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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 
 
   По совладувањето на наставната програма по предметот практична настава, ученикот стекнува знаења и вештини се 
оспособува:   
- да определува вредности  на идеалната телесна тежина и пропорции на телото на клиентот; 
- да ги пресметува дневните енергетски потреби; 
- да изработува дневно мени со помош на табели за калорична вредност на хранливите материи; 
- да избира вежби за обликување на силуетата на телото на клиентот; 
- да го подготвува клиентот за козметичката постапка; 
- да избира козметички постапки во негата на телото;  
- да применува основни апарати во негата на телото; 
- да дава стручни  совети за негата на телото;  
- да одржува лична хигиена и хигиена на работното место; 
- да развива вештини за тимска работа; 
- да формира работни навики, вештина за комуникација, креативност, чувство на одговорност, искреност и 

самокритичност; 
- да ги следи современите достигнувања во козметиката. 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 

За успешно следење и совладување на содржините што се предвидени со наставната програма по практична 
настава, односно остварување на поставените цели, ученикот треба да ги има совладано содржините што се изучуваат 
во наставата по козметика и фризерство, хигиена и микробиологија, анатомија и физиологија, козметологија, 
дерматологија, применета козметика и практична настава од втора година.   
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4 . ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структурирање на содржините за учење 
 

Тематски целини 
Број 
на 

часови 
Конкретни цели Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите  

1. ИДЕАЛНА ТЕЛЕСНА 
ТЕЖИНА И 
ПРОПОРЦИОНАЛНО 
ТЕЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикот : 
- да ја мери телесната тежина 

со децимална вага; 
- да избира антропометриски 

точки и нивоа за мерење на 
телото;  

- да опишува мерење на 
кожниот набор со калипер;  

- да мери телесна височина и 
обем на телото;  

- да пресметува идеална 
телесна тежина и индекс на 
исполнетост на телото со 
помош на формули;  

- да ја споредува идеалната 
телесна тежина со телесната 
височина, конституцијата на 
телото и возраста; 

- да опишува идеални 
пропорции на телото во однос 
на телесната височина и 
возраста. 

- Опишување на 
антропометриски 
испитувања на 
одредени параметри на 
телото; 

- укажување на методи за 
одредување идеална 
телесна тежина и 
пропорции на телото; 

- презентирање на 
средства кои се 
користат при 
антропометриските 
испитувања; 

- демонстрирање на 
начин на мерење на 
телесна височина, 
телесна тежина и обем 
на телото; 

- прикажување на 
начинот на одредување 
на идеална телесна 

Применета 
козметика 
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tежина и пропорцинално 
тело со  користење на 
табели. 

 

 
2. ИСХРАНА И НАЧИН НА 
ЖИВЕЕЊЕ 

36 - Да пресметува вкупни дневни 
енергетски потреби на телото; 

- да го објаснува  влијанието на 
физичката активност, полот и 
возраста со вредноста на 
дневните енергетски потреби 
на телото; 

- да ја истакнува 
процентуалната застапеност 
на калориите во оброците во 
текот на денот; 

- да подготвува дневно мени; 
- да препознава видови на 

активни и пасивни вежби; 
- да разликува видови на 

справи за вежбање на телото; 
- да ја објаснува примената на 

т.н. трим столови во салонот 
за козметика; 

- да демонстрира начин на 
изведување на вежби за 
обликување на телото; 

- да ги толкува резултатите од 
вежбањето на телото. 

- Објаснување на начинот 
на одредување на 
дневните енергетски 
потреби на телото; 

- укажување на фактори 
од кои зависат 
вредностите на 
дневните енергетски 
потреби на телото; 

- пресметување на 
базалниот метаболизам 
и дневните енергетски 
потреби на телото со 
помош на формули; 

- прикажување на табели 
за енергетската 
вредност на хранливите 
материи; 

- потенцирање на 
важноста на 
процентуалната 
застапеност на 
калориите во оброците 
при подготвување на 
дневното мени;  

- презентирање видови 

Применета 
козметика 
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вежби за обликување на 
телото; 

- организирање на посета 
на козметички салони и 
фитнес центри. 

3. МАСАЖА НА ТЕЛОТО 
 

66 - Да ги објаснува условите за 
работа во просторијата за 
масажа; 

- да ја опишува опремата за 
масажа; 

- да избира средства за масажа 
на телото; 

- да го подготвува работното 
место; 

- да ја сфаќа подготовката за 
работа, како грижа за личната 
хигиена и хигиената на 
работна облека; 

- да го подготвува клиентот за 
мануелна масажа; 

- да ги покажува основните 
масажни движења и 
масажните меѓуфатови на 
главата, вратот, грбот, 
долните екстремитети, 
стомакот, градите и горните 
екстремитети; 

- да ги истакнува ефектите на 
мануелната масажа. 

- Објаснување со 
условите, опремата и 
средствата за масажа; 

- потенцирање на 
важноста на личната 
хигиена и хигиената на 
работното место во 
масажата на телото; 

- објаснување на 
постапката на   
подготовка на клиентот 
за мануелна масажа; 

- демонстрирање техника 
на основни масажни 
движења и меѓуфатови 
во мануелна масажата 
на телото; 

- демонстрирање на 
мануелна масажа на 
телото; 

- следење на активноста 
на учениците.  

 
 

Применета 
козметика 
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4. ВОСОЧНА 
ДЕПИЛАЦИЈА  

30 - Да го толкува дејството на  
составните компоненти на 
восочниот депилатор; 

- да го опишува апаратот за 
топење на восокот; 

- да го подготвува восокот за 
депилација; 

- да ја проценува состојбата на 
кожата на клиентот и правецот 
на растот на влакната; 

- да ги препознава 
контраиндикациите за топлата 
восочна депилација; 

- да ги применува правилата во 
техниката на изведување на 
топлата восочна депилација; 

- да покажува топла восочна 
депилација на долните 
екстремитети, препоните, 
горните екстремитети, 
потпазушната и 
абдоминалната зона; 

- да ги препознава последиците 
од неправилно изведената 
депилација. 

- Објаснување на 
дејството на составните 
компоненти на 
восочниот депилатор; 

- прикажување делови на 
апаратот за топење на 
восокот; 

- демонстрирање 
постапка на работа со 
апаратот; 

- објаснување на 
подготовката на 
козметичкиот техничар и 
клиентот за депилација; 

- прикажување на 
постапка на топла 
восочна депилација; 

- демонстрирање на 
топла восочна 
депилација на телото; 

- набљудување  на 
работата на учениците. 

 
 
 

Применета 
козметика 

5. АПАРАТУРНИ 
КОЗМЕТИЧКИ ПОСТАПКИ 
НА ТЕЛОТО 

60 - Да разликува видови апарати 
кои се користат во козметиката 
на телото; 

- да опишува делови на 
апаратите за масажа, 

- Прикажување на 
основните  апарати кои 
се применуваат во  
естетската нега на 
телото; 

Применета 
козметика 
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епилација и стимулација на 
телото; 

- да ја сфаќа важноста на 
хигиено - техничките услови во 
примената на сауната и 
солариумот во негата на 
телото; 

- да ги препознава 
контраиндикациите во 
примената на  апаратурните 
козметички постапки на 
телото; 

- да демонстрира начин на 
работа со апаратите кои се 
применуваат во негата на 
телото; 

- да ги опишува ефектите на 
телото од примената на 
апаратурните козметички 
постапки; 

- да ги препознава последиците 
од неправилна примена на 
апаратите во негата на телото. 

- објаснување на 
техниката на  работа на 
апаратите; 

- опишување на 
постапката на 
подготовка на клиентот 
за примена на 
апаратите во негата на 
телото; 

- демонстрирање на 
апаратурни козметички 
постапки во негата на 
телото;  

- укажување на 
последиците од 
неправилна примена на 
апаратите; 

- набљудување на 
работата на учениците; 

- организирање на посета 
на козметички салони. 

 

 
4.2. Наставни методи и активности на учење 

 
Согласно целите на наставниот предмет практична настава наставникот применува современи наставни методи 

кои на ученикот му даваат можност да стане активен учесник во наставата преку изведување во работилница, проекти и 
активности на работни места. 
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 Основните методи што ќе се користат во наставата по  практична настава се: фронтално предавање, 
демонстрација,  индивидуална работа на учениците, работа во парови.  

Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во: дискутирање, вежбање, користење на 
претходно стекнати знаења, набљудување, споредување, изработување на проекти, домашни задачи и др. 
 Во текот на наставата, наставникот ги презема следнивте активности: планира и се подготвува за часот, објаснува, 
демонстрира, дава упатства за реализација на практичната задача, опишува, поставува прашања, споредува, ја следи 
работата, ги оценува постигањата и др.  
 
 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Процесот на учење ќе се изведува преку стручно-образовна настава во кабинет по козметика опремен со соодветни 
наставни средства, салони за козметика и во институции кои се поврзани со негата на кожата. 
 Образовните активности се организирани во две полугодија преку неделен распоред на часовите. Бројот на 
часовите, кој е даден за одделни наставни целини во точка 4.1. од овој документ, опфаќа часови за изработка на 
практичните задачи.  
             За успешна реализација на наставата неопходна е тимска соработка помеѓу наставниците по предметите: 
козметика и фризерство, хигиена и микробиологија, анатомија и физиологија, козметологија,  дерматологија, применета 
козметика и практична настава. 
 

 

4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигнување на целите по практичната настава се применуваат разни наставни средства, помагала 
и материјали. Во зависност од наставната целина се користи: козметичко легло, апаратура за козметика на тело, 
козметички препарати, прибор за работа, средства за работа, слики, списанија козметика и други наставни средства и 
помагала. За поуспешно совладување на предметот се користи соодветна литература, и тоа: прирачник за практична 
настава, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, како и дополнителна литература за наставникот.  
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5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ  
 
 Оценувањето на постигањата на учениците ќе се врши континуирано во текот на целата учебна година и тоа според 
барањата на програмата. Оценувањето е јавно, односно на ученикот му се соопштува оценката со образложение што се е 
вреднувано со дадената оценка. При оценувањето наставникот има главна улога, меѓутоа должност на наставникот е 
да ги научи учениците сами да ги оценуваат своите знаења и знаењата на своите соученици. Ќе се оценува степенот на 
совладаноста на теоретските содржини, практичниот дел (демонстрации и изработка на  вежби) и изработка на задачи, 
како и реализирањето на одделни проекти. За учениците кои не ја совладале програмата, ќе се постапи според законската 
регулатива за средно образование. 
 

 

6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
 РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 

Наставникот по практична настава треба да ги поседува следните персонални, професионални и педагошки 
карактеристики: да е психофизички здрав, да ги применува литературниот јазик и писмо на кој се изведува наставата,  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 практична настава ја реализираат кадри со завршени студии: 
- медицина; 
- фармација; 

           по исклучок: 
           -со завршено специјалистичко образование-козметички техничар 
          со здобиена педагошко-психолшка и методска подготовка и положен  стручен испит. 
  
 6.3. Стандард за простор  
 
 Наставата по наставниот предмет практична настава се реализира во: кабиент по козметика и/или козметички салон 
опремен 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: мај 2007 година 
 
 
7.2. Состав на работната група:  
 
1. Чедомир Димовски, раководител,  СУГ - Скопје „Лазар Танев” 
2. Д-р Весна Гривчева Пановска, професор Медицински факултет - Скопје  
3. Д-р Лидија Андоновска, наставник СУГ - Скопје „Димитар Влахов” 
4. Цвете Темова, козметичар, „Козметика Темов” Скопје 
 
 
 



 12

8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Датум на започнување: 01.09 2007 година 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
        
      Наставната програма по предметот  практична настава  ја одобри министерот за образование и наука со     
    решение број 11-4405/1 од 12.06.2007 година. 
 


