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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
1.1. Назив на наставниот предмет: КОЗМЕТИКА И ФРИЗЕРСТВО 
 
1.2. Образовен профил и струка на која припаѓа наставниот предмет 
1.2.1. Образовен профил: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР 
1.2.2. Струка: ЛИЧНИ УСЛУГИ 

 

1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
1.3.1. Карактеристичен за образовниот профил 

 
1.4. Година на изучување на наставниот предмет 
1.4.1. Прва година 

 

1.5. Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1. Број на часови неделно:        3 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:     108 часа 

 

1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Задолжителен  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 Ученикот кој успешно ќе ја совлада наставната програма по предметот козметика и фризерство 
стекнува знаења и се оспособува:  

            -     да ја планира и организира работата во салоните за козметика и фризерство; 
            -     да ја познава морфологијата и функцијата на кожата и нејзините делови; 
            -     да прави селекција на патолошките од естетските промени на кожата; 
            -     да ги познава современите средства и материјали за работа во салоните за козметика и 
фризерство; 
            -     да ги познава физичко-хемиските својства и дејството на козметичките и фризерските препарати; 
           -      да прави правилен избор на козметички и фризерски препарати; 
            -     да ги опишува различните техники кои се  во користат во козметиката и фризерството; 
            -     да користи стручна терминологија; 
            -     да ги  познава хигиено-техничките услови и заштита при  работа во салоните за козметика и   

фризерство. 
 
 
 

3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За постигнување на зацртаните цели по наставната програма по  козметика и фризерство потребно е 
ученикот да поседува знаења од наставните предмети:  биологија и хемија 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 
 

Корела-
ција меѓу 
тематски-
те целини 

и  
предмети-

те 

1. ПЛАНИРАЊЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
РАБОТАТА ВО 
САЛОНИТЕ ЗА 
КОЗМЕТИКА И 
ФРИЗЕРСТВО 

10 Ученикот: 
-   да ги  познава санитарно -
техничките норми за вршење 
на занаетчиска дејност во 
личните ислуги; 
-  да го организира работниот 
простор; 
-   да ги познава нормите на 
професионалната етика. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Укажување на значењето на 
санитарно-техничките норми 
во занаетчиството за давање 
на козметички и фризерски 
услуги; 
- објаснување на 
организацијата на работниот 
простор; 
-   потенцирање на 
значењето на тимската 
работа во салоните за 
козметика и фризерство; 
- укажување на ефектите од 
применливоста на 
презентирање на нормите на 
професионалната етика за 
успешноста во работењето. 

Хигиена 

2. МОРФОЛОГИЈА, 

ФИЗИОЛОГИЈА И 
ПАТОЛОГИЈА НА 

8 -  Да ја познава градбата на 
кожата и нејзините делови; 
-  да врши класификација на 

-  Објаснување на градбата и 
функцијата на секој дел од 
кожата; 

Биологија 
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КОЖАТA функциите на кожата; 
-  да ги идентификува 
видовите на кожа и коса 
според нивните 
карактеристики; 
- да ги препознава 
патолошките промени на 
кожата и косата; 
- да ги објаснува  
карактеристиките на   
патолошките промени на 
кожата и косата и причините 
за нивната појава.                        

-  укажување на видовите на  
заболувања на кожата и 
косата карактеристични за 
козметиката и фризерството; 
-  поврзување на 
заболувањата со  изгледот и 
функцијата на кожата и 
косата. 
 

 3. КОЗМЕТИКА НА 

ЛИЦЕ И ТЕЛО 
40 -Да ги познава современите 

апарати за нега на лице и 
тело; 
- да ги разликува физичко-
хемиските својства на 
суровините за изработка на 
козметичките преперати; 
- да ги класифицира 
козметичките препарати 
според различни  критериуми; 
-  да прави правилен избор на 
козметички препарати според  
типот на кожата; 
-      да го определува типот на 
кожата; 
-  да ги набројува основите  
техники за нега на лицето и 
телото; 

-  Демонстрирање на 
современите апарати за нега 
лицето и телото; 
-  укажување на изборот на 
суровините  за изработка на 
козметичките препарати; 
-  презентирање на 
класификацијата на 
козметичките препарати; 
-  демонстрирање на  избор на 
козметички препарат според 
типот на кожата; 
-  објаснување на основните 
техники во негата на лицето и 
телото; 
-  укажување на ефектите 
од негата на кожата на лицето 
и телото. 

 
Физика 
 
хемија 
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-  да укажува на ефектите од  
негата кожата од  лицето и 
телото. 

 
 
 

4. КОЗМЕТИЧКА НЕГА 
НА РАЦЕ И НОЗЕ 

 
 
 

10 -  Да ги познава современите 
апарати за нега на раце и 
нозе; 
-   да прави правилен избор на 
козметички препарати за нега 
на рацете  и нозете; 
-       да ги познава основите  
техники за нега на рацете и 
нозете; 
-  да укажува на ефектите од  
негата на нозете врз 
заболувањата и 
деформитетите на стопалата. 

-  Демонстрирање на 
современите апарати за нега 
рацете и нозете; 
-  презентирање на 
класификацијата на 
козметичките препарати за 
нега на рацете и нозете; 
-  демонстрирање на  некои од 
техниките за негата на рацете 
и нозете; 
-  укажување на ефектите 
од негата на рацете и нозете. 
 

 

5. ФРИЗЕРСТВО  40 -Да ги познава современите 
апарати во фризерството; 
- да ги класифицира 
препаратите за коса; 
- да го определува квалитетот 
на косата; 
-  да прави правилен избор на  
препарати   според  
квалитетот на косата; 
- да ја познава техниката на 
миење на косата; 
-  да ги истакне видовите  
оштетувања на косата; 
-      да ги познава техниките 
на потстрижување на косата и 

-  Демонстрирање на 
современите апарати во 
фризерството; 
-  презентирање на 
класификацијата на 
препарати за коса; 
-  демонстрирање на 
примероци од различни 
квалитети на коса; 
-  објаснување на  техниката 
на миење на косата; 
-  истакнување на ефектите 
од примената на препаратите 
за регенерација на косата; 
- објаснување на техниките за 

Хемија, 
 
естетика 
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бричење на брадата; 
-     да ги разликува видовите 
на ондулација; 
-  да ги познава промените на 
влакното од косата при ладна 
трајна ондулација; 
-  да ги познава техниките на 
изработка на ладна трајна 
ондулација на коса со  
различна структура; 
-    да ја истакне важноста на 
кругот на боите при 
нијансирање и колорирање на 
косата; 
 - да ги познава техниките на 
нијансирање и колорирање; 
- да го објаснува хемискиот 
процес на боење и 
обезбојување на косата; 
-   да избира фризура според 
обликот на лицето; 
- да ги познава средствата и 
материјалите кои се користат 
во перикерството; 
 - да ги класифицира видовите 
на перикерски производи; 
- да ги применува  
подготвителните процедури, 
техниката на местење и нега 
наперикерските производи. 

потстрижување; 
- објаснување на промените 
во структурата на влакното 
при ладна трајна ондулација; 
- прикажување на постапката 
за изработка на ладна трајна 
ондулација; 
-  објаснување на примената 
на кругот на боите при  при 
боење и обезбојување на 
косата; 
- прикажување на постапката 
за боење и обезбојување на 
косата;  
-  демонстрирање на различни 
видови фризури; 
-  презентација на перокерски 
производи (перики, прамени, 
додатоци, трансформации, 
тупеа); 
- прикажување на техниките 
на изработка и местење на 
перикерските производи. 
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4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

 Согласно целите на наставната програма по козметика и фризерство  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, поставува  прашања, 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, 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 козметика и фризерство се реализира преку-
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 
проектнизадажи од дадена тема, гледање на ЦД-роми  преку организирање на работилници со содржини од 
областа накозметиката и фризерството. Непосредната поврзаност на содржините  помеѓу  наставните програми  
по козметика и фризерство и наставниот предемт естетика  неминовно ја наметнува  потребата од тимска 
работа меѓу наставниците кои ги реализираат овие програми.  

 
4.4. Наставни средства и помагала 

За поефикасно постигнување на целите се  користи: графоскоп, компјутери, телевиор, ЦД-роми,  каталози 
слики, проспекти за иновации во козметиката и фризерството, стручни списанија и други наставни средства и 
помагала предидени според Нормативот за простор, опрема и наставни средства.  

За поуспешно совладување на целите на предметот ученикот користи соответна литература и тоа: 
учебници и учебни помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот и дополнителна 
литература за наставникот.    
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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, вежби  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 козметика и фризерство треба да ги поседува следните 
персонални, професионални и педагошки карактеристики: да е физички и психички здрав, да нема говорни маани, 
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. 
 

6.2. Стандард за наставен кадар 
Наставата по предметот козметика и фризерство ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- технологија - базно-органско и полимерно инженерство 
- фармација 

              -  медицина и  со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
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6.3. Стандард на простор за наставниот предмет 
 Наставата по наставниот предмет козметика и фризерство се реализира во кабинет-училница, 
опремена според  Нормативот за 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 фалултет- Скопје, професор 
3. Д-р Лидија Андоновска 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 програма по козметика и фризерство ја донесе министерот за образование и наука со решение бр. 
11-4189/2 од 19.07.2005 година. 
 
 


