); 
-  да скицира  историски 
фризури. 

- Дискусија во врска со  
менувањето на линијата  на 
фризурата и шминката низ 
историјата; 
- презентирање на ликовни и 
пишани материјали од разни 
историски периоди; 
-  користење на историски и  
други извори на податоци 
(енциклопедии, Интернет) за 
да покаже како луѓето се 
дотерувале низ вековите; 
- цртање на историски 
фризури. 

 

7. СТИЛСКИ 
ФРИЗУРИ И 

12 - Да го дефинира поимот 
стил; 
 - да ги разликува историските 

-  Објаснување на поимот стил  
неговата поврзаност со 
модата; 
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ШМИНКИ  и современите стилови; 
- да скицира фризури и 
шминки од класичен, 
романтичен, асиметричен 
стил, стил во облик на сложен 
лист, Клеопатра стил, хипи 
стил, балерина стил,  
современа танчерка стил и 
други современи стилови; 
-  да ги познава постапките за 
телевизиска, театарска и 
филмска шминка. 

- укажување на разликите на 
стиловите; 
- прикажување на  естетските 
карактеристики на стиловите; 
- анализирање на современите 
стилови. 
 

8. ЕСТЕТСКО 
ОФОРМУВАЊЕ НА 
КОСАТА 

8 - Да избира  кркми според 
обликот на лицето; 
-  да умее да постигне 
вештачки шарм со помош на 
фризура; 
- да ги познава правилата за 
увото и неговото украсување; 
- да употребува украси за кос 
апри оформување на 
фризурата; 
- да избира фризури кои 
одговараат на долг и дебел 
врат; 
-  да ги познава критериумите 
според кои се избираат 
очилата; 
- да го применува основното 
правило за боење на косата; 
-  да ги познава правилата за 

- Објаснување за поврзаноста 
на  формата  и должината на 
кркмите; 
-прикажување на начинот на  
обликување на косата покрај 
ушите; 
- презентирање на примероци 
од  разни украси кои ги 
разубавуваат фризурата и 
ликот; 
-објаснување  за поврзаноста 
меѓу  бојата на косата и бојата 
на тенот; 
-укажување за поврзаноста на  
бојата на шминката  со бојата 
на очите, косата и облеката; 
- укажување дека изгледот на 
фризурата влијае врз 
фигурата. 
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шминкање на лицето според 
бојата на косата; 
- да го осознава влијанието 
на изгледот на лицето и 
главата врз фигурата на 
личноста 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење  

Согласно целите на наставната програма по естетика  наставникот применува  современи наставни 
методи кои на ученикот му даваат можност да биде  активен учесник во наставата преку неговите активности во  
училиштето и вон училиштето. Овие наставни методи подразбираат примена на наставните форми за работа: 
работа во групи, во парови/тандем и/или  индивидуално. 
 Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности:  објаснува, демонстрира, опишува, 
споредува, анализира, дискутира, ги ангажира ученците со изработка на проекти за историски фризури  од 
цртежи,  црта, организира натпревари меѓу учениците, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, го 
води ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, 
прибележување, набљудување,  споредување, демонстрирање, цртање, читање  и пишување, изработка на 
проектни  задачи, правење постери на дадена тема, изработување домашни задачи, илустрирање и друго. 

 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 Воспитно – образовната работа по наставниот предмет естетика  се реализира преку  стручно-теоретска 
настава во кабинет-училница.  Образовните активности се организирани во две полугодија, преку неделен 
распоред на часовите. Бројот на часовите кој е даден за одделните наставни целини во точка 4.1. од овој 
документ, опфаќа часови за обработка на нови наставни содржини, повторување, утврдување, правење проектни 
задачи  на дадена тема, гледање на  ЦД-роми на одредена тема во врска со наставата по преметот, 
организирање работилници со содржини од областа на естетиката на фризура и шминка. Непосредната 
поврзаност на содржините  помеѓу  наставната програма козметика и фризерство неминовно ја наметнува  
потребата од тимска работа меѓу наставниците кои ги реализираат овие програми.  
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4.4. Наставни средства и помагала 

За поефикасно постигнување на целите се  користи: графоскоп, компјутери, телевиор, ЦД-роми на тема 
естетика, разни  шеми, слики,  каталози, постери, и други наставни средства и помагала предвидени според 
Нормативот за простор и опрема за образовниот профил козметички техничар.  

За поуспешно совладување на целите на предметот ученикот користи соодветна литература, и тоа: 
учебници и учебни помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, Интернет, стручни 
списанија и сл.    

  
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
 Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата  
континуирано во текот на целата учебна година, усно  и писмено преку тестови на знаења или други форми, кои 
се користат по обработката на секоја наставна целина. Секој ученик во текот на едно полугодие добива најмалку 
две оценки. Доколку ученикот не ја совлада наставната програма по предметот, се постапува според законската 
регулатива. 

 
6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
    РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 
 Наставникот по наставниот предмет естетика, треба да ги поседува следните персонални, 
професионални и педагошки карактеристики: да е физички и психички здрав,  да го познава македонскиот јазик и 
кирилското писмо,  да е отворен и комуникативен, подготвен за соработка, да има соодветно професионално 
образование, со или без работно искуство, да ја сака педагошката работа, да е добар организатор, креативен, да 
ја почитува личноста на ученикот, да е подготвен за примена на иновации во воспитно-образовната работа. 
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6.2. Стандард за наставен кадар 
Наставата по предметот естетика ја реализираат кадри со завршени студии по: 

-  ликовна уметност 
               -  филозофија  и здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 

 
6.3. Стандард на простор за наставниот предмет 
 Наставата по наставниот предмет естетика се реализира во кабинет-училница, опремена според  
Норматив отза простор и опрема за образовниот профил козметички техничар. 

 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка:   јуни  2005 година 
7.2. Состав на работната група: 
1. Ратка Јаневска, раководител, Биро за развој на образованието- Скопје, советник 
2. Д-р Весна Гривчева-Пановска, член, Медицински факултет–Скопје, професор 
3. Благуна Симеунова, член  ДСУ ,,Димитар Влахов”- Скопје, наставник 
4. Цвете Темова,член,  ,,Козметика Темов” Скопје, козметичар 
 

8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Датум на започнување:    1  септември      2005 година 
 

9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Наставната програмата по естетика  ја донесе министерот за образование и наука со решение бр. 11-4189/2 од 
19.07.2005 година. 


