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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
  
          По совладување на наставната програма по предметот  анатомија на глава и око ученикот стекнува знаења, и    
       се оспособува: 
-     да ги познава градбата и функцијата на клетката; 
- да ги класифицира различните видови на ткива; 
-  да ја опишува структурата и функцијата на ткивата;  
- да прави споредба и корелација на градбата и функцијата на органите во системите на човековото тело; 
- да го разбира  значењето на нервниот систем во функционирањето на сите останати системи во човековото тело;  
- да ја објаснува градбата на главата на нејзините составни елементи; 
- да ја разбере градбата и функционирањето на сетилата; 
- да ја познава градбата на орбитата, окото и помошните органи на окото; 
- да изгради позитивен хуманистички став кон човечкото тело и човекот како индивидуа; 
- да користи стручна  (медицинска) терминологија. 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ  ЗНАЕЊА 
 За успешно совладување на наставните содржини и за постигнување на зацртаните цели по предметот анатомија 
на глава и око потребно е ученикот да поседува знаења од биологија, хемија и физика. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 

 

 
Тематски целини 

Бр. 
на 
часо
-ви 

 
Конкретни цели 

 

 
Дидактички насоки 

 

Корелација 
меѓу темат. 

целини и меѓу 
предметите 

1. ОСНОВИ НА 
ГРАДБАТА НА 
ЧОВЕЧКОТО 
ТЕЛО 

 
23 

Ученикот: 
- да ги дефинира основните поими од 

анатомија, физиологија, систем, 
орган, клетка, клеточна органела, 
ткиво; 

- да опишува делови на човечкото 
тело, системите, клетката и 
клеточните органели; 

- да ги идентификува видовите на 
ткива во човечкиот организам по 
градба и функција; 

- да ги објаснува надворешниот 
изглед, градбата и функциите на 
клеточните органели и на клетката 
во целост; 

- да ја согледа целовитоста на 
човечкиот организам; 

- да ги разликува конституциските 
типовии на човечкото тело; 

- да изгради позитивен хуманистички 
став кон човекот како индивидуа и 
кон заедницата; 

- Дефинирање на 
основните поими од 
анатомијата и 
физиологијата; 

- укажување на важноста 
на клетката како основна 
градбена единка на секој 
жив организам; 

- објаснување на 
поделбата на различни 
конституциски типови на 
човечкото тело; 

- набљудување и анализа 
на слајдови со 
конституциски типови на 
човечкото тело;  

- запознавање со градбата 
на клетката и корелација 
на истата со нејзината 
функција;   

- графичко претставување 
на клетката и нејзините 

Биологија 
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- да користи медицинска 
терминологија. 

органели; 
- запознавање со градбата 

и функцијата на 
различните видови ткива 
во човечкиот организам; 

- презентирање на 
препарати од различни 
ткива. 

2. СИСТЕМИ ВО 
ЧОВЕЧКОТО 
ТЕЛО 

 
 
 
 
 
 

 
25 
 
 

- Да ги објаснува поимите коска, зглоб 
и мускул, нивната градба и функција;  

- да го разбира локомоторниот 
систем; 

- да ја опишува градбата на 
респираторните органи, нивната 
локализација и форма; 

- да го опишува актот на респирација 
- да ја објаснува градбата и 

местоположбата на поединечните 
органи во дигестивниот систем; 

-  да ја опишува дигестијата на 
храната; 

- да ја опишува градбата на срцето и 
крвните садови, како и 
циркулацијата на крвта низ нив; 

- да ја разбере и опише физиологијата 
на урогениталниот тракт; 

- да го познава еднокриниот систем и 
неговата клучна улога во 
организмот; 

- да се изградува позитивен став кон 

- Објаснување на 
значењето на улогата на 
системите во човечкото 
тело;  

- опишување на 
структурата на 
локомоторниот систем; 

- дефинирање на градбата, 
локализацијата и 
структурата на органите 
во системите на 
човечкото тело; 

- опишување и 
демонстрирање на 
функциите на сите ситеми 
во човечкото тело ( мини 
слајд  демонстрација); 

- објаснување на мулажи, 
скици и шеми; 

- шематско  прикажување 
на процесите на дишење, 
срцева акција, дигестија 

  Биологија, 
физика  и 
хемија   
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донорство на органи;  
- да користи медицинска 

терминологија. 

на храната,  создавање 
на урина; 

- истакнување на клучната 
улага на ендокриниот 
систем во 
функционирањето на 
човечкото тело како 
целина. 

3. НЕРВЕН 
СИСТЕМ  

 
15 

- Да ја опишува нервната клетка и  
градбата на нервното ткиво; 

- да ги опишува морфолошките 
карактеристики на секој мозок 
поединечно; 

- да објаснува градба и функција на 
централниот нервен систем и 
периферниот нервен систем; 

- да ја наведе местоположбата на 
поединечните мозоци; 

- да ја објаснува функција на 
р'бетниот мозок; 

- да ги разликува периферните од 
кранијалните нерви; 

- да го објаснува дејството на 
вегетативниот нервен систем врз 
системи во телото; 

- да користи медицинска 
терминологија. 

 
 

- Истакнување на клучната               
улога на нервниот систем 
за функционирање на 
човечкото тело и 
одржување на животот 
воопшто; 

- објаснување на процесот 
на создавање и ширење 
на дразба низ нервна 
клетка; 

- покажување на шеми за 
градба на централниот 
нервен систем и 
периферниот нервен 
систем; 

- опишување на функции и 
локализации на 
одредени центри во НС; 

- скицирање на очниот 
нерв; 

- прикажување на 
слајдови и ЦД-ромови со 

Биологија  
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делови на централниот 
нервен систем и 
периферниот нервен 
систем, демонстрација 
на рефлексен лак. 

4. ГРАДБА НА 
ГЛАВАТА 

18 
 
 
 

- Да го опише изгледот на черепот, 
неговите физиолошки параметри, 
како и градбата по слоеви; 

- да ги набројува коските на 
неуралниот и висцералниот дел од 
черепот; 

- да ја опишува секоја одделна коска 
и да го наведе нејзиниот латински 
назив и основните карактеристики; 

- да го објаснува начинот на 
поврзување на коските на главата; 

- да ги наброи мускулите на главата, 
нивната локализација, како и 
функцијата на најголемите мускулни 
групи; 

- да го опише лицето, неговите 
основни карактеристики; 

- да изгради позитивен став кон 
индивидуалната различност во 
лицето на секоја личност. 

- Истакнување на 
важноста на големината 
и формата на черепот за 
развој на мозокот 
воопшто; 

- опишување на 
топографија на крвните 
садови и нерви на 
лицето; 

- користење на анатомски 
атлас, модел на череп за 
просторна ориентација и  
изработка на шеми за 
крвни и нервни садови 
на главата; 

- објаснување на 
градбата, структурата и 
локализацијата на 
коските на черепот и 
лиците со 
демонстрацијана модел 
мулажа и ЦД-ром; 

- демонстрирање на 
коскени споеви на 
главата; 

Биологија, 
физика   
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- шематско прикажување 
на мускулите на главата 
по слоеви и функција. 

5. СЕТИЛНИ 
ОРГАНИ 

 
 

12 
 
 
 

- Да ја објаснува градбата на јазикот; 
- да го разбира функционирањето на 

анализаторот за вкус; 
-  да го опише носот, топографија и 

мирисен пат, како и да ја поврзе 
функцијата на анализаторите за 
мирис и вкус со дигестивниот 
систем; 

- да ја опише анатомската градба на 
органот за слух и рамнотежа, како  и 
да ги набројува и опишува нивните 
составни делови; 

- да ја објаснува физиологијата на 
сетилните органи, примањето на 
дразба и претворањето во нервен 
импулс; 

- да ја поврзе функцијата на 
надворешното, средното и 
внатрешното уво; 

- да ја опишува градбата на кожата и 
нејзината улога; 

- изградување на позитивен став кон 
сите раси на луѓе независно од 
бојата на кожата. 

- Дефинирање на поимите 
сетило, дразба, 
анализатор, центар; 

- запознавање со градбата 
на сетилата; 

- демонстрација на 
функцијата на сетилото 
за вкус; 

- укажување  на 
функцијата на 
анализаторот за слух и  
рамнотежа; 

- користење на постери, 
шеми и слајд 
презентации за 
функционирање на 
сетилата. 

 

Биологија и 
физика  

6. ГРАДБА НА 
ОКОТО 

15 - Да ги дефинира поимите очно 
јаболко, склера, рожница, ирис, 

- Класифицирање на 
основните делови на 
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цилијарно тело, садовница, 
мрежница, орбита; 

- да ги опише деловите на човечкото 
око, нивната анатомска градба и 
топографија; 

- да го објаснува солзниот апарат, 
надворешните мускули на окото, 
нивната локализација, составни 
делови и функција; 

- да ја објаснува функцијата на 
одделните делови на сетилото за 
вид; 

- да ја опише орбитата и коските кои 
влегуваат во нејзиното 
ограничување; 

- да употребува стручна 
терминологија; 

- да изгради позитивен хуман став 
кон окото како сетило кое 
овозможува визуелен контакт со 
надворешната средина. 

очното јаболко и окото 
како целона; 

- истакнување на 
важноста на помошните 
органи на окото за 
неговата функција; 

- објаснување на 
топографијата на 
орбитата и нејзината 
содржина  со помош на 
модел, мулажа, шема и 
слајд презентации. 

 

Биологија  

 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 Согласно целите на наставниот предмет анатомија на глава и око наставникот применува современи наставни 
методи со кои на ученикот ќе му даде можност да стане  активен учесник во наставата преку изведувања на наставата во 
училница, проекти, поврзување со заедницата. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за работа: 
работа во групи, во парови/тандем и индивидуално и користење на современи  наставни средства и помагала. 
 Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: планира, се подготвува за часот,  објаснува, 
демонстрира, дава упатства за скицирање и бележење, опишува, поставува прашања, споредува, ги користи претходно 
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стекнатите знаења на ученикот, ја следи и контролира работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
постигањата на ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, прибележување, 
користење на сопствените претходно стекнати знаења, набљудување, скицирање и бележење, демонстрирање постапки, 
споредување, изработување домашни задачи, читање и анализа на  шеми, скици и друго. 
 
4.3. Организација и реализација на наставата  
 Воспитно-образовната работа по наставниот предмет анатомија на глава и око се реализира преку стручно-
теоретска настава во специјализирана училница, односно  кабинет-училница, опремена со наставни средства и помагала. 
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, вежби, повторување, утврдување. 
 
 
4.4. Наставни средства и помагала 

За поефикасно  постигнување на целите се применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. Во 
зависност од наставната единица се користи: графоскоп, телевизор и видеорикордер, дијапроектор, анатомски и 
хистолошки атлас, шеми, мулажи, модели, слики, наставни филмови кои ги третираат градбата, локализацијата и 
функцијата на клетката,ткивото системите и човечкото тело во целина  и други наставни  средства и помагала.  

За поуспешно совладување на целите на предметот се користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни 
помагала по анатомија на глава и око, наставни материјали подготвени од страна на наставникот и дополнителна 
литература за наставникот.    
 
 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, како  и писмено преку тестови на знаења кои се користат по 
обработката на секоја наставна целина и практични демонстрации. Секој ученик во текот на едно полугодие треба  да 
добие најмалку две оценки. Доколку ученикот не ја совлада наставната програма по предметот, се постапува според 
законската регулатива. 
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. 

6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
  
         Покрај условите пропишани со Законот за средно образование, наставникот по наставниот предмет анатомија на 
глава и око  треба да ги поседува  следните индивидуални, професионални и педагошки карактеристики: да е 
психофизички здрав, да го применува литературниот јазик и писмо на кој се изведува наставата,  да е отворен и 
комуникативен, отворен 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 анатомија на глава и око, ја реализираат кадри со  завршени студии по: 

• медицина;   
со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка, како  и положен стручен испит. 
 
 
6.3. Стандард за простор за наставниот предмет 
 Наставата  по наставниот предмет анатомија на глава и око се реализира во  специјализирана училница, односно 
кабинет-училница, опремена според  Нормативот за простор и опрема за профилот техничар за очна оптика. 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
7.1. Датум на изработка: март  2006 година. 
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7.2. Состав на работната група: 
 
 
1. Чедомир Димовски, раководител, советник, Биро за развој на образованието, Скопје 
2. Проф. Д-р Билјана Сидовска, член, редовен професор, Медицински факултет, Скопје 
3. Д-р Соња Славковиќ, член, наставник, ДСМУ”Д-р Панче Караѓозов”, Скопје 
4. Претставници на социјалните партнери, универзитетите и училиштата. 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Датум на започнување: 1. 09. 2006 година 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 Наставната програма по предметот анатомија на глава и око ја одобри  министерот за образование и наука со 
решение број 07 - 3851/24 од 29.06.2006 година. 


