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ВОВЕД  

 

Одржливиот развој е цел на голем број земји во развој. Интернационалниот консензус како што е 
Агенда 21, произлезена од Самитот на Планетата Земја во Рио де Жанеиро 1992 година, ја истакна 
важната улога на образованието. Милениумските развојни цели, поставени преку платформа на 
ОН, обезбедија голем прогрес во образовниот систем на секоја земја меѓу кои и Република 
Македонија, која ги прифати тие цели како залог за одржлив развој и обезбедување на иднината на 
новите поколенија. Во ерата на светската глобализација и урбанизација, а воедно и во период на 
транзиција и реформи во сите сфери во Република Македонија, соочени сме со многу социјални, 
економски и еколошки предизвици, кои се сублимат на трите главни столба на одржливиот развој. 
Образованието за одржлив развој е најважниот сегмент преку кој се реализираат принципите на 
одржливиот развој, кои се инкорпорирани во некои наставни програми, особено во програмите по 
биологија. 

Во светот се  интерпретирани  многу дефиниции за одржлив развој. ,,Одржливиот развој е развој 
кој ги обезбедува потребите на сегашноста без да ги наруши можностите и потребите на идните 
генерации” (NJCED, 1987), додека Интернационалниот институт за одржлив развој преферира да 
го види одржливот развој (ОР) како ,,подобрување на квалитетот на животот на сите жители на 
планетата, без да се зголеми употребата на природните ресурси повеќе од можностите на 
животната средина”. Одржливиот развој стана поим за развој кој е економски исплатлив, 
еколошки фокусиран и социјално оправдан. 

Според Гиденс одржливиот развој не е само финална цел која дефинитивно може да биде 
реализирана, туку е водич и позадина за размислување која може да не насочи во фокусот на 
вниманието во одреден правец, но не одредува конкретни решенија. Одржливиот развој е 
општествен процес на истражување, учење и развој. Тоа е наизменичен процес, според социологот 
Антони Гиденс каде што делувањето на поединци постојано ги менува условите на делување 
(Giddens 1992) . 

Водечка идеја во сите такви делувања во светот, па и во Македонија, е поимот одржливост (со 
сите негови изведени дефиниции; одржлив развој, одржливо користење на природните богатства, 
одржување на билошката и културната разновидност итн.). Овој поим претпочита три темелни 
вредности: урамнотеженост, разновидност и соживот. Одржливиот развој лесно може да се опише 
како нераскинлив спој на три важни сегменти кои се испреплетуваат и надополнуваат: 
еколошкиот, економскиот и социјалниот. Овие три сегменти од аспект на одржлив развој се тесно 
поврзани, но во пракса најчесто можат да бидат контрадикторни, затоа што конфликтните 
интереси и цели се клучните проблеми во однос на одржливиот развој. Активности кои се 
превземени во една област, можат да предизвикат несакани ефекти во друга област. Заради тоа, 
може да заклучиме дека одржливиот развој не е само интензивирање на позитивните ефекти, туку 
многу повеќе редукција на неочекуваните несакани ефекти.  
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Иако во светот не е усогласена дефиницијата за одржливиот развој, ниту се развиени сигурни 
методи за негова процена, сепак, во најголема мера може да се зборува за потребата од такво 
делување денес, а кое нема да и наштети на утрешнината. Во тој контекст, размислувањето за 
квалитетот на животот, со императив за зачувување на природната околина, ја нагласува важноста 
на неговите социолошки и културолошки димензии, како важни компоненти на одржливоста. 
Притоа социјалните, еколошките и економските аспекти се сметаат за недделиви составни 
елементи на одржливиот развој. Социјалниот елемент во прв план го поставува човекот и неговата 
целокупна општествена организација. Еколошките елементи согледуваат долгорочна преспектива, 
нагласувајќи ја целокупноста и поврзаноста со екосистемот, толкувајќи ја законитоста на нивното 
функционирање. Економскиот елемент ги поврзува и вклопува првите две во економските начела 
и преку дефинирање на економските инструменти поттикнува одржлив развој. 

Одржливиот развој не е само препишана дефиниција, туку бавен процес кој е драматично 
комплексен. Одржливиот развој не може да се планира и реализира  постепено и рационално, ниту 
пак преку индивидуални активности. Всушност промените во индивидуалните акции се потребни 
за одржлив развој, но политичка задача е да се изнајдат начини за промена на колективните акции. 
Одржливиот развој е еколошки, социјален и економски  процес кој е инкорпориран во 
политичките процеси на учење, истражување и преговори.  

Од тука произлегува дека начинот на живеење е наметнат со такво темпо при што е сосема јасно 
дека планетата Земја не може да го поднесе зголемениот притисок на потрошувачката и порастот 
на еколошкиот отпечаток на нејзините многубројни жители во целост.   Невозможно е меѓусебно 
да се одвојат компонентите на одржливиот развој, од што произлегува дека одржливиот развој е 
исклучително сложен концепт со многу опсежна содржина. 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (ООР) 

Обединетите Нации, со цел да го свртат вниманието на светската јавност, го прогласија периодот 
од 2005–2014 година за Деценија на образование за одржлив развој. Водечка улога за 
спроведување на целите и активностите на Деценијата за образование за одржлив развој му е 
доверена пред се, на УНЕСКО, како и на останатите тела на ОН.  

Се очекува земјите, членки на ОН, системски да спроведуваат вреднување на резултатите од 
активностите на подрачјето на образованието за одржлив развој, со цел да се забележи одреден 
напредок во текот на Деценијата за одржлив развој. За време на сите овие години, понудени се 
бројни решенија за секоја држава поединечно, преку модели и стратегии,  публикации и адекватни 
материјали. 

Што претставува образованието за одржлив развој? Во најголем број на примери, овој поим се 
поистоветува со еколошкото образование. Всушност, образованието за одржлив развој е 
образование за живот, или за секојдневното однесување и постапки. Тоа подразбира стекнување на 
знаење, но општо познато е дека знаење без вредности и ставови не е доволно. Неопходно е едно 
лице да се стекне со процедуралните знаења и подготвеност за вклучување и делување во 
согласност со сопствените верувања и принципи. Затоа, образованието за одржлив развој не треба 
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да биде само уште една тема во наставната програма, која останува на ниво на теорија, туку треба 
да биде насочено кон стекнување на компетенции преку дејствување. Во процесот на брзо 
менување на светот позната цел е да им се овозможи на учениците да учествуваат во 
општествените процеси на одржлив развој. Од есенцијална важност  е да им се даде можност да ги 
развијат своите компетенции кои би се рефлектирале во подобрена меѓусебна соработка.  

Во веќе споменатата Агенда 21, во поглавјето 36 се опишани три програмски подрачја на кои се 
фокусирани идните дејствија: реориентација на едукацијата за одржлив развој, подигање на 
јавната свест и промоција на тренинзи. Во параграфот 36.16. стои ,,земјите и образовните 
институции да ги интегрираат еколошките и развојните проблеми во постоечкиот курикулум и да 
ги промовираат нивните методологии и вреднувања. Параграф 36.18 гласи ,, земјите треба да ги 
зајакнат и воспостават нивните програми за практични тренинзи во основните училишта, 
гимназиите, стручните училишта, универзитетите, да се овозможи да се запознаат со побарувањата 
на пазарот на трудот и да се постигне одржливо живеење. Програмите за тренинзи  треба да ги 
имаат предвид структуралните достигања кои влијаат на квалификациите и вработувањето. 

Република Македонија во 2010 година ја донесе  Националната Стратегија за одржлив развој во 
РМ (2009-2030) која се заснова врз принципите за одржлив развој прифатени на глобално ниво, а 
дефинирани на Конференција за животна средина и  развој на ОН (Рио де Жанеиро, 1992) со цел 
Агендата 21 да биде во функција. Во националната стратегија, помеѓу другото во еден параграф се 
истакнува важноста за потребата од значително подобрување и стратешко насочување на 
образовниот сектор, но во седумте стратешки определби на документот нема никаков конкретен 
предлог за начинот на реализација на образованието за одржлив развој. Според ова, може да се 
констатира дека на Националната стратегија за одржлив развој и е потребно подлабоко и 
поаналитичко промислување од аспект на поголемо димензионирање на важноста на 
образованието за одржлив развој во образовните институции. Во тој контекст, целисходното 
спроведување на воспитувањето и образованието за животната средина спаѓа меѓу најважните 
задачи на секоја држава, односно локална самоуправа, сегмент кој е изоставен во Националната 
стратегија за одржлив развој. Исклучително е важно да се напомене дека сеуште немаме 
Национална стратегија за образование за одржлив развој која треба да: 

• препознае дека образованието за одржливиот развој трае цел живот; 
• создаде чувство на одговорност за состојбите во природата почнувајќи од локалните до 

глобалните нивоа; 
• обезбеди препознавање на проблемите со животната средина како свои проблеми и да се 

поттикнуваат чекорите за преземање соодветни мерки; 
• им осигура на сите, точни, целосни и навремени информации; 
• се поттикнуваат начелата на одржливиот развој; 
• го поттикнува партнерството на сите релевантни чинители и да се користат сите 

расположиви ресурси. 
За остварување на поставените развојни цели и задачи потребни се важни промени во социјалниот, 
стопанскиот и културниот аспект, како и поставување на духовни, интелектуални и креативни 
обнови на поединци во жариштето на интересите.  
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Во прилог на тоа е и мислата на Ајнштајн: ,,Ние не можеме да решиме некој проблем кој сами сме 
го создале, на истиот  начин на размислување како што сме го иницирале претходно”. Според тоа, 
за да се постигнат целите и да се остварат задачите во заштитата на околината во рамките на 
начелата на одржливиот развој, основен предуслов е личната промена, кај секого од нас. 

 

2. ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ДО 2030 

На Самитот за одржлив развој, која се одржа на 25 септември 2015 година, земјите-членки на 
Обединетите нации усвоија програма за одржлив развој до 2030 година, кој содржи 17 цели за 
одржлив развој во насока на искоренување на сиромаштијата, борбата против нееднаквоста и 
неправдата и решавање на  климатските промени до 2030 година. 

Целите на одржливиот развој кои исто така се нарекуваат и Глобални цели, претставуваат 
надградба на Милениумските развојни цели (MDGs)– осумте цели за борба против сиромаштијата, 
за кои светот вети дека ќе ги постигне до 2015 година. Милениумските цели, кои беа донесени во 
2000 година, вклучуваат голем број на прашања, вклучувајќи ја и борбата против сиромаштијата, 
гладот, болестите, родовата нееднаквост и обезбедување на вода и санитарни услови за живот. Во 
остварување на милениумските развојни цели се постигна значителен успех, што укажува на 
важноста да се има обединувачки програма која се базира на цели и резултати. И покрај успехот, 
сиромаштијата не е целосно искоренета. 

Глобалните цели за одржлив развој до 2030 одат многу подалеку од милениумските цели и се 
однесуваат  на основните причини за сиромаштијата и универзалната потреба од развој за доброто 
на сите луѓе. 

Хелен Кларк, администратор на УНДП, го изјави следното: ". Овој договор претставува значајна 
пресвртница во тоа што светот зазеде инклузивен и одржлив курс. Ако сите ние работиме заедно, 
имаме можност да ги задоволиме желбите на нашиот народ за мир, просперитет, благосостојба и 
заштита нашата планета ". 

Усвојување на програмата ("Промена на Светот: Програма за одржлив развој 2030 година)  бележи 
кулминација на тригодишен процес (претходно познат како "развојна програма за периодот по 
2015 година"), кој беше обележан со невидено учество на граѓанското општество и другите 
засегнати страни.  Оваа програмата се разви од милениумските развојни цели, заклучоците од 
Конференција на Обединетите нации за одржлив развој Рио +20 и конференцијата  за 
финансирање на развојот. Таа, исто така придонесе за тековните преговори за нов глобален 
договор за климатските промените што се реализира во Париз во декември 2015. 
Со новата програма 2030 година ќе се дефинира нова соработка во рамките на меѓународната 
заедница во однос на глобалните заложби да се создаде една поинаква иднина за луѓето и 
планетата  преку одржливиот  развој. Додека милениумските цели за развој  беа фокусирани на 
земјите во развој, Програмата 2030 е првиот глобален договор во историјата преку кој се 
воспоставува универзална, сеопфатна програма за делување преку која ќе се влијае на сите земји, 
вклучувајќи ги и нивните национални политики. Во рамките на 17-те нови цели за одржлив развој 
и 169 потцели, избалансирани се трите димензии на одржлив развој (еколошката, социјалната и 
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економската димензија) во областите како што се сиромаштијата, нееднаквост, сигурноста во 
обезбедување на  храната, здравјето, образованието, одржливата потрошувачка и производство, 
порастот, вработувањето, инфраструктурата, одржливото управување со природните ресурси, 
климатските промени, како и родовата еднаквост, мирно и инклузивно општество, пристап до 
правдата и одговорните институции.  

Геополитичките промени во последните 15 години доведоа до сознание дека универзалните цели 
за кои се потребни интегрирани решенија, сега се посоодветни. Новата програма е со многу 
поширок обем и се однесува на сите земји. Една од најголемите иновации во програмата во 2030 
година беше признавањето на фактот дека делувањето во областа на одржлив развој бара 
истовремено напредок во три области, каде што економските, социјалните  и еколошките прашања 
мора да бидат решени заедно на еден интегриран начин. 

За успешна реализација се очекува да се вклучат сите ресурси, како локалните, националните и 
меѓународните, така и јавните и приватните.Сите земји ќе мора да дадат искрен придонес, при што 
ќе се земе предвид нивото на развој, националниот контекст и капацитетот на секоја држава. 
Национална одговорност и отчетност пред граѓаните ќе биде од клучно значење за успехот на 
реализација на целите за одржлив развој до 2030.  

Вака конципираните глобални цели и потцели може лесно да бидат втемелени во креирањето на 
целите, исходите и содржините на наставните програми во средното образование. Во 
понатамошниот текст ќе бидат понудени примери како да се воспостави корелација помеѓу 
наставните програми во средното образование  и глобалните цели за одржлив развој во процесот 
на учење и поучување . 1 

 

3.  ЗАДАЧА НА АНАЛИЗАТА 

Задача на оваа анализа е да се утврди инкропорираноста на образованието за одржлив развој во 
наставните програми во сите предмети кои се изучуваат во гимназиското образование и во 
средното стручно образование. При анализата на гимназиското образование, скенирани се сите 
наставни програми во сите шест програмски подрачја од прва до четврта година. Од средното 
стручно четиригодишно образование, анализирани се сите 14 образовни струки, при што е 
утврдена застапеноста на образованието за одржлив развој во сите образовни профили, односо во 
наставните програми на сите предмети кои се изучуваат во средното стручно четиригодишно 
образование.  

При анализата утврдено е дека има преклопување на наставните програми во образовните струки 
во средното стручно тригодишно образование (само е во помал обем), со наставните програми со 
средното стручно четиригодишно образование, така да дадените препораки  и исходи во анализата  
се однесуваат за истите наставни програми/образовни струки во двата вида на образование. 

1 Глобалните цели за одржлив развој 2030 може да се прочитат во целост во Анекс 1 од овој документ 
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Истовремено, еден предмет кој се појавува со иста наставна програма во повеќе струки е спомнат 
во анализата само во една струка од повеќето каде што тој се изучува.  

Целта на оваа анализа е да се формулираат препораки за унапредување на наставните програми во 
функција на  образованието за одржлив развој,  можат да ја користат креатори на нормативни акти 
во образованието и креаторите на наставните програми, автори на учебници, креатори на 
стандарди, наставници, стручни соработници и директори, како и истражувачи во областа на 
образованието. 

Врз основа на анализата може да се заклучи дека во поголем дел на програмите во средното 
образовнание, постојат цели, задачи, содржини кои директно или индиректно се однесуваат на 
одржливиот развој. Ваквите цели и содржини ги има во поголема мера во општообразовните 
предмети, за сметка на стручните предмети ако се има предвид  нивната бројна застапеност во 
наставните планови.  

Преку оваа анализа се овозможува поврзување на целите кои се однесуваат на образованието за 
одржлив развој свесноста на учениците за одржливиот развој, со дополнителни сугестии дадени во 
препораките од анализата. Сите индиректни цели би требало да се конкретизираат низ препораки 
дадени од наставниците како да се препознае поврзаноста со одржливиот развој и како да се 
поучуваат учениците.  

Општа констатација при анализирањето на гимназиското и стручното образование е дека 
програмите концепциски, структурално и содржински се неконзистентни и не постои доследност и 
систематичност во вклучување на елементи на образованието за одржлив развој ниту помеѓу 
различните предмети, ниту во рамките на поединечни предмети. Имено, постојат делови од 
програмите по одредени наставни предмети каде што има видлив потенцијал кој може да 
придонесе во остварувањето на концептите и принципите на образованието за одржлив развој, ама 
не се препознатливи како такви, односно не е во доволна мерка видлива нивната врска со 
остварувањето на целите на образованието за одржлив развој. 

Во процесот на  учење и поучување потребно е да се уважи фактот дека одржливиот развој се 
темели на рамнотежата помеѓу следните принципи: заштита на животната средина, социјална 
правда, економска благосостојба, различноста, здобивање на специфични знаења и вештини, 
развој на критичко, аналитичко и интегративно размислување, решавање на проблеми и 
истражување, креативност и иновативен пристап, ефективна комуникација, општествен и 
еколошки проактивен и одговорен став, способност за професионална и лична промена и 
иницијатива и подготвеност за целоживотно учење. Овие принципи се патоказ за избор не целите, 
задачите, исходите, содржините, облиците, методите, техниките и активностите преку кои се 
остварува образованието за одржлив развој. 

Основна цел на анализата е да се утврди колку и во колкав сегмент постојат наставни програми во 
средното образование кои го поддржуваат образованието за одржлив развој, да се идентификуваат 
делови од програмите во кои може да се вградат принципи, цели, исходи и содржини кои се 
однесуваат на одржливиот развој и во согласност со нив да се дадат препораки за унапредување на 
програмите.   
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Задача на анализата е да ја утврди застапеноста на содржините кои се однесуваат на образованието 
за одржлив развој во наставните програми од гимназиското и средното стручно образование, 
општите предности и недостатоци на наставните програми во однос на образованието за одржлив 
развој со посебен осврт на преусмерување на фокусот од содржините на  резултати од учењето. 

 

4. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Средното образование во државата се остварува во 99 јавни (10 државни училишта, 21 училишта 
на град Скопје, а 68 општински училишта) и 13 приватни училишта. Според наставните програми 
кои се реализираат во јавните училишта во 16 училишта се реализира гимназиско образование, во 
40 училишта стручно образование, во 34 училишта се остваруваат наставни планови за гимназиско 
и стручно образование,  4 училишта се за ученици со посебни образовни потреби, а 5 се уметнички 
училишта. 

 

4.1. ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Гимназиското образование се изучува во времетраење од четири години, при што наставните 
планови за прва и втора година се идентични за сите, додека во трета и четврта се изучуваат шест 
програмски подрачја: природно – математичко А и Б,  општествено – хуманистичко А и Б и 
јазично-уметничко А и  Б.  

 

4.2. СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Средното стручно образование се состои од четиригодишно и тригодишно времетраење, додека 
стручното образование со двегодишно траење е во фаза на развивање следејќи ја новата 
концепција. Бројот на средни стручни училишта по струки се: за земјоделско – ветеринарна - 11, 
шумарско – дрвопреработувачка - 8, геолошко-рударска и металуршка - 7, машинска - 25, 
електротехничка - 20, хемиско – технолошка - 15, текстилно – кожарска - 17, графичка – 7, лични 
услуги - 9, градежно – геодетска - 8, сообраќајна - 11, угостителско – туристичка - 12, економско - 
правна и трговска - 17, здравствена - 16, спортска гимназија – 3, за уметничко образование – 6. 

Во Република Македонија има 13 приватни средни училишта, од кои во 6 училишта се спроведува 
стручно образование (економско-правна и трговска, лични услуги, здравствена, сообраќајна и 
угостителско-туристичка струка). 

Стручното образование и обука се состои од општо образование, стручно - теоретско образование, 
практична настава, која го подразбира теоретскиот дел на практичната обука и практична обука. 
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5 . АНАЛИЗА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ 

5.1. ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1.1. МАКЕДОНСКИ  ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Цели на предметот 

Во средното гимназиско образование - Македонскиот јазик и литература како наставен предмет е 
застапен со 4 часа неделно (144 часа годишно) во тек на I, II и III и IV-та година. Една од 
основните  цели на наставата по мајчин јазик е продлабочување на апсолвираните знаења од 
областа на  македонски јазик, македонската  и светската литература. Изучувањето на предметот е 
основа на секој интелектуалец , кој независно од идната професија ќе го има оптимумот знаења и 
способности  од областа на јазикот и литературата кој ќе му овозможи коректна комуникација во 
усна и пишувана форма. Ваквото оспособување е компетенција неопходна за сите сегменти на 
образованието, животот и работата. 
Како образованието за одржлив развој, сé уште го нема завземено своето вистинско место во 
образовниот систем, така во рамки на целите и содржините на наставната програма по предметот 
македонски јазик и литература (како и во програмите на другите предмети), не постои напишана 
синтагма: Одржлив развој. Сепак, некои од целите индиректно имаат релација и се однесуваат 
на образование за одржлив развој. 
 

Општи цели на наставата по предметот Македонски јазик и литература  во средното 
гимназиско образование 

 

Табела 1: Општи цели по предметот Македонски јазик и литература кои се однесуваат  на 
одржливиот развој 
 

 Општи цели на предметот  
 
 

• Оспособување за успешно служење со литературен јазик во 
различни форми на негова усмена и писмена употреба и во 
различни комуникациони ситуации (улога на говорник, 
соговорник, слушател и читател) 

 
 
 

• Развивање способности за правилно, течно економично и уверливо 
усмено и писмено изразување, збогатување на јазичниот фонд на 
зборови и на стилскиот израз 

 
 
 

 

13 

 



Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 2: Цели на  предметот Македонски јазик и литература кои се однесуваат  на одржлив 
развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

Развиваат свест за значењето на 
македонскиот стандарден  јазик како 
клучен белег на националниот идентитет и 
припадност на македонската јазична 
заедница. 

Развивање позитивен став кон изучување  на 
македонскиот јазик и литература 

 
Го поттикнуваат негуваат и унапредуваат 
културното наследство 

Стекнување умеења и формирање навики за 
самостојно користење различни извори на 
знаења од изучуваната област,  

 
Усвојуваат аксиолошки (естетски, етички) 
системи, компатабилни со 
фундаменталните вредности на 
демократското општество 

Развивање објективно и логичко расудување , 
поттикнување на љубопитноста, 
самостојноста и критичкото расудување  

Создавање навика, по пат на автоматизам 
да ги почитуваат нормите на македонскиот 
стандарден  јазик 

Разбирање и критички однос кон медиумите 
(вреднување театарски и филмски 
остварувања) 

 
 

Начин на остварување на  програмата: 

 

Наставникот може да ги применува сите верифицирани методи во согласност со дефинираните 
цели. Препорачливо е засилување на проблемско-творечкиот методски пристап, аналитичко-
интерпретативниот и по можност корелативно интегративниот пристап. Наставникот треба да 
иницира комплетно самостојна активност на учениците, да ги води кон смисловно-активно учење 
и постојано да го корегира механичко-рецептивното учење како рецидив на предходните 
едукативни системи и традиционалистичкото водење на настава воопшто. 

 

Препорaка 

Остварувањето на целите на предметот Македонски јазик и литература, треба да придонесе за 
прогрес на комуникациските вештини на ученикот, што е еден од позначајните аспекти на 
образованието за одржлив развој воопшто. 

Анализата на списокот на текстовите, делата за обработка и лектирите укажува дека во нив не 
се застапени содржини кои директно би се довеле во врска со заштита на животната средина 
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или со одржлив развој. Но, во рамки на постоечките текстови и дела за обработка, со адекватен 
методолошки пристап, наставникот има можност да креира избор на прашања преку кои 
учениците ќе можат да градат ставови за проблеми од областа на одржливиот развој. Секако 
далеку поефикасно би било кога наставникот би имал предлог- избор на понудени текстови со 
помош на кои ќе ја остварува програмата по мајчин јазик, а едновремено ќе реализира и 
содржини од одржлив развој. (Пр. граматички вежби на популарни текстови со тематика 
одржлив развој). 

Предложените теми за одржлив развој, би можеле и да се користат за остварување на целта: 
Оспособување за истражување, збогатување на вокабуларот, на јазичниот и стилскиот израз. 

За реализација, во рамки на предметот, наставникот може да организира и работа со текст од 
популарен часопис, гостин предавач, дебатни часови на кои ќе се обработува актуелна 
проблематика за одржлив развој (предности и недостатоци на мобилната телефонија, бучава - 
данок на цивилизацијата,  конзумирање енергетски пијалоци, одржливост v.s.биодиверзитет, 
загадување v.s. благосостојба на човекот, водород - гориво на иднината итн.). Наставникот исто 
така, има отворена  можност  за писмените работи да предложи теми кои ќе ја обработуваат 
проблематиката на одржлив развој , а за учениците од четврта година можност да изработуваат 
есеи - по предходно истражување на таа тема. 

Пример на добра пракса е поврзување на наставните содржини  со воннаставни 
активности, поконкретно осмислување на воннаставните активности во кои учениците се 
вклучуваат доброволно и неоптоварени со страв од неуспех и лоша оценка. (вклучување во 
литературни клубови, новинарски секции, драмска секција, изработка на кратки филмски 
остварувања). Праксата покажала дека во тек на овие активности учениците се максимално 
мотивирани за продлабочување на своите знаења и корисно поминато слободно време.Со тоа 
учениците можат да го согледуваат сопствениот потенцијал во насока на развој на одржливо 
општество и збогатување на училишната програма со воншколски активности, а  
наставникот има извонредна можност за проширување на своето воспитно влијание за одржлив 
развој.  

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина.  
Наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на кој 
размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на идеи 
и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место 
завзема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. Дејствувајќи така, наставникот има отворена можност 
да го пренасочи образовниот систем кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот 
развој. 
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Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Македонски јазик и литература  
 
Учениците треба да: 

• ги разбираат последиците од своите постапки, ги разбираат различните мотиви и ставови 
на луѓето за одржливоста, проценуваат различни аргументи и докази; 

• ја разбираат основната разлика меѓу потребите и желбите;  
• ја разбираат универзалноста на човековите потреби и нееднаквите можности за нивно 

задоволување; 
• јасно ги образложуваат и аргументираат своите ставови за прашањето на одржливиот 

развој; 
• ја анализираат сопствената одговорност во еден поширок, глобален и меѓугенерациски 

контекст; 
• ги анализираат скриените реклами од аспект на нивното влијание при  избор на 

производ. 
 

5.1.2. МАТЕМАТИКА 

Цели на предметот 

Математиката во средното гимназиско образование - е задолжителен предмет кој се изучува 
континуирано од  прва до четврта година со 3 часа неделен фонд или 108 часа годишно. 
Математичките содржини предвидени за изучување во тек на средното гимназиско образование 
имаат само индиректно влијание врз едукацијата на учениците за одржлив развој. 
Во наставната програма дадени се одреден број цели од општа природа кои се применливи во сите 
образовни области, па така и во образованието за одржлив развој. 
Освен стекнување нови математички знаења, придонесот на математиката во образованието за 
одржлив развој се согледува и во оспособување на ученикот за набљудување, логичко 
расудување, критичко и апстрактно мислење и творечки пристап кон решавање различни 
проблеми во животот. 
Изучувањето на математиката овозможува: 

• стекнување со знаења неопходни за разбирање на квантитативни и просторни односи во 
разни природни појави и во секојдневниот живот.  

• стекнување со основна математичка култура и откривање на улогата и примената на 
математиката во различни подрачја од човековата дејност. 

• развивање математичка љубопитност, способност за изразување со јазикот на 
математиката, прецизност при мерење и цртање геометриски конструкции. 

• подготовка на учениците за разбирање на содржини од другите природни и технички 
науки. 

Од образовната неделива е воспитната функција на наставата по математика. Формирање и 
развој на позитивни особини на личноста (упорност, објективност, стекнување способност за 
користење различни извори на знаење итн.). 
Сите останати делови на наставната програма по математика од значење за образование за 
одржлив  развој може да се согледаат во оспособувањето на учениците за користење и читање 
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графикони, дијаграми, правилно групирање - множества, анализа на различни математички 
модели кои се применуваат во заштитата на животната средина. 
 
Препорaка 

 
Во рамки на целите на предметот, во содржината на наставната програма и начинот на нејзина 
реализација нема елементи кои се однесуваат на одржлив развој. Имајќи ја предвид 
универзалната препорака за вклучување на образованието за одржлив развој во 
курикулумите на сите предмети во кои е тоа остварливо, во содржините секако би 
требало да се најдат и примери кои на наставникот ќе му послужат како конкретни 
упатства за реализација. 
Примери од математиката во секојдневниот живот, а во контекст на одржливиот развој можат 
да бидат конструирани како проблемски задачи од областа на енергетиката - за одредување  
процентен удел на енергија од одржливи ресурси во вкупната потрошувачка. При изучување на 
волуменски односи може да се креираат задачи со растворање на даден волумен течно 
минерално ѓубриво според пропишаното упатство во одредено количество вода, а ваквите 
примери можат да бидат искористени во еден интердисциплинарен пристап (во дадениве 
примери со физика и биологија) за проширување на знаењата на учениците. 
При изборот на содржините, составување и формулирање на задачите можат да бидат 
употребени и податоци од загадувањето на животната средина, што егзактно ќе прикажат 
зошто е неопходно почитување на начелата на политиката за одржлив развој. 
(Пример- Нивото на загадување на атмосферата со СО2 за 10 години пораснало на...., ако 
продолжи со овој тренд, за 80 години концентрацијата ќе изнесува...). Вакви и слични примери 
можат да се осмислат  и за нивото на бучава, пораст на температура и секако графички да се 
претстават нивните растечки трендови. Математиката може да се поврзе со проблематиката на 
одржливиот развој* и преку анализа на економски раст, примери од областа на финансиите, 
осигурувањето, промилна, процентна сметка, каматна стапка, претставување и обработка на 
статистички податоци со тема демографски раст итн. 
За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. Тој исто така треба постојано 
да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните секојдневни навики во однос на 
живот во склад со стандардите за одржлив развој. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем 
кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Математика 

• Учениците ги  продлабочуваат и систематизираат научените содржини од 
математиката, што е неопходен дел од современата и општата култура на секој 
образован човек.  
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• Учениците правилно толкуваат различни типови на графички и табеларни прикази на 
резултати. 

• Учениците се стекнуваат со трајни знаења и способности кои се применливи во 
секојдневните активности, во другите научни дисциплини и во натамошното 
образование. 

• Учениците развиваат работни, културни, етички и естетски навики. 

• Учениците развиваат чувство на одговорност за зачувување на природните ресурси за 
идните генерации. 

 

5.1.3.СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

 
Странските јазици во средното гимназиско образование како општа цел имаат развивање усни и 
писмени комуникациски вештини од различни јазични подрачја, проширени со читачки, 
социокултурни и интеркултурни компетенции. Наставата е насочена кон ученикот како субјект во 
наставниот процес, неговиот когнитивен, афективно-социјален развој, развојот на неговата 
самостојност во учењето и стекнување стратегии за учење како основа за доживотно учење. 
Во средното гимназиско образование од странските јазици се изучуваат англиски јазик - како прв 
странски јазик, германски, француски и руски - како втор странски јазик и шпански и италијански 
како трет странски јазик (за учениците кои во трета година се определиле за изучување на 
предмети од јазично- уметничко подрачје А.) 
Наставната програма за изучување на странските јазици концептуално и структурно се разликува 
од  програмите на останатите предмети. Таа содржи општи и посебни стандарди кои се однесуваат 
на следните компоненти: Лексички единици, граматика, јазични форми, говорење, читање со 
разбирање, пишување, култура и вокабулар. Во програмите се дадени и специфични оперативни 
задачи, вежби и стратегии за унапредување на јазичните вештини, како и препорачани техники за 
наставникот и ученикот. 
Со оглед дека во наставните програми темите што ја третираат проблематиката на одржливиот 
развој  се со незначителна застапеност и анализата на нивните содржини е поинаква. 
 
Цели на предметот, содржини и начини на остварување на програмата 
 
Во наставната програма дадени се одреден број цели за странски јазик, од општа природа кои се 
применливи во сите образовни области, па така и во образованието за одржлив развој. 
Овие цели и задачи на наставата се однесуваат на развивање на интелектуалните способности на 
ученикот, осознавањето, моралните и естетските ставови, позитивен став кон јазичните обележја 
на другите народи  и почитување на нивното културно наслeдство. Ваквиот пристап овозможува 
отвореност во комуникацијата и стекнување знаења за функционирањето на странскиот јазик. Во 
рамки на некои од компонентите што ги предвидува наставната програма, може да се селектираат 
содржини кои само индиректно имаат влијание врз едукацијата на учениците за одржлив развој. 
Тука пред сé спаѓаат (разбирање на пишан текст, правилно писмено и усно изразување, 
запознавање со културнте обележја и збогатување на вокабулар). Во рамките на овие компоненти 
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на јазикот, би можеле да се понудат повеќе теми кои ќе придонесуваат за остварување на исходите 
за одржлив развој. 

• Традицијата и обичаите во културата на земјите чиј јазик се изучува; 
• Исхрана и специфичните гастрономски навики на населението; 
• Култура на домување (типични квартови, живот во урбани и рурални населби); 
• Значењето на семејството и взаемно меѓусебно почитување на членовите на семејството 

итн. 
 
Препорaка 

Во рамки на содржината на наставната програма нема конкретни содржини и текстови кои 
директно се однесуваат на одржлив развој. Имајќи ја предвид универзалната препорака за 
вклучување на образованието за одржлив развој во курикулумите на сите предмети во 
кои е тоа остварливо, во содржините секако би требало да се најдат и примери кои на 
наставникот ќе му послужат како конкретни упатства за реализација. 
За остварување на ова, наставниците во секоја година во своите програми би требало да 
инкорпорираат по неколку текстови или други содржини во кои учениците ќе обработуваат 
проблематики од одржлив развој. 
Примери од секојдневниот живот, а во контекст на одржливиот развој можат да бидат 
осмислени како (Оброци и култура на исхрана - сличности и разлики со исхраната во земјата 
чиј јазик се изучува; Што е здрава, а што генетски модифицирана храна; Органско 
производство на храна; Болести и пореметувања заради неадекватно внесување храна 
(анорексија и дебелина), болести на зависност; Рекламирање и прекумерната потрошувачка; 
Клима и климатски промени; Влијанието на туризмот врз животот на луѓето и природата. 
Начин на реализација на наставата може да бидат форми на дебатни часови (аргументирање за 
и против) на теми од одржлив развој : 
(Одржливост и/или раст; Забрзан технолошки развој; Потрошувачко општество итн.) 
Учениците можат и преку еден интердисциплинарен пристап и со тимска работа  (со користење 
на знаења од физика, хемија, географија и биологија) да работат на мини проекти, да  пишуваат 
есеи на тема одржлив развој, да го збогатуваат вокабуларот и да ги  прошируваат сопствените 
знаења. 
За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите  научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. 
Тој исто така треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните 
секојдневни навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 
Наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на кој 
размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на идеи 
и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место зазема 
ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од трансформација на 
образовниот систем. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем 
кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој. 
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Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
странски јазик. 

• Учениците ги  продлабочуваат и систематизираат научените содржини од наставата по 
странски јазик, што е неопходен дел од современата и општата култура на секој 
образован човек.   

• Учениците се стекнуваат со знаења од областа на одржлив развој, кои се применливи во 
секојдневните активности, во другите научни дисциплини и во натамошното 
образование. 

• Учениците се здобиваат со знаење на некои социо-културни карактеристики на другите 
земји преку содржините од вокабуларот и комуникативните модели, со што градат 
позитивен став кон придонесот на сопствената и другите култури за подобро меѓусебно 
разбирање и соработка; 

• Учениците развиваат почит кон различноста на другите култури и традиции , како и за 
предизвиците што произлегуваат од живеењето и работeњето во мултиетнички средини; 

• Учениците развиваат чувство на одговорност за зачувување на природните ресурси за 
идните генерации. 

 

5.1.4. ГЕОГРАФИЈА 

Цели на предметот 

Целите на наставата по предметот географија - укажуваат дека истиот спаѓа во клучните предмети 
преку кои учениците стекнуваат знаења за одржливиот развој. Предвидените содржини му 
овозможуваат на ученикот да се запознае со современите глобални промени (климатски промени), 
ограниченоста на природните ресурси, потребата од поголема употреба на  обновливи извори на 
енергија, демографски раст, намалување на земјоделските приноси, степенот на загрозеност на 
животната средина и многу други. 

Во средното гимназиско образование географијата како наставен предмет е застапена со вкупно 
144 часа во тек на прва и втора година и 72 часа во трета година за учениците кои одбрале 
природно - математичко подрачје Б. 

Меѓу наведените општи цели на наставата по географија за гимназиско образование за сите 
години можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат за 
функционалното образование за одржлив развој. 

 Табела 1: Цели на  предметот Географија  кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична научна писменост, 
географски начин на мислење 

развивање вештини за јасно и прецизно 
изразување 

Разбирање на географските појави, објекти, 
процеси и законитости во природата  како и 

развивање мотивираност за учење  
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нивните причинско-последични врски 
Развивање интерес за природно-
географските социо - економските 
карактеристики на својот роден крај, 
државата, континетот и светот како целина 

развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, рационалното 
расудување, самостојноста и  критичкото 
мислење  

Јакнење и развивање свест за потребата од 
заштита, возобновување и унапредување на 
животната средина  

развивање способност за примена на 
стекнатите знаења од повеќе географски 
дисциплини во секојдневниот живот  

 
Општи цели на наставата по предметот Географија во средното гимназиско образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Географија кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
година 

Учениците   треба да: 
Стекнат знаења за карактеристиките на Земјата, културни сознанија и сознанија за 
економските аспекти на развој на земјата  
 

Втора 
година 

Учениците   треба да: 
Стекнат знаења за просторот на Р.Македонија, да развијат интерес за природно-
географските и социо-економските карактеристики на Р.Македонија. 

Трета 
година 
ПМБ 

подрачје 
 

  
Преку изборната настава по географија, учениците   треба да: 
Усвојат повисоко ниво на теоретски и практични знаења за непосредното влијание 
на човековата активност врз животната средина 

 
 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Географија  кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• стекнат основни знаења за планетарниот систем, планетата  Земја 

(постанок, форма, димензии); 
• се стекнат со основни знаења и вештини од картографијата (да се 

оспособат за користење на географска карта како извор на информации 
и ориентација); 
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• се запознаат со карактеристиките на литосферата (почвени типови, и 
глобален педолошки распоред на Земјата, надворешни влијанија-
ерозивни и акумулативни подрачја); 

• се стекнат знаења за структурата и составот на атмосферата 
(климатски фактори, елементи, појави и климатски типови); 

• го  осознаат влијанието на климата врз биосферата; 
• се запознаат со појавите, феномените и процесите во хидросферата, 

географската разместеност (светско море, копнени и подземни води, 
кружење на водата во природата); 

• стекнат знаења за биосферата (влијанието на биотските и абиотските 
фактори врз распространетоста на растителниот и животинскиот свет); 

• ги познаваат  географско- историските одлики и знаења за Земјата, 
населението, населеноста и населбите на Земјата, колонијалните 
поседи и антиколонијални движења; 

• се запознаат со разместеноста на населението во светот (локации на 
најнаселените урбани средини); 

• ги разбираат културно-географските одлики на земјата и да 
развиваат толеранција за постоење и припадност на мултијазичен, 
мултиетнички и мултикултурен свет; 

• ја познаваат политичко-територијалната поделба, меѓународните 
политички системи и значењето на меѓународните организации за 
решавање економски, социјални, културни и хуманитарни проблеми 
во модерните држави (ООН, регионални економски групации); 

• ги познаваат стопанско- географските одлики на Земјата (регионална 
распределба на одделните стопански и нестопански дејности на 
Земјата , карактеристики и форми на земјоделско производство; 

• ги знаат индустриските региони во светот, производството на 
енергија од сите видови, просторна разместеност на суровини; 

Втора 
година 

Учениците треба да: 
 

• усвојат знаења за географската положба на Р. Македонија во 
балкански, европски и светски рамки; 

• ги познаваат, разликуваат и поврзуваат социо-географските и 
стопанско - географските одлики во Р. Македонија; 

• ги познаваат етнографските одлики и случувања со населението во 
Р. Македонија; 

• прават процена за рационално користење на ресурсите на 
територијата на Р.Македонија; 

• ги идентификуваат климатските фактори од кои ќе зависат 
климатските елементи, да го проценуваат влијанието на климата врз 
стопанските активности во Р; Македонија (особено врз земјоделието); 

• го познаваат проблемот загадување на воздухот и последиците од 
него; 
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• го познаваат водниот потенцијал во Р.Македонија имаат основни 
знаења за хидрографско- хидролошките одлики (користење на водите 
за пиење, наводнување, индустрија , туризам, хидроенергија); 

• ги применуваат стекнатите знаења во секојдневниот живот свесни за 
опасностите од загадување на водите и за заштита на истите; 

• стекнат основни знаења за педолошките одлики и педогенетските 
фактори (разликување на типови почви, нивен производствен 
капацитет, територијална разместеност  и стопанско значење); 

• го запознаат растителниот и животинскиот свет ( влијанието на 
биотичките и абиотичките фактори врз биодиверзитетот); 

• стекнат знаења за природниот прираст, густина на населеност, 
миграционите текови и етничка структура на населението во 
Р.Македонија; 

• се запознаат со основните стопански гранки во Р.Македонија, 
(земјоделие, полјоделство,овоштарство, лозарство) и природните 
услови за нивен развој, да ги идентификуваат сточарските гранки и да 
прават  процена за капацитетот за производство на храна; 

• го познаваат територијалното простирање и економската вредност на 
шумските ресурси, разбираат како доаѓа до деградација на шумските 
еко системи, анализираат последици од намалување на шумскиот 
диверзитет и планираат пошумувања; 

• идентификуваат резерви на метални и неметални суровини, на 
енергетски извори (хидроелектрани, термоелектрани, јаглени басени); 

• поседуваат чувство на социјална припадност и приврзаност кон 
сопствената нација и култура зачувувајќи го културниот и 
националниот идентитет; 

• развиваат патриотизам, соработка и толеранција меѓу граѓаните во 
Р.Македонија од различни социјални ,етнички и културни групи; 

Трета 
година 
ПМБ 

подрачје 

Учениците треба да: 
• го препознааат и разбираат влијанието на климатските фактори врз 

животот на Земјата; 
• заклучуваат за општественото и геополитичкото значење на светското 

море; 
• го проценуваат  значењето  на површинските и подземните води и 

нивното рационално користење; 
• ги идентификуваат основните демографски параметри на населението, 

населението како фактор на стопанската развиеност и 
урбанизацијата како светски процес; 

• ги познаваат и објаснуваат природните ресурси како фактор за 
развојот на стопанството; 

• ги селектираат и даваат осврт на земјоделските гранки (полјоделство , 
овоштарство и лозарство); 

• прават класифицирање на енергетските извори и нивната 
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географска распространетост (конструираат слика за 
распространетоста на рудните богатства, индустријата и индустриските 
региони во светот; 

• ја објаснуваат трговијата како фактор од кој зависи квантитетот на 
производството и материјалните добра; 

• ги идентификуваат природните и општествените фактори нарушувачи 
на животната средина; 

• го објаснуваат загадувањето и заштитата на водите и воздухот- 
(преку примена на современи технологии за унапредување на 
животната средина); 

• ја проценуваат вредноста на регионалното и просторното планирање 
во унапредувањето на животната средина; 

 
Начин на остварување на  програмата 

Предвидените содржини за обработка во рамките на предметот географија се од исклучително 
значење за соодветна наобразба од областа на одржливиот развој. 

Со цел подобрување и совладување на наставните содржини, наставникот  од учениците не треба 
да бара само репродукција на фактографија и статистика, туку оспособување за апликативност на 
стекнатите знаења, анализа на географските објекти, процеси и појави. Развивање  љубопитност 
кај учениците и поттикнување на истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови. 

За остварување на наведеново, во програмата постојат соодветни дидактички насоки, но, не 
постојат конкретни примери - (таргетирани видео материјали, популарни текстови и посочени 
содржини со актуелна проблематика од областа на одржливиот развој), со кои би се  зајакнале 
компетенциите на професорите по географија за примена на современи методи и иновативни 
форми на работа. 

Од тука, неопходно е вложување додатни напори од страна на наставниците за осмислување 
различни проблемски ситуации од реалниот живот и вклучување на учениците во нивно 
решавање, што за крајна цел ќе има развивање критичко мислење кај учениците и способност за 
разрешување проблеми. 

Со споредување на бројот на теми / содржини и анализа на бројот на часови за нивна реализација, 
евидентно е недоволно работни часови за активности и практична примена на стекнатите знаења, 
што е веројатно и една од причините за доминантно традиционалниот пристап и метод на 
фронтално предавање во кое ученикот е само пасивен примач на информации. 

 

Препорaка 

Во вака конципираната настава најмногу содржини директно поврзани со одржливиот развој се 
застапени во наставната програма по географија во трета година. Нив ги изучуваат само 
учениците кои одбрале  ПМБ подрачје. 

Согласно ова, во рамки на наставата по географија за прва и втора година, неопходно е 
збогатување на содржините со актуелни теми значајни за одржливиот развој. Учениците преку 
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самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би можеле да ги третираат 
проблемите на дефорестификацијата, предностите и недостатоците на индустријализацијата, 
мигрантите, сиромаштијата и социоекономската нееднаквост, климатските промени - 
глобалното затоплување, киселите дождови, одржливо земјоделство, одржливи градови, 
зачувување на националните паркови во Македонија...итн. При изработка на ваквите 
истражувачки проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни 
статии, видео материјали и посети на соодветни институции. Со тоа и учениците од другите 
изборни подрачја кои во трета година не изучуваат географија би се стекнале со неопходни 
познавања  за актуелни теми од одржливиот  развој. 

Во рамки на наставната програма по географија за трета година- ПМБ подрачје, пожелно е 
вметнување на повеќе содржини кои промовираат одржливи населби и градови, одржливо 
користење на копнените еко системи, одржливо управување со шумите и борба против 
опустинувањето, спречување на намалување на биодиверзитетот и заштита на загрозените 
видови. Третирање на проблемите со зголемување на производствениот земјоделски капацитет, 
безбедност на храната и подобрување на банките со растителен и добиточен материјал. 

Наставната програма по географија би требало да се редефинира  со теми и содржини за 
туристичката дејност и одржливиот развој. Учениците  треба да се запознаат дека  развојот на 
туризмот (агро, еко, етно) индиректно влијае и на развојот на комплементарните дејности 
(трговија, транспорт, банкарство, земјоделие) и преку која се остваруваат низа позитивни 
ефекти ( намалување на невработеноста, зголемување на животниот стандард на локалното 
население итн). Туристичките дестинации кои се лоцирани на крајбрежјата, во близина на 
национални паркови, историски споменици, на мал простор имаат голема концентрација на 
туристички капацитети (хотели, ресторани, продавници...). Масовниот туризам во овие предели 
претставува опасност за деградирање на животната средина (загадување со комунален отпад, 
бучава, емисија на гасови ). Учениците треба да се едуцираат за значењето на доброто 
планирање и управување во туристичката дејност, за неопходност од баланс меѓу 
економските и социјалните бенефити и еколошките стандарди (заложба за одржлив 
туризам како врвен приоритет). 

Секако, сите ученици треба да бидат запознаени со новите технолошки трендови како ГИС ( 
Географски информационен систем) - компјутерски систем кој овозможува брзо и лесно 
пребарување, способен за складирање, уредување, анализа и приказ на географски 
информации. Оваа дигитална или „паметна“ карта би им овозможила на учениците 
интерактивен пристап. Користењето на Google Earth - виретуелен глобус за глобално 
пребарување исто така може да придонесе за далеку подинамичен и поинтересен час. 

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би 
резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно опкружување - 
Јакнење на свеста за прифаќање на одржлив стил на живот, одржливо производство и 
потрошувачка и одржливо управување со животната средина. 

За таа цел, наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на 
кој размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на 
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идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место 
зазема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. 

Наставникот  треба да е тој двигател и учесник во процесот на учење кој на учениците ќе им 
дава смерници за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да гради позитивни 
односи со учениците и да е отворен за промени и соработка. 

Само со таков пристап наставникот ќе овозможи усвојување, разбирање и развој на основни 
социјални и морални вредности на едно еколошки освестено демократски уредено, хумано и 
толерантно општество. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Географија 

• Ученикот ги разбира проблемите на современиот свет (пренаселеноста, разликите во 
стопанскиот развој, недостиг од храна, вода, минерални суровини, загадување на 
животната средина итн.). 

• Ученикот го знае значењето на снабдувањето со безбедна вода за пиење и обезбедување 
на санитарни услови како едно од основните човекови права. Го разбира значењето  на 
водите, нивно рационално користење, неопходноста од значајно намалување на нивното 
загадување т.е подобрување на квалитетот на водите. 

• Ученикот ги познава клучните активности  на човекот кои дејствуваат деструктивно врз 
животната средина (индустрија, транспорт, зголемена урбанизација, 
дефорестификација). 

• Ученикот развива одговорен однос кон зачувување на квалитетот на животната средина 
(намалување на емисија на штетни гасови, ефикасно енергетско користење на ресурси, 
алтернативни извори на енергија...). 

• Ученикот ги знае поимите: Климатски промени и фактори што ги предизвикуваат 
(глобално затоплување, ефект на стаклена градина и последиците од истите по животот 
на Земјата). 

• Ученикот ги разбира факторите кои влијаат на одржливо земјоделско производство на 
глобално и локално ниво. 

• Ученикот го разбира значењето на толеранцијата во мултиетнички, мултијазични и 
мултикултурни средини во светот, почитувајќи ги правата на сите, без дискриминација. 

Ваквото образование за одржлив развој кај ученикот ќе доведе до поттикнување на вредности 
како умереност, штедливост, солидарност, почитување на другите, чување на природата и 
нејзините ресурси за сегашните и идните генерации, почитување на биолошката и културната 
разноликост и планетата земја во целина. 
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5.1.5.ФИЗИКА 

Цели на предметот 

Остварување на целите на наставниот предмет Физика има значаен импакт за квалитетно 
образование од областа на одржливиот развој.(О.Р) Наставните содржини им овозможуваат на 
учениците да ги  запознаат природните закони, да се оспособат за воочување и распознавање на 
физичките појави  и нивна практична примена во секојдневниот живот, да ги разбираат глобалните 
промени (климатски промени, загадување со бучава, одржлива индустријализација, поттикнување 
иновации и еколошки „чисти“ технологии, да ја разберат важноста од обезбедување пристап до 
прифатливи, сигурни и обновливи извори на енергија - достапни за сите, да размислуваат во 
насока на подобрување на енергетските перформанси и подигање на нивото на енергетската 
ефикасност. 

Во средното гимназиско образование - физиката како наставен предмет застапена е со вкупно 216 
часа во тек на I, II и III година и 99 часа во IV-та година за оние ученици кои одбрале природно- 
математичко подрачје - ПМА и ПМБ, во кои физиката е изборен предмет. 

Меѓу наведените општи цели на наставата по физика за гимназиско образование за сите години 
можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат за функционалното 
образование за одржлив развој. 

 

Табела 1: Цели на  предметот Физика кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

Толкување на природните појави и процеси 
со помош на физички закони 

Решавање проблеми и задачи во нови и 
непознати ситуации 

Разбирање на целите и методите на 
различните видови мерења и 
експериментирање  

Развивање истражувачки вештини и 
способност за примена на  стекнатите знаења 
од областа на физиката во секојдневната 
пракса 

Разбирање на интеракцијата на физиката и 
екологијата во функција на одржливоста, 
јакнењето и развивањето свест за 
унапредување и заштитата на животната 
средина 

Оспособување за работа, натамошна наобразба 
и самостојно учење во склад со начелата за 
континуирано усовршување и доживотно 
учење 

Запознавање со значењето на физичките 
откритија за развојот на науката, техниката 
и новите „чисти“ технологии  
 

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, рационалното 
расудување, самостојноста и  критичкото 
мислење 
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Општи цели на наставата по предметот Физика во средното гимназиско образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Физика кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
година 

Учениците  треба да: 
• ги разберат основните теории и закони на физиката, да го усвојат 

експерименталниот истражувачки метод за проверување на 
истите; 

• ги иразуваат резултатите од мерењата во соодветни мерни 
единици од  SI- системот; 

• дефинираат основни поими и принципи на механиката (видови 
движења, сила, маса, работа, моќност, енергија) и на 
термодинамиката (закони, коефициент на полезно дејство) 

Втора 
година 

Учениците  треба да: 
• стекнат знаења за основните поими и појави поврзани со 

електрицитетот (електрично поле, струја, коло, отпор, моќност), 
трансформацијата на енергијата во работа и обратно; 

• ги познаваат основните магнетни појави и електомагнетната 
индукција; 

• знаат за примената на електричната енергија, добивање и пренос 
до корисниците 

Трета 
година 

Сите изборни 
подрачја 

 

 Учениците  треба да: 
• ги познаваат карактеристиките на осцилаторните движења; 
• ги разбираат брановите појави (звучни, електромагнетни бранови); 
• ја анализираат природата на светлината и да ја објаснуваат 

радиоактивноста како појава (видовите радиоактивно зрачење) 

Четврта година 
ПМА и ПМБ 

изборно  
подрачје 

 
 

 
Преку изборната настава по физика учениците  треба да: 

• се запознаат енергетските проблеми и алтернативни извори на 
енергија; 

• ги согледуваат сите аспекти на различни видови загадувања 
(аеросоли, ЕМГ зрачења, јонизирачки зрачења, радиоактивен 
отпад...); 

• ги идентификуваат причините за глобалните климатски промени - 
- усвојат повисоко ниво на теоретски и практични знаења за 
значењето и улогата на физиката во заштита на животната средина 
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Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Физика кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• стекнат основни знаења за физиката како природна наука, нејзината 

релација со другите науки и методите што ги применува 
(набљудување, мерење, експеримент); 

• се запознаат со основните и изведените физички големини и нивните   
мерни единици во SI  системот (m, s, kg, N, m/s, Pa... ); 

• разликуваат различни видови движења и ги познаваат нивните 
карактеристики  (рамномерно и променливо праволиниско, забрзано, 
криволиниско движење, центрипетално забрзување); 

• се стекнат знаења за кинетичка и потенцијална енергија (мерни 
единици, закон за запазување на енергија); 

• дефинираат работа, моќност и коефициент на полезно дејство; 
• ги знаат основните својства на течности и гасови (пренесување сила 

во флуиди); 
• стекнат знаења за апсолутна темпертура (количество топлина, 

влажност на воздухот, мерења); 
• знаат да ги дефинираат основните поими на термодинамиката 

(внатрешна енергија, равенка за работа на гас и пареа и нејзина 
примена, I и II принцип на термодинамика ); 

• да одредуваат коефициент на полезно дејство кај топлинските 
машини; 

Втора 
година 

Учениците треба да: 
 

• го опишуваат законот за запазување на електричен полнеж, 
електрично поле ( јачина, насока, енергија); 

• знаат да дефинираат електричен потенцијал, електричен капацитет 
и електричен напон (мерни единици); 

• ги познаваат, разликуваат и поврзуваат поимите  електрична струја, 
извори, јачина, насока, отпор на електрична струја (мерни 
единици); 

• одредуваат работа и моќност на електрична струја (Џул-Ленцов 
закон), трансформацијата на енергија во работа и обратно; 

• препознаваат  магнетно поле на перманентни магнети (дејство на 
магнетно поле на електрична струја, закон на електромагнетна 
индукција, самоиндукција); 

 

29 

 



Трета 
година 
ПМБ 

подрачје 

Учениците треба да: 
 

• ги разбираат и објаснуваат брановите појави (Равенка на бран, 
интерференција, ширење и дифракција на бранови; 

• идентификуваат звучни бранови (добивање, карактеристики на звук и 
звучна резонанција); 

• елаборираат како се создаваат електромагнетни бранови и кој е 
нивниот спектар; 

• ја  познаваат и објаснуваат природата на светлината (брзина, 
поларизација, дисперзија, на светлина и светлински спектри ); 

• прават споредување  на физички полиња ( гравитационо, електрично, 
магнетно и електромагнетно); 

• ја објаснуваат  радиоактивноста и радиоактивното зрачење како 
појава (закон за радиоактивно распаѓање, алфа, бета и гама зрачење и 
нивното биолошко дејство врз растителниот и животинскиот свет; 

• ја објаснуваат вештачката радиоактивност, процесите фисија и фузија; 
• ги познаваат и објаснуваат поимите: апсорбирана доза на зрачење, 

детектори на радиоактивно зрачење, примена на науклеарната 
енергија  и нуклеарните реактори; 

 
 
 
 
 

Четврта 
година 
ПМА и 
ПМБ 

подрачје 
 

Во рамки на наставната целина физиката и животната средина (предвидена 
со 18 часа само за учениците кои одбрале да изучуваат ПМА и ПМБ изборно 
подрачје) 
Учениците преку примери и информации за заштита на здравата 
животна средина треба  да: 

• разбираат каде и во колкава мера физиката како наука може да 
помогне во зачувувањето на животната средина;  

• ги разбираат   енергетските проблеми и заштеда на енергија,  
• укажуваат на различните форми на загадување: улогата на 

дифузијата во загадувањето на животната средина, бучавата како 
загадувач, електомагнетното зрачење и заштита од него; 

• ги познаваат мерните методи и уреди за мерење на интензитетот на 
загадувањето кои се применуваат во заштита на животната средина; 

• ги идентификуваат причините за глобалните климатски промени 
(зголемена концентрација на аеросоли, влијание на океани и 
криосфера, кисели дождови и космолошки влијанија); 

• го објаснуваат од аспект на физиката ефектот на стаклена градина и 
значењето на зачувувањето на озонската обвивка; 

• го анализираат влијанието на бучавата врз живите организми; 
• го анализираат влијанието на јонизирачките зрачења врз живите 

организми (извори, ефекти, последици, дозиметри, мерни единици); 
• познаваат начини за безбедно складирање на радиоактивен отпад; 
• ги познава и опишува алтернативните извори на енергија и 

потребата од истражувања на тоа поле. 
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Начин на остварување на  програмата 

Во начините на остварување на програмата  за реализација и организација на наставата назначени 
се следниве методи и активности: фронтално предавање, дискусии, тимска работа, проблемска 
настава, индивидуална и групна работа, решавање на нумерички и графички задачи.  Наставата се 
изведува во кабинет по физика или компјутерска училница со наставни средства и неопходни 
технички помагала, употреба на компјутерски симулации и компјутерски софтвер по физика 
(Coach и Coach 5). За остварување на целите и задачите на наставата по физика како задолжително 
е наведено практикување на активна метода на учење, подготвување проекти и есеи за избрани 
содржини, како и посета на соодветни институции. 

Исто така, назначена е неопходноста од практикување на едноставни лабораториски експерименти 
за демонстрирање на физичките појави, со што се влијае на развивање на љубопитноста кај 
учениците и се поттикнува истражувачкиот пристап за природните науки. 

Препорaка 

Во курикулумите на денешните училишта се води постојана борба околу традиционалните 
наставни предмети, обемот на нивните содржини во кои постојано максимално се вметнува во 
веќе претрупаната наставна програма. Сепак, програмските содржини по физика би требало да 
бидат осовременети и поврзани со теми и проблеми од одржлив развој. Ова особено бидејќи 
тематската целина „Физиката и животната средина“ ја изучуваат само учениците од четврта 
година - кои одбрале ПМА и ПМБ изборно подрачје. 

Во наставната програма во сите години потребен е поголем осврт кон значењето на 
енергијата за човештвото - став  кој треба да биде вграден во свеста на секоја индивидуа. 
Програмските содржини во сите години  би било корисно да се надополнат со теми за 
разликите, предностите и недостатоците при користење на различни алтернативни видови 
на енергија (соларна, геотермална енергија, енергија од ветер и вода, биомаса) како обновливи 
енергетски ресурси. Модерните и одржливи енергетски услуги, подразбираат  зголемена 
енергетска ефикасност, зголемување на уделот на енергија од обновливи ресурси и од чисти 
технологии - што е од огромно значење за одржливиот развој и борбата со климатските 
промени. Исто така, потребно е познавање и на енергетски ефикасните мерки што треба да се 
преземаат при урбаното планирање (топлинска ефикасност) во зградите, транспортот, 
производството итн. 

Бидејќи само со познавање на енергијата, изворите и ефикасното и рационално користење може 
да се обезбеди правилен однос кон ова круцијално прашање т.е тенденцијата одржливата 
енергија да стане реалност што директно води до искоренување на сиромаштијата и 
остварување глобален просперитет. 

Во наставната програмата потребно е вклучување и изучување и на физичките параметри на 
работната и животната средина. Пример: Третирање на  бучавата како загадувач. (Луѓето 
во урбаните средини се постојано изложени на негативниот ефект на бучавата врз квалитетот 
на животот и здравјето - бидејќи способност за адаптација и привикнување на постојана 
прекумерна бучава кај човекот не постои); (Ефект на електромагнетните зрачења и УВ 
зрачењето врз здравјето на луѓето и мерки кои придонесуваат за намалување на здравствените 
ризици од прекумерното изложување на истите.) 
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Иако, наставата по физика има најголема корелација со математиката, потребно е форсирање на 
еден интердисциплинарен пристап со наставата по биологија и хемија што е остварливо 
преку бројни теми и содржини од одржливиот развој (причини за климатски промени, глобално 
затоплување на атмосферата, ефект на стаклена градина, озонски дупки итн.) што кај учениците 
ќе развие одговорен однос кон зачувувањето на животната средина. 

При остварувањето на наведеново,  наставникот треба да ги разгледа и можностите што ги има 
со осмислувањето на воннаставните активности во кои учениците се вклучуваат 
доброволно и неоптеретени со страв од неуспех и лоша оценка. Во тек на овие активности 
учениците се максимално мотивирани за продлабочување на своите знаења и корисно 
поминато слободно време. Секако,  вклучувањето на учениците  во еден ваков проект  од 
наставникот бара ангажман за осмислување на практични и интересни теми и содржини за 
учениците, теми од секојдневниот живот кои го третираат одржливиот развој и грижата за 
животната средина (научни и документарни филмови: „Светот без нафта“ ; „Чернобил“). На 
ваков начин,  наставникот би имал извонредна можност за проширување на своето воспитно 
влијание за одржлив развој.  

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. 

Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативаен начин на живот. Тој исто така 
треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните секојдневни 
навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем 
кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Физика  

• Ученикот ја разбира клучната улога на енергијата и енергетските ресурси за прогрес и 
развој на општеството. 

• Ученикот  применува еден истражувачки и практичен пристап со анализа и критички 
осврт на економското, социјалното и еколошкото влијание на различните алтернативни 
извори на енергија, нивните предности и мани. 

• Ученикот ја разбира важноста на зголемување на енергетскиот удел од обновливи 
ресурси, што е од огромно значење како за О.Р. така и за борбата со климатските 
промени, 

• Ученикот го разбира  влијанието на технолошките процеси на животната средина, на 
ефектот на индустријализацијата и неконтролираниот развој врз климатските промени . 
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• Ученикот ги знае можностите на различните извори на енергија и значењето на 
одржливата енергија (има однос кон ефикасното и рационалното користење на 
енергијата). 

• Ученикот ги разбира предностите од иновативните и алтернативни решенија за употреба 
на чисти технологии. 

• Ученикот развива одговорен однос кон зачувување на квалитетот на животната средина 
(ги знае физичките параметри на работната и животната средина - извори, нивоа и 
типови на бучавата како загадувач, штетното влијание на електромагнетно и УВ 
зрачење, радиоактивното зрачење и нивните негативни ефекти врз природата и по 
животот на луѓето). 

 

5.1.6.БИОЛОГИЈА 

Цели на предметот 

Содржините кои се обработуваат во рамки на предметот Биологија, недвосмислено покажуваат 
дека истиот е клучен фактор за наобразбата на учениците од областа на одржливиот развој. Во 
споредба со другите предмети програмата по биологија третира  најмногу теми  кои се однесуваат 
на образование и воспитување за заштита на животната средина и зачувување на природните 
ресурси. Во целите на наставата по биологија за гимназиско образование, во ниту една наставна 
програма не е наведено образование за одржлив развој и тоа како термин експлицитно не се 
споменува. 

Во средното гимназиско образование - Биологијата како наставен предмет е застапена со вкупно 
216 часа во тек на I, II и III година и 99 часа во IV-та година за оние ученици кои одбрале 
природно- математичко подрачје Б - (ПМБ), во кое биологијата е изборен предмет. 

Меѓу наведените општи цели на наставата по биологија за гимназиско образование за сите години 
можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат за функционалното 
образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на  предметот Биологија кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

Развивање основна научна писменост, 
љубов кон природата и свест за 
сопственото место во неа 

Развивање позитивен став кон изучување  на 
биологијата 

Стекнување основни знаења за основната 
градба, разновидноста и значењето на 
растителниот и животинскиот свет 

Развивање  објективно и логичко расудување , 
поттикнување на љубопитноста, 
самостојноста и критичкото расудување 

Развивање знаења и вештини од областа на 
екологијата и чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на животната 
средина 

Развивање способност за примена на 
стекнатите знаења од различни биолошки 
дисциплини  во секојдневниот живот 

33 

 



Оспособување за самостојни експерименти 
и истражувања на биолошките појави и 
феномени  

Стекнување умеења и формирање навики за 
користење различни извори на знаења од 
изучуваните биолошки области 

Развивање здравствена култура и хумани 
односи меѓу половите 

 

 

 

Општи цели на наставата по предметот Биологија во средното гимназиско образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Биологија кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
година 

Учениците  треба да: 
• се оспособат за стекнување знаења за функционирање на 

биолошките системи согласно принципите и законитостите што 
владеат во биосферата. Да се запознаат  со основните истражувачки 
методи, со системот на класификација на живите организми.  

• ги разбираат взаемните односи на живите суштества и животната 
средина и динамиката на кружење на материјата и енергијата;  

• развијат свест за зачувување на емоционалното и физичко здравје 
(превенција од злоупотреба на алкохол и психотропни супстанци) 

Втора 
година 

Учениците  треба да: 
• нема наведени цели 

Трета 
година 

Сите изборни 
подрачја 

 
 

Учениците  треба да: 
• стекнуваат основни знаења од областа на хуманата генетика  и 

неопходни навики за зачувување на сопственото здравје; 
• развиваат свест за сексуалноста како составен дел на животот-

почитување норми на однесување кои обезбедуваат хумани односи 
меѓу половите; 

Четврта година 
и ПМБ 
изборно  
подрачје 

 

Преку изборната настава по биологија учениците  треба да: 
• реализираат повторување, утврдување  и продлабочување на 

знаењата од изучуваните биолошки области во функција на 
успешна подготовка за полагање на матурскиот испит и 
натамошното академско образование;  

• анализираат и поврзуваат знаења од повеќе изучувани области од 
другите предмети (особено од другите природни науки), користат 
различни извори при самостојно изработување на истражувањето 
за матурската тема 

 
Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  
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Табела 3 : Конкретни цели на  предметот Биологија кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

 
Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• препознаваат и именуваат својства на живи и неживи објекти; 
• ги познаваат сите фази на истражувањето и самостојно да прикажат 

едно истражување; 
• ги препознаваат и именуваат претставниците на петте царства, да 

ги разликуваат пооделните таксономските категории; 
• се стекнат со знаења за значењето на некои од познатите 

претставници хранливи, лековити, индустриски важни, еколошки 
значајни, отровни, патогени организми итн.; 

• ги дискутираат значењето на животните за природата, стопанството и 
другите аспекти од човековото живеење; 

• препознаваат, разликуваат и именуваат основни компоненти на 
животната средина и нивоа на исхрана во еко системите; 

• ги разбираат взаемните односи на живите суштества и животната 
средина како и динамиката на кружење на материјата и проток на 
енергијата во рамки на еко системите; 

• дефинираат основни еколошки поими: еколошка валенца, 
кардинални точки, односи меѓу биотопот и биоценозата (акција, 
реакција и коакција), интраспециски и интерспециски односи, синџири 
на исхрана; 

• разликуваат абиотички и биотички фактори со посебен осврт на 
антропогениот фактор и неговото деструктивно влијание - (климатски 
промени, ефект на стаклена градина, кисели дождови, озонски дупки, 
ерозија на почвата и опустинување, намалување на биодиверзитетот, 
загрозени видови, агроеко-системи и урбани еко-системи); 

• ги познаваат сите етапи од  биоеволуцијата на планетата-текот и 
развојот на животот на Земјата; 

• ги дефинираат Еволуционата теорија на Чарлс Дарвин и коацерватната 
теорија на Опарин; 

• посочуваат примери за видови адаптации,  
• ги познаваат основните податоци за развој на сите фази од еволуцијата 

на современиот човек и еволутивната положба на човекот денес; 
• набројуваат и објаснуваат примери за вештачка селекција на расите 

домашни животни; 
• анализираат, заклучуваат и дискутираат за болести на зависност- 

злоупотреба на алкохол и дрога,  
 

Втора  
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година / 

Трета 
година 
ПМБ 

подрачје 

Учениците треба да: 
• стекнат неопходни хигиенски навики за зачувување на сопственото 

здравје и здравјето на другите луѓе (превентива од полови заболувања); 
• ја разбираат сексуалноста како составен дел на животот-почитување 

норми на однесување кои обезбедуваат хумани односи меѓу половите-
планирање на семејството; 

• стекнат одговорност кон личното здравје; 

 
Четврта 
година 
ПМБ 

подрачје 
 

Учениците треба да: 
 

• Реализираат повторување, утврдување  и продлабочување на знаењата 
од веќе изучуваните биолошки области во функција на успешна 
подготовка за полагање на матурскиот испит и натамошното академско 
образование;  

• Имаат јасна претстава за проблематиката која ја изучува биологијата 
што ќе им овозможи квалитетно професионално насочување; 

 
 
Начин на остварување на  програмата 

Програмата  за реализација на  наставата по биологија е детално напишана, со добро формулирани 
цели и корелација со содржините од другите предмети и потребни предходни предзнаења. Исто 
така, дадени се и дидактички насоки  и препорачани методи за реализација на наставните 
содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на наставните теми. Недостигаат 
понудени актуелни и практични примери кои на едукаторот би му помогнале во 
осовременувањето и организацијата на наставата. За имплементација на повеќе  содржини кои ја 
третират проблематиката на одржливиот развој, повеќе од потребни се конкретни научни статии за 
анализа како и презентирање таргетирани видео материјали како  илустрација. Со тоа, на 
наставниците би им се отворила можност за нов начин на реализација на програмата. 

 

Препорaка 

 

Иако е завршено десетлетието за образование за одржлив развој (UNESCO 2005); во наставната 
пракса сé уште недоволно се застапени наставни активности за живот на одржлив начин. 
Неопходно е редефинирање на целите и проширување на содржините во склад со еден  
современ концепт на настава. Ова особено бидејќи во целите и програмата по биологија за 
гимназиско образование , во ниту една година не е наведено образование за одржлив развој 
ниту тоа како термин експлицитно  се споменува. 

Најмногу содржини кои се директно поврзани со одржливиот развој (и тоа најмногу  со делот 
кој се однесува на загадувањето и заштитата на животната средина), застапени се во наставната 
програма по биологија за прва година - во рамки на темата „Екологија“. 
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• Во наставната програма во темата „Екологија“ неопходно е проширување на содржините 
кои се однесуваат на одржливиот развој со инкорпорирање теми во кои: 

• ќе се анализира значењето на богатството и можностите на Светското море како еден 
од основните извори за задоволување на потребите на човештвото со прехрамбени и 
енергетски ресурси (минерални материи, нафта и гас од океанските длабочини, биодизел 
од алги итн.);  

• значењето на морињата и океаните како произведувачи на повеќе од 1/2 од 
атмосферскиот кислород, како најголеми и најефтини сообраќајни  коридори, и нивното 
влијание врз климата.  

• ќе се дава сеопфатен осврт на загадувањето на водените еко системи со различни 
типови отпад и последиците од истото; Можностите за автопурификација 
(самопречистување) на морињата и океаните.; Загадување на езерските и речните еко-
системи кои имаат мала моќ за саморегулација и се лесно подложни на деградација. 
Мерки на заштита (екоремедијација) за  ревитализација и воспоставување на 
првобитните еколошки односи и развој на нови технологии. (Пр.Употреба на  
бактерии разградувачи на нафта и пластика во решавањето на проблемот со отпадните 
води, итн.) 

 
Инкорпорирање теми и содржини во кои: 
 

• далеку повеќе ќе се анализира исклучителното значење на шумските еко системи за 
зачувување на рамнотежата, биодиверзитетот, за економскиот развој и планската 
експлоатација на истите. 

• треба  да се изучува проблематиката на глобалните климатски промени преку анализа 
на  нивното негативно влијание врз еко системите. ( Климатските промени како трајна 
криза со несогледливи последици врз количеството храна, вода, природните катастрофи, 
здравјето на луѓето, намалување на биодиверзитетот, економскиот раст итн.) 

• ќе се прави продлабочување на знаењата кај учениците за аерозагадувањето -
квалитетот на воздухот (максимално дозволените концентрации на различни видови 
загадувачи), бучавата како загадувач во урбаните средини, што е во директна 
корелација со квалитетот на животот на луѓето. 

• би било корисно да се третираат теми за разликите, предностите и недостатоците при 
користење на различни алтернативни видови на енергија (соларна, геотермална 
енергија, енергија од ветер и вода, биомаса) како обновливи енергетски ресурси. 

• ќе се третира проблематиката  за пристап и промовирање на безбедна храна и 
одржливо земјоделско производство. Органски произведена храна, која користи 
минимално ниски концентрации на вештачко ѓубриво и средства за заштита, што како 
крајна цел има безбедност на здравјето на луѓето и заштита на почвата, особено во 
руралните средини, ГMO, банки за чување на разновидни сорти на семиња итн. 

• треба да се едуцираат учениците за планското и рационално користење на исправна 
вода за пиење, на која денес  заради енормното загадување, веќе не се гледа како на 
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неограничен природен ресурс (користење, техничка , комунална вода, системи за 
прочистување). 

• ќе се изучува  проблематиката на упревување со отпад, негово безбедно складирање, 
селектирање и можностите за реупотреба, рециклажа, користење енергија од отпад т.е 
отпадот како ресурс. Принципот 4R - (Reduction, Reuse, Recycling, Recovery) 

• ќе се изучуваат ефектите на контаминираната животна средина по здравјето на луѓето.  

Со споредба на бројот на теми/содржини и  предвидениот број на часови според програмата, 
евидентно е недоволно време за реализација на лабораториски вежби и практична примена на 
стекнатите знаења (Организирани посети на музеи, институции,хидрометеоролошки завод, 
ботаничка градина...). А, токму практичната примена на основните вредности на одржливиот 
развој може да направи значаен исчекор од класичниот пристап на учење - кон учење со 
активно дејствување. Пример на добра пракса во поврзување на наставните содржини  со 
воннаставни активности за одржлив развој и грижа за животната средина е вклучување на 
учениците во обновување на шумските еко системи со - иницирање акции за раззеленување, 
конкретен допринос во селекција на отпад и рециклирање на биоотпад (компостирање)*. 
Со тоа учениците го согледуваат сопствениот потенцијал во насока на развој на одржливо 
општество и збогатување на училишната програма со воншколски активности, а  
наставникот има извонредна можност за проширување на своето воспитно влијание за одржлив 
развој.  
Содржини од областа на одржливиот развој, од страна на наставникот можат да бидат 
понудени како приоритет при избор на матурска тема и како проектна активност по 
предметот биологија. Изработка на студии за состојбата на животната средина во нивното 
непосредно опкружување  им дава можност на учениците преку локални примери,  полесно да 
ги разберат глобалните промени. 

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. 
Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативаен  начин на живот. Тој исто така 
треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните секојдневни 
навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем 
кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Биологија 

• Учениците се запознаваат со поимот и концепцијата на одржлив развој. 

• Учениците развиваат свест за зголемување на напорите за зачувување и одржливо 
стопанисување со шумите и самостојно учествуваат во обнова и санација на 
деградираните шумски еко системи. 
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• Учениците го знаат значењето на  биодиверзитетот и опасностите од негово 
загрозување. 

• Учениците го знаат еколошкото значење на Светското море и на останатите водени еко 
системи (ги препознаваат човековите активности кои се причина за нивно загадување 
како и мерките за заштита и ревитализација). 

• Учениците ги знаат очекуваните ефекти од климатските промени како еден од 
најголемите предизвици на денешницата и потребата од залагање за намалување на 
истите како врвен приоритет. 

• Учениците го разбираат ефектот на стаклена градина и напорите за намалување на 
емисијата на стакленичките гасови. 

• Учениците ги разбираат  проблемите во врска со достапноста на здрава храна и 
потребата за одржливо земјоделско производство на глобално и на локално ниво. 

• Учениците знаат дека за одржлива иднина е неопходно ефикасно користење на вода за 
пиење и обезбедување на санитарни услови како едно од основните човекови права. 

• Учениците развиваат свест за ефикасно справување со отпад како клучен фактор за 
заштита на животната средина и човековот здравје. 

• Учениците  знаат дека развојот на зелената економија е предуслов за одржлив развој кој 
доведува до поголема благосостојба на луѓето (зголемување на доходот, намалување на 
сиромаштијата и унапредување на квалитетот на животот во целина). 

• Учениците имаат развиено чувство на одговорност за зачувување на природните ресурси 
за идните генерации. 

• Учениците ги разбираат причините и последиците од најчестите ризици по здравјето во 
адолесценцијата, ги проценуваат ризиците и начините како може да се намалат или 
избегнат. 

 

5.1.7.ХЕМИЈА 

Цели на предметот 

Изучувањето на хемијата како предмет во средното гимназиско образование, на учениците би 
требало да им овозможи развивање на функционална хемиска писменост - совладување на јазикот 
на хемијата (хемиски симболи, формули, равенки и терминологија). Исто така, изучувањето на 
хемијата треба да придонесе за развивање љубопитност  кај учениците за природата на својствата 
на супстанциите во неговото непосредното  опкружување, за разбирање на значењето на 
хемијата во секојдневниот живот, за развојот на нови материјали и технологии и развој на 
општеството во целина. Од аспект на одржливот развој, изучувањето на хемијата треба  да 
придонесе за развивање на свеста за важноста од одговорно однесување кон животната средина. 

Во средното гимназиско образование - Хемијата како наставен предмет е застапена со вкупно 216 
часа во тек на I, II и III-та година и 99 часа во IV-та година за оние ученици кои одбрале природно- 
математичко подрачје Б  - (ПМБ), во кое хемијата е изборен предмет. 
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Меѓу наведените општи цели на наставата по Хемија за гимназиско образование за сите години 
можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат за функционалното 
образование за одржлив развој. 

 

Табела 1: Цели на  предметот Хемија кои се однесуваат  на одржлив развој 

Директни цели Индиректни цели 
Развивање основна хемиска писменост и 
стекнување знаења за природните промени 
и појави со помош на хемиски теории и 
закони 

Развивање позитивен став кон изучување  на  
хемијата 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на животната 
средина  

Развивање објективно и логичко расудување , 
поттикнување на љубопитноста, 
самостојноста и критичкото расудување 

Оспособување за  самостојни експерименти 
и истражувања на хемиските појави и 
феномени  

Развивање способност за решавање теориски и 
експериментални проблеми 

Развивање навики за рационално 
користење  и правилно скалдирање на 
различни потенцијално штетни супстанци 
во секојдневниот живот 

Стекнување умеења и формирање навики за 
користење различни извори на знаења од 
изучуваната област 

 

Општи цели на наставата по предметот Хемија во средното гимназиско образование 

 

Табела 2: Општи цели по предметот Хемија кои се однесуваат  на одржливиот развоj 
Година 

на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
година 

Учениците   треба да: 
• го разбираат предметот на изучување и методите кои се 

применуват  во хемијата како природна наука. 
 

Втора 
година 

Учениците   треба да: 
• ги совладаат основните операции на лабораториската техника, 

мерки на безбедност и заштита при работа. 
 

Трета 
година 

Сите изборни 
подрачја 

 

Учениците   треба да: 
• се запознаат со основите на органската хемија, со соединенија кои 

содржат азот. Нивните својства, примена и значење за животот; 
Примена на стекнатите знаења од хемијата за толкување појави и 
промени во нивното опкружување; 
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Четврта година  
ПМБ 

изборно  
подрачје 

 

Преку изборната настава по хемија учениците   треба да: 
• реализираат повторување, утврдување  и продлабочување на 

знаењата од изучуваните хемиски дисциплини во функција на 
успешна подготовка за полагање на матурскиот испит и 
натамошното академско образование;  

 
 
 Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Хемија кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• го објаснуваат предметот и значењето на  хемијата како природна  

наука која преку научен метод доаѓа до сознанија за појавите и 
промените во природата; 

• дефинираат и разликуваат поими:   физички и хемиски својства, 
чиста супстанца (елемент и соединение) и смеса, атом и молекула, 
хемиски симбол и формула, големини и единици.  

• го познаваат периодниот систем на елементите (промената на 
физичките и хемиските својства на елементите по групи)  

• ја знаат застапеноста на неметали во природата - во елементарна 
форма или во состав на соединенија ( Ги познаваат основните физико-
хемиски својства на некои од неметалите H,O2,S,N,C); 

• ја знаат застапеноста на металите во природата во елементарна форма 
или во форма на соединенија; 

• ги препознаваат и разликуваат неорганските соединенија (оксиди, 
киселини, хидроксиди, соли, комплексни соединенија)  

• го поврзуваат составот на соединенијата со својствата и нивната 
употреба- (ги препознаваат примерите на елементи и соединенија со 
кои се среќаваат во секојдневниот живот); 

• познаваат последици од штетно дејство на соединенијата врз 
животната средина; 

• ги познаваат основните операции на лабораториската техника, 
мерки на безбедност и заштита при работа со хемикалии; 

 

Втора 
година 

Учениците треба да: 
• ги објаснуваат поимите хемиска реакција, реактанти, продукти, 

ендотермна, егзотермна реакција, топлински ефект, реверзибилен и 
иреверзибилен процес. 
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Трета 
година 
ПМБ 

подрачје 

Учениците треба да: 
• ги познаваат основните карактеристики на јаглеводородите (ја 

поврзуваат нивната структура , хемиски својства и примена; 
• знаат дека главни природни извори на јаглеводороди се нафта и 

природен гас; 
• разликуваат вид алкохол спрема број на ОН групи и вид на С -атом 

(знаат за штетното дејство на етанолот врз човековиот организам , 
алкохолизам , за токсичноста на метанолот); 

• препознаваат есенцијални амино киселини (структура, својства, 
примена) кои мораат да се внесуваат со храна; 

 
 
 
 
 

Четврта 
година 
и ПМБ 

подрачје 
 

 
Преку изборната настава по хемија  учениците   треба да:  

• го познаваат хемискиот состав и значењето на биосоединенијата за 
живиот свет;  

• имааат став за правилна и здрава исхрана; 
• значењето и важноста на витамините во прехрамбените артикли за 

здравјето на човекот; 
• развиваат свест за сопствените знаења и способности и натамошна 

професионална ориентација; 
• анализираат и поврзуваат знаења од повеќе изучувани области од 

другите предмети (особено од другите природни науки) , користат 
различни извори при самостојно изработување на истражувањето за 
матурската тема 

 
 
Начин на остварување на  програмата 

 

Во наставната програмата по хемија не се  содржани   многу теми  кои се однесуваат на 
образование и воспитување за заштита на животната средина и проблематиката на одржлив развој. 
Во целите на наставата по хемија  за гимназиско образование, во ниту една наставна програма не е 
наведено образование за одржлив развој, ниту тоа како термин експлицитно се споменува. 

Во програмата се дадени  и дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржливиот развој. Недостигаат понудени актуелни и практични 
примери кои на едукаторот би му помогнале во осовременувањето и динамика на наставата. За 
имплементација на повеќе  содржини кои ја третират проблематиката на одржливиот развој, 
повеќе од потребни се конкретни научни и популарни статии за анализа и презентирање 
таргетирани видео материјали како  илустрација. Со тоа на наставниците би им се отворила 
можност за нов начин на организација на наставата и реализација програмата. 
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Препорaка 

Програмските содржини на наставата  по хемија  би требало да бидат осовременети , поврзани 
и збогатени со теми кои ја третираат  проблематиката  на одржлив развој. Ова особено бидејќи 
таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на секојдневните навики на 
учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

• Имајќи предвид дека водените ресурси се сржта на одржливиот развој, како и фактот 
дека од ден на ден се намалува количеството на употреблива вода за пиење - планското 
и рационално снабдување со вода со добар квалитет мора да е приоритет за сите 
корисници. Зголемениот број жители, урбанизацијата, земјоделието и индустријата 
секојдневно ја зголемуваат потрошувачката на вода, а количеството на максимално 
загадена отпадна вода континуирано расте. 

Бидејќи во рамки на наставната програма по хемија воопшто не се изучува водата и нејзиното 
значење повеќе од неопходно е селектирање на содржини кои ќе ја обработуваат оваа 
проблематика. Содржини во кои ќе се анализират својствата и карактеристиките на водата, 
водата како растворувач, и значењето на водата за животот. Ќе се  разгледува водата како чиста 
супстанца, различни примери на води кои се смеси (изворска, морска, езерска, речна, 
минерална, атмосферска, отпадна вода, квалитет и категорија на води). 

Програмските содржини треба да бидат збогатени : 

• со теми кои ќе им овозможат запознавање на учениците со основните принципи на 
„Зелената хемија“, преку примери за биоразградиви хемикалии (саморазградива 
пластика и најлон) кои се безбедни за животната средина. 

• со теми кои од хемиски аспект ги анализираат загадувачите кои се максимално 
перзистентни отпорни на процесите на разградување. Супстанци кои остануваат 
долго во животната средина по правило се опасни еко-токсиканти (DDT, атразин, 
бензоперилен, карбофуран...) Пример -Пестицидот Mirex во езерата во Онтарио е 
измерен во енормно високи концентрации во деведесетите иако неговото производство 
било забрането и престаналао 1970 година. 

• со теми преку кои ќе се анализират различни хемикалии кои секојдневно се користат 
во домаќинствата, а кои содржат опасни контаминенти по животната средина (средства 
за лична и хигиена во домот, различни вештачки засладувачи,  аспартат, опасни адитиви, 
конзерванси, пестициди, инсектициди, хербициди итн); 

• Неопходна е и поголема застапеност на содржини во кои би се изучувала практичната 
примена на јаглехидратите (од целулоза - хартија, памук по хемиски соств е целулоза) 

Вметнување на теми кои преку еден интердисциплинарен пристап со предметот биологија и 
физика: 

• би се обработувале последици од загадување на водени еко системи со органски отпад и 
на почвите со тешки метали.  

• Воведување теми во кои ќе се анализираат хемиски соединенија кои ја уништуваат 
озонската обвивка, CFC соединенија.  
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• теми кои ќе ги анализираат причините за - и последиците од киселите дождови 
(Ефектите на  емисија на азотни и сулфурни оксиди од различни загадувачи, 
намалувањето на рН вредностите на водните еко системи, ефекти врз рибниот фонд, 
плодноста на почвите и шумските еко системи);  

• во кои посебно ќе се изучуваат позначајните нафтени деривати (бензин, петролеум, 
дизел, еко дизел, масло, асфалт) како смеси на соединенија со слични хемиски својства. 

Во наставната програма по хемија недостигаат и содржини во кои се прави осврт на 
технологиите кои денес се користат , а се големи  загадувачи кои генерираат големи количини 
отпад. Учениците треба да знаат дека најштетно влијание врз живата средина имаат погоните 
на црната и обоената металургија кои користат согорување на јаглен (котларници и 
термоелектрани), метало - преработувачката индустрија и рударството. Од таму за живеење и 
дејствување во склад со стандардите на одржливиот развој од особено значење се истражувања, 
иновации и развој во областа на еколошки прифатливи технологии за поддршка на 
зелената економија. (преферирање долготрајни производи и користење обновливи енергетски 
извори). 

Кај учениците треба да се развива свест не само за значењето и придонесот на рударската 
индустрија (минералите и металите), во светската економија и економскиот раст во државата, 
туку и за начинот на управување со рударската индустрија. Тоа подразбира максимално 
ефикасна заштита на екосистемите и биодиверзитетот, како и мерки на реупотреба рециклажа  
на производите во суровини. 

 Образованието на учениците за еколошки безбедни и енергетски поефикасни технологии во 
голема мерка отвара можности за примена на стекнатите знаења во практиката.  

Содржини од областа на одржливиот развој, од страна на наставникот можат да бидат 
понудени како приоритет при избор на матурска тема и како проектна активност по 
предметот хемија. Изработка на студии и самостојни истражувања за состојбата на 
животната средина во нивното непосредно опкружување  им дава можност на учениците 
преку локални примери, полесно да ги разберат глобалните промени. 

Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на размислување на 
алтернативаен начин на живот, за остварувањето на наведеново, треба да ги разгледа и 
можностите што ги има со осмислувањето на воннаставните активности во кои учениците 
се вклучуваат доброволно и неоптеретени со страв од неуспех и лоша оценка. Во тек на овие 
активности учениците се максимално мотивирани за продлабочување на своите знаења и 
корисно поминато слободно време. Секако, вклучувањето на учениците во еден ваков проект 
од наставникот бара ангажман за осмислување на практични и интересни теми и содржини за 
учениците, теми од секојдневниот живот кои го третираат одржливиот развој и грижата за 
животната средина.(На пр: организирани посети на Хидрометеролошки завод каде се прави 
контрола на квалитет на води,  организирање акции за собирање искористени батерии и сл.) 

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина.  
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Наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на кој 
размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на идеи 
и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место 
завзема ученикот, развива критичко мислење  кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност 
да го пренасочи  образовниот систем кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот 
развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Хемија учениците треба да 

• знаат дека за одржлив развој е неопходно ефикасно користење на вода без губитоци, 
значајно намалување на загадувањето и подобрување на нејзиниот квалитет.  

• знаат дека едно од основните човекови права е достапност до безбедна вода за пиење и 
санитарни услови. 

• развијат свест за рационално управување со хемикалии како клучно за заштита на 
здравјето на луѓето и животната средина 

• знаат да ги анализираат производите од секојдневната употреба кои содржат 
екотоксиканти (нивно безбедно користење и депонирање) 

• ги разбираат предностите од иновативните и алтернативни решенија за употреба на 
чисти технологии. 

• развиваат способност за воочување, разбирање и решавање на еколошки проблеми. 

• знаат кои се мерките за заштита од хемиска контаминација на водата, почвата и воздухот 
и индиректно на живиот свет. 

• развиваат одговорен однос и личен допринос во зачувување на квалитетот на животната 
средина преку примена на наученото во секојдневниот живот.   

 

5.1.8. ИСТОРИЈА 

Цели на предметот 

Изучувањето на Историјата како предмет во средното гимназиско образование, на учениците би 
требало да им овозможи усвојување суштински, систематизирани и трајни научно потврдени 
знаења за минатото и сегашноста, да придонесе за негување на критичкото мислење и градење 
вредносен систем на однесување кој подразбира развивање национален, европски и светски 
идентитет и воспитување во духот на мирот и толеранцијата. Да им овозможи изградување 
историска свест и вредносен систем на однесување кон својот народ и другите заедници во 
државата, кон другите народи и држави и кон она што е цивилизациско достигнување. 

Од аспект на одржливот развој, изучувањето на историјата треба да придонесе за разбирање на 
влијанието на развојот на човештвото врз одржливиот развој во минатото и процесите и тековите 
кои би можеле да ја загрозат иднината. 

45 

 



Во средното гимназиско образование - Историјата  како наставен предмет е застапена со вкупно 
216 часа во тек на I, II и III година и 66 часа во IV-та година за оние ученици кои одбрале - 
општествено хуманистичко подрачје А и Б (ОХА, ОХБ), во кое историјата е изборен предмет. 

Меѓу наведените општи цели на наставата по Историја  за гимназиско образование за сите години 
можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат за функционалното 
образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на  предметот Историја кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

  
Разбирање на глобалните и локалните 
промени во природното и локалното 
опкружување до кои дошло како резултат 
на активностите на човекот 

Развивање бјективно и логичко расудување , 
поттикнување на љубопитноста, 
самостојноста и критичкото расудување 

 
Споредување на влијанието на човекот врз 
природните или општествените појави низ 
временска перспектива на минатото, 
сегашноста и иднината 
 

 
Стекнување умеења и формирање навики за 
користење различни извори на знаења од 
изучуваната област, Користење историски 
карти, архивски материјали 

 

Општи цели на наставата по предметот Историја во средното гимназиско образование 

  Табела 2: Општи цели по предметот Историја кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
година 

Учениците   треба да: 
• ја разбираат историјата како учителка на животот, да го објаснуваат 

историскиот развиток на човековото општество и поделбата на 
историски периоди; 

• ги разбираат основните одлики на праисторијата, на  стариот и на 
раниот среден век; 

 

Втора 
година 

Учениците   треба да: 
• се запознаат со животот, културно- техничките достигнувања и 

религијата во раниот среден век , до крајот на 18 -ти век; 
• се запознаат со животот, културно- техничките достигнувања и 

религијата во периодот  од 18 -ти век до првата светска војна; 
• се запознаат со случувањата во Македонија, преродбата и 

културата кај Македонците за време на балканските војни и 
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последиците од нив; 
Трета 
година 

Сите изборни 
подрачја 

 
 

Учениците   треба да: 
• ги разберат причините и последиците на најзначајите историски 

случувања во Светот, Европа на Балканот и во Македонија за време 
на Првата светска војна, во периодот меѓу двете светски војни, за 
време и по Втората светска војна; 

Четврта година 
и ОХА и ОХБ 

изборно  
подрачје 

 

Преку изборната настава по Историја  учениците   треба да: 
• се запознаат со најзначајните настани и појави и креирањето на 

политиката во повоениот свет (период од 1945 до 2000 -та година). 
• се запознаат со развојот на науката и промените во културата 

(период 1945 -2000- та година). 
 
Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Историја кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• го објаснуваат пресметувањето на времето и поделбата на 

историските периоди; 
• ги знаат основните одлики на праисторијата , познатите 

праисториски наоѓалишта  и културното наследство од стариот век на 
Балканот и во Макеонија (карпеста уметност); 

• го изучат животот во селата и градовите на Балканот и на територија на 
денешна Македонија во раниот среден век (владетели, дворски живот), 
развојот на феудалните градови, занаети, стокова размена, градовите 
како културни и просветни центри; Улогата на црквата во 
средновековната историја  (Охридска архиепископија); 

Втора 
година 

Учениците треба да: 
• ги анализираат условите што допринеле за големите географски 

откритија (поморски патишта); 
• ги објаснуваат карактеристиките на културата во раниот среден век, 

средновековните градови, појава на мануфактура и граѓанска класа, 
појава на научници кои ги негирале религиозните толкувања на 
природата и светот; 

• го осознаат поддемот на граѓанството и индустриската револуција; 
• стекнат знаења за Француската револуција, државното и политичкото 

уредување на САД, сосотојбите во Русија до I-та светска војна; 
• го објаснуваат настанувањето и карактеристиките на Османлиската 

империја (уредување, стопанство, култура, образование и религија за 
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време на османлиската власт), положбата на македонците во 
назначениот период; 

Трета 
година 

 

Учениците треба да: 
• се запознаат со историските настани во Светот, Европа и на 

Балканот во I- та светска војна ( промените во светската економија во 
периодот 1903 -1914 година); 

• го објаснуваат создавањето на СССР , избувнувањето на Октомвриската 
револуција и нејзиното влијание во светот 

• ја анализираат состојбата со почитување на човековите права и 
цивилизациските вредности за време на I- та светска војна; 

• се стекнат со реални и објективни знаења за периодот меѓу двете 
светски војни (победници и поразнени), новата карта на Европа и 
Светот, Мировната конференција во Париз, Друштвото на 
народите; 

• се запознаат со општествените, прилики по I- та светска војна (култура, 
наука, образование, ја анализираат големата економска криза и 
различните начини за излегување од неа; 

• се запознаат со историските настани во Македонија во тек на I- та 
светска војна и во периодот меѓу двете светски војни (афирмирање 
на македонска национална свест); 

• се запознаат со историските настани во Светот, Европа и на 
Балканот во II-- та светска војна; Последици (човечки и материјални 
губитоци, логори на смртта, модерна воена технологија, атомско 
оружје). Животот за време на војната - поништување на 
цивилизациските вредности. 

• се стекнат со реални и објективни знаења за Светот после II-- та 
светска војна; (воените сојузи, студената војна, новата карта и 
поделба на светот - НАТО и Варшавски пакт, деколонизацијата, 
неоколонијализмот, 

• формирањето на ООН и нејзините механизми за зачувување на 
светскиот мир; 

• ги идентификуваат  достигањата во науката, освојување на вселената, 
движења за еманципација на жената, антивоени и антирасистички 
движења, ги лоцираат  промените на начинот на живот на луѓето, 
раѓањето на нова масовна култура и улогата на новите технологии и мас 
медиумите во светот; 

• ја анализираат положбата на Македонија во рамките на СФРЈ (1945 -
1991) -процесите, појавите и промените во политичката и економската 
сфера, осамостојувањето по распадот на СФРЈ и нејзиниот развој до 
денес;  

 
Четврта 
година 

 
Преку изборната настава по историја  учениците   треба да:-  

• го продлабочуваат интересот за натамошно изучување на историските 
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ОХА и 
ОХБ 

подрачје 
 

настани и процеси; 
• анализираат и поврзуваат знаења од веќе изучуваните области во  

предходните години, се оспособуваат за користење различни извори 
при самостојно изработување на истражувањето за матурската тема 

 
 
Начин на остварување на  програмата 

 

Во содржините на наставната програмата по Историја и во начинот на нивна реализација нема 
доволна застапеност на теми кои ретроспективно би ја  обработувале проблематиката на 
животната средина, а во целите на наставата, во ниту една наставна програма не е наведено 
образование за одржлив развој, ниту тоа како термин експлицитно се споменува. Добра пракса би 
била примена на компаративна метода („Некогаш и сега“) во која би се анализирал:  

• Квалитетот на животната средина и односот кон неа во минатото и денес ; 
• Анализа на животните стилови на луѓето некогаш и сега; 

 
Во програмата се дадени  дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржлив развој. Недостигаат понудени актуелни и практични 
примери кои на едукаторот би му помогнале во осовременувањето на наставата и подобра 
динамика на часот. 
Со цел поефикасно совладување на наставните содржини, наставникот  од учениците не треба да 
бара само репродукција на факти и енциклопедизам, бидејќи помнењето на преголем број 
непотребни информации го оптеретуваат и презаситуваат ученикот, а го запоставуваат развојот на 
мисловниот процес. 
Наставникот за таа цел треба да одбере репрезентативни теми, содржини и информации кои би 
се обработувале низ еден интердисциплинарен пристап. На пример со меѓупредметна настава на 
историјата и биологијата, војната во Вијатнам би можело да биде  третирана од историски аспект, 
а последиците од неа по населението и животната средина би се разгледувале од аспект на 
екологијата и  од социо - економски аспект. (Втората светска војна е окончана со употребата на 
нуклеарно оружје врз Хирошима и Нагасаки. Темата може да се разгледува од историски, од  
философски аспект: Макјавелизам - Целта ги оправдува средствата, а и од еколошки - преку 
последиците од радијацијта по луѓето и животната средина). 
Со тоа со самостојни ученички проекти и интердисциплинарни дебатни часови. кај учениците ќе 
се развива истражувачкиот дух и поттикнува љубопитноста. 
Содржини од областа на одржливиот развој низ историјата, од страна на наставникот можат да 
бидат понудени како приоритет при избор на матурска тема и како проектна активност. 
 Со еден ваков избор на репрезентативни теми  и наставни содржини, преку нивна реализација со 
интердисциплинарен пристап - наставникот придонесува за многу подобра подготовка на 
ученикот за живот и творечко делување, развој на личноста и неопходното ниво на општа 
култура. 
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Препорaка 

 

Една од целите на наставата по историја е културниот напредок, хуманистичкиот развој  на 
ученикот, осознавање на различни културни обичаи, општествени вредности и уредувања. 
Изучувањето на историјата едновремено е можност не само за изучување на минатото, туку и 
за себеспознавање и спознавање на времето во кое живееме, бидејќи  изучувањето на 
некогашниот начин на живот им помага на учениците да ги согледаат разликите, да ја разберат 
сегашноста, да го проценат напредокот и да изградат ставови за иднината.  

При тоа, историјата не смее да се изучува со метод на проста репродукција на селектирани 
историски содржини и штури биографски податоци, туку со еден современ методолошки 
пристап. Наставникот е тој кој треба да ги подучува учениците да ги следат историските 
настани максимално објективно и непристрасно и ослободени од сите предрасуди. Секогаш да 
ги разгледуваат и анализираат случувањата од повеќе аспекти и да градат сопствен критички  
став. 

Програмските содржини треба постојано да се осовременуваат и прилагодуваат во склад со 
новите текови и проекција на иднината. Целите на предметот треба да бидат дополнети со тема 
„Влијание на развојот на цивилизацијата на животната средина и на одржливиот развој“. 
Поради временска неекономичност и преобемност на наставната програма, можат да бидат  
понудени изборни и факултативни содржини (кои се однесуваат на состојбата на животната 
средина и односот кон неа во минатото), а за кои поединците самостојно ќе се определуваат - 
што им овозможува да ги остваруваат своите интереси. 

Програмата по историја мора да е флексибилна и развојна, да ги следи најновите трендови, да 
го обврзува наставникот како практичар да го напушти традиционалниот пристап на работа и 
да користи поефикасни наставни форми и методи, со што ќе го осовремени наставниот процес. 

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина.  
Наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на кој 
размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на идеи 
и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место 
завзема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност 
да го пренасочи  образовниот систем кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот 
развој. 

 
Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Историја 

Учениците треба да: 
 

• развиваат историска свест и да се воспитуваат за мир и демократија. 
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• ги разбираат локалните и глобалните промени во природното и општественото 
опкружување како последица на човековите активности низ историјата. 

• ги разбираат последиците од историските случувања врз меѓучовечките односи. 
• развиваат способност за почитување на различните вери и култури во државата и во 

светот. 
• развиваат одговорен однос и личен допринос во зачувување на квалитетот на животната 

средина преку примена на наученото во секојдневниот живот.   
 

 

5.1.9. ЕТИКА 

Цели на предметот 

Етичката тематика е составен дел на вкупното образование и воспитување на младата личност, 
запознавање со значењето на моралот, моралните норми и вредности и нивното практикување во 
животот. 

Етиката како наука за моралот и животните вредности, во средното гимназиско образование се 
изучува со 72 часа годишно во втора година и со 72 часа годишно во трета година како изборен 
предмет за учениците кои одбрале да изучуваат општествено хуманистичко подрачје (ОХБ). 

Во целите на наставата по Етика за гимназиско образование, во ниту една наставна програма не е 
наведено образование за одржлив развој и тоа како термин експлицитно не се споменува. Но, 
содржините кои се обработуваат во рамки на предметот, недвосмислено покажуваат дека истиот е 
од исклучително значење за наобразбата на учениците од областа на одржливиот развој.  

Одговорниот соживот со другите луѓе најдобро се учи токму низ воспитно-образовниот процес во 
кој дефинитивно мора да се имплементирани содржини на етика на одржливост: 

• Уважување  на другите луѓе, почитување на животната средина и на правото на еднаквост, 
но и еднаквост до пристапот и користењето ресурси на вистински начин. 

• Право на информираност за начините на кои можат да се променат лошите животни 
навики. 

Меѓу наведените општи цели на наставата по етика  за гимназиско образование за сите години 
можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат за функционалното 
образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на  предметот Етика кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

Развивање основна  етичка писменост, 
љубов кон природата и свест за 
сопственото место во неа 

Развивање позитивен став кон изучување  на  
етичките норми 

 
Запознавање со значењето на моралот за 

Развивање способност за воочување и 
решавање проблеми, способност за примена 
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квалитетот на животот на стекнатите знаења во различни 
новонастанати ситуации  во секојдневниот 
живот 

 Запознавање со улогата на етиката во 
одржувањето и напредокот на човештвото 

Развивање способност за критичко мислење  и 
аргументирано вреднување знаења и 
информации 

Воведување во изразување сопствен став- 
структура на етичко мислење и 
дејствување 

Стекнување умеења и формирање навики за 
користење различни извори на знаења од 
изучуваните биолошки области 

Развивање здравствена култура и хумани 
односи меѓу луѓето 

 

 

Општи цели на наставата по предметот Етика во средното гимназиско образование 

 

Табела 2: Општи цели по предметот Етика кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Втора 
година 

 
 

Учениците   треба да: 
• се оспособат за прифаќање и избор на позитивните етички 

вредности како и за свој креативен придонес во градењето етичка 
аксиологија на општеството. 

 
Трета 
година 
(ОХБ) 

 
• се запознаат со основните етички вредности, одговорности  и 

норми во најважните  области на денешната практична етика - 
биоетиката и еколошката етика, социјалната, работната, 
економската, политичката етика итн.  

• се оспособат за извршување на должностите и на граѓанскиот тип 
однесување во современото општество. 

 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Етика кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

 
Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 
година 

Учениците треба да: 
• се воведат во етичкиот начин на мислење (Етиката како наука за 
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моралот и животните вредности) и да ја разберат етиката како составен 
дел на културата на живеењето; 

• го разберат современиот развој и поддем на етиката; 
• ја разберат реалноста на човековото живеење во заедница со другите 

луѓе; 
• ја сватат потребата од изградба на универзална етика на човештвото; 
• го знаат зачењето на моралните вредности: умереност, скромност, 

воздржаност и негативните особини : саможивост, одмазда, 
непријателство; 

• ја согледуваат суштината на односите меѓу луѓето и нивната 
комуникација (разбирање, толеранција, емпатија); 

• ја разбираат основната идеја и порака на толеранцијата како 
современа етичка појава, трпеливоста и разбирањето меѓу луѓето; 

• ги објаснуваат елементите на правилна семејна етика, бракот и 
планирање на семејството; 

• се запознаат со основните појави на работната и економската етика; 
• да ги разберат етичките вредности на парите и имотот 
• ја разбираат потребата од штедење во системот на пазарното 

стопанство 

Трета 
година 
ОХБ 

подрачје 

Учениците треба да: 
• се запознаат со различните учења за целите и вредноста на 

живеењето; 
• научат да ги споредуваат основните етички норми на различните 

религии како форма на моралот на различни цивилизации; 
• ја разбираат суштината на современиот утилатеризам - како етичка 

концепција на денешницата; 
• ја објаснуваат потребата од дополнување на етичките погледи со 

аспектите на човечкото однесување (етика на грижата); 
• се запознаат со етичките приоритети и научат за основните негативни 

појави ( непријателство, агресија, тероризам); 
• се запознаат со биоетиката - како нова водечка етичка дисциплина 

(етика на здравјето, еколошка етика); 
• ја разбираат опасноста од  болестите на зависност- злоупотреба на 

алкохол и наркотици; 
• се запознаат со целите и содржините на социјалната етика - 

избегнување, совладување и решавање конфликти; 
• се запознаат со основните идеи на економската етика (имот, пари, 

деловна чесност и нужност од штедење во животот; 
• се запознаат со основните вредности на работната етика: 

трудољубивост и соработка и суштината на основните економски 
категории - имот, пари и нивната улога во животот; 

• ги сватат принципите на политичката етика, со листата на 
човековите права, значењето на мирот и толеранцијата како основна 
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вредност на универзалната етика.   
 
 
Начин на остварување на  програмата 

 

Програмата  за реализација на  наставата по предметот Етика е детално напишана, со добро 
формулирани цели, корелација со содржините од другите предмети и потребни предходни 
предзнаења. Исто така, дадени се и дидактички насоки  и препорачани методи за реализација на 
наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на наставните теми. 
Недостигаат понудени актуелни и практични примери кои на едукаторот би му помогнале во 
осовременувањето и организацијата на наставата. За имплементација на повеќе  содржини кои 
ја третират проблематиката на одржливиот развој, повеќе од потребни се конкретни научни статии 
за анализа, како и презентирање таргетирани видео материјали како  илустрација. Со тоа, на 
наставниците би им се отворила можност за нов начин на реализација на програмата.  

 

Препорaка 

Некои од најзначајните темелни вредности кои образованието за одржлив развој би требало да 
ги промовира и структурно да ги вгради во курикулумите на современото образование се: 

• Почитување на правата и достоинството на човекот. 
• Уважување на културната, природната и општествената разноликост меѓу луѓето. 
• Почитување на правата и потребите на идните генерации. 
• Зачувување на животната средина и животот на Земјата. 
• Развивање одговорност за мир, ненасилие како кон социјалната, така и кон 

природната околина. 
Благодарение на својата сеопфатност, етичкото образование  се пронаоѓа во сé од наведеново. 
Тоа има за цел развивање на хуманизација, социјализација и унапредување на меѓучовечките 
односи, постојано усовршување за остварување благосостојба и на поединецот и на 
општеството во целина. 

Едукацијата во контекст на етиката на одржливост, на ученикот мора да му понуди 
информации за фактот дека - сиот успех на човекот не е дефиниран во материјалното 
богатство, туку во битисувањето и тоа во соживот со другите, без нарушување на природата 
која тоа го овозможува. 

Голем број етички прашања и дилеми не се диференцирани во Наставната програма, а 
често се појавуваат во ученичкото секојдневие. Затоа, во реализација на наставата треба да 
се следи и интересот на учениците во изборот на теми за дебата. (Повеќе примери од 
секојдневниот живот, личното искуство на учениците, изнесени етички и морални дилеми што 
ги засегаат. Секако наставникот има можност при избор на теми за изработка на есеи и дебати 
да форсира основни етички прашања со биолошка, културолошка и хуманистичка тематика). 

Методолошкиот пристап може да се збогати со организирање етички  работилници, гости -
предавачи, научно- популарни филмови, работа во групи, а како теми можат да бидат 
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понудени („Здравјето како највисока етичка вредност“ , „Рамноправност и борба против 
дискриминација“, “Хуманост - подготвеност за помош на други луѓе“). 

Потребата за решавање на сé побројните еколошки проблеми  и кризата на животтната средина, 
придонела за создавање на еколошка етика како дисциплина која се темели на 
преиспитување на ставовите на човекот и вредностите кои влијаат на однесувањето на 
поединецот и на некои држави и влади кон природата. 

Иако, наставата по етика има најголема корелација со социологијата , потребно е практикување 
на еден интердисциплинарен пристап на етиката со наставата по биологија, што е 
остварливо преку теми и содржини од одржливиот развој. Со поголема застапеност на теми од 
еколошката етика  кај учениците ќе се промовира одговорен однос кон зачувувањето на 
животната средина. Во рамки на овие содржини еколошките сознанија и достигнувања од 
областа на заштитата на човековата околина ќе се преформулираат во еколошки норми, забрани 
и должности на човековото однесување кон животната средина. (морално прифатливо или 
неприфатливо однесување). Наставникот преку дебатни часови има можност да ги 
анализира различните еколошки прашања за предизвиците со кои се соочува човештвото 
(Дали човештвото работи против природата? Дали природата му се одмаздува ? Дали ни се 
заканува еколошка катастрофа? Дали природата е човеков непријател кој треба да се победи и 
покори за остварување  сопствени цели и задоволување сопствени потреби? Кој треба да се 
грижи за заштита на загрозените видови, и зошто треба да се спасат? Какви обврски имаме кон 
идните генерации, а какви замерки кон луѓето во минатото? Усвојување алтруистичко 
однесување кон животните  ( Донесување закон со кој секој вид измачување на животните ќе се 
смета за кривично дело итн.). 
Воведување на учениците во основите на биоетиката, која не ги разгледува само прашањата на 
класичната медицинска етика, како абортусот, еутаназијата, лекарска тајна, однос кон 
болниот, туку вклучува и нови теми како клонирање, трансплантација на органи, третман на 
болните од СИДА, дистаназија, вештачко оплодување, сурогат мајчинство, манипулација со 
хуманиот геном, и религиско -етички прашања за почитување на автономијата на пациентот. 
Во рамки на еден интердисциплинарен пристап на етиката и наставата по бизнис 
(Економска етика), учениците можат да анализираат прашања и етички дилеми за еднаквост 
при вработувањето (етничка, полова, возрасна дискриминација, мобинг на работното место, 
етика во рекламирањето - злоупотреба на деца во маркетинг цели, скриено и контраверзно  
рекламирање,  кредитни ризици и банкарски измами, пиратерија - авторски права и плагијати ) 
итн. 
За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. 
Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативен  начин на живот. Тој исто така 
треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните секојдневни 
навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 
При остварувањето на наведеново,  наставникот  треба да ги разгледа и можностите што ги има 
со осмислувањето на воннаставните активности во кои учениците се вклучуваат 
доброволно и неоптеретени со страв од неуспех и лоша оценка. Во тек на овие активности 
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учениците се максимално мотивирани за продлабочување на своите знаења и корисно 
поминато слободно време. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем 
кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој. 

Со една нова култура и изучување на етика на одржливост возможно е менување на 
моделите на однесување, правила, вредности и норми со единствена цел - создавање ново 
морално и единствено така одржливо општество -многу различно од она кое постои во 
моментов. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Етика 

• Учениците се запознаваат со поимот и концепцијата на одржлив развој. 

• Учениците осознаваат дека природата не може да се штити, а животната средина да 
се спасува, ако тоа не стане дел  од приоритетните етички вредности на секој 
поединец. 

• Учениците се оспособени да се залагаат и борат за позитивни промени во животната 
средина имаат развиено чувство на одговорност за зачувување на природните 
ресурси за идните генерации. 

• Учениците усвојуваат правила и норми на однесување и заедничко живеење 
рамноправност, заштита на своите и почитување на правата на другите. 

• Учениците се залагаат за борба против дискриминација, толерантност, спремност за 
запознавање и почитување на различностите. 

 

 

5.1.10. СОЦИОЛОГИЈА 

Цели на предметот 

Социјалниот развој на ученикот опфаќа низа социјални вештини  кои тој треба да ги совлада, како 
би можел компетентно и конструктивно да учествува во општествениот живот на својата 
заедница. 

Социјалните вештини се значајни за интеракција меѓу двајца или меѓу повеќе луѓе и се 
применливи како во јавната, така и во приватната сфера, а особено во услови на мултикултурно 
општество, било на локално ниво или во светски рамки. 

Социологијата во средното гимназиско образование се изучува со 72 часа годишно во втора 
година и со 72 часа годишно во трета година како изборен предмет за учениците кои одбрале да 
изучуваат општествено хуманистичко подрачје А (ОХА). 
Рализацијата на програмските содржини по предметот Социологија има голем придонес во 
личниот развој на ученикот, во: 

• когнитивните способности: идентификување, опишување, објаснување, анализирање. 
• толеранција кон различни културни вредности, религии и обичаи 
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• соработнички способности и прилагодливост. 
Без оглед што меѓу целите на предметот не е експлицитно дефиниран поимот одржлив развој, 
речиси сите цели се однесуваат на знаења, вештини, ставови, вредности и модел на однесување 
кои на ученикот му овозможуваат активно учество во училишниот живот. Учество во локалната и 
пошироката заедница, развивање комуникациски вештини, обучување за тимска работа како и за 
развивање способности за критичко расудување и одговорно однесување. 

Меѓу наведените општи цели на наставата по социологија  за гимназиско образование за сите 
години можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат за 
функционалното образование за одржлив развој. 

Табела.1: Цели на  предметот Социологија кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

Уважување  на другите луѓе, почитување 
на животната средина и на правото на 
еднаквост, но и еднаквост до пристапот и 
користењето ресурси на вистински начин. 

Развивање способност за воочување и 
решавање проблеми, способност за примена 
на стекнатите знаења во различни 
новонастанати ситуации  во секојдневниот 
живот 

Право на информираност за начините на 
кои можат да се променат лошите животни 
навики. 

Познавање на моделот, постапките, методите 
и техниките на социолошко истражување 

 Воведување во изразување сопствен став- 
структура на етичко мислење и 
дејствување 

Стекнување умеења и формирање навики за 
користење различни извори на знаења од 
изучуваните области 

 

Општи цели на наставата по предметот Социологија во средното гимназиско образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Социологија кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

втора 
година 

 
трета 

година 
(ОХА) 

Учениците   треба да: 
• ги развиваат чувствата на толеранција, мирољубиво сожителство и 

почитување на сите граѓани без оглед на националните, верските и 
социјалните разлики; 

• ги опишуваат, објаснуваат и почитуваат културните и 
цивилизациските вредности во Р.Македонија; 

• ги идентификуваат причините за општествените појави и да ги 
објаснуваат причински-последично; 

• ги воочуваат последиците од глобализацијата и нејзиното влијание 
врз македонското општество; 

• развиваат критичко мислење и аргументирано да ги бранат своите 
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ставови; 
• ги развиваат способностите за соработка, толеранција и 

почитување на разликите; 
 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Социологија  кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

 
Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 
година 

Учениците треба да: 
• наведуваат примери на различнте културни карактеристики  и 

модели (различни начини на приспособување на човекот во различни 
општества, културни сличности и разлики); 

• опишуваат особини кои единката ја прават припадник на одредена 
култура и наведува примери за воздигнувње на својата и 
омаловажување на културните разлики на другите; 

• го оценуваат конформистичкото и неконформистичкото 
однесување;  

• ги објаснуваат причините и последиците од невработеноста; 
• ја објаснуваат поставеноста на жената во економскиот систем; 
• го дефинираат семејство како основна општествена институција; 
• ја објаснуваат меѓузависноста на образованието и општествениот 

развој; 
• ја познаваат демографската структура и проблемот на пораст на 

населението во светот; 
• објаснуваат што е социјална екологија; 
• да го дефинираат урбаниот живот и општествената организација; 
• ја објаснуваат природата на колективното однесување и 

настанувањето општествени движења; 
• ја дефинираат општествената стратификација и факторите кои 

доведуваат до неа; 
• дефинираат етнички групи (етнички антагонизам, предрасуди, 

дискриминација, етнички идентитет, односите во мултиетничкото 
општество); 

• го опишуваат настанокот на првите нации и нивната колонијална 
политика (да ги објаснува разликите меѓу богатите и сиромашните) 

• го познаваат проблемот со производство доволно количество храна, 
проблемот со глад во светот; 

• ја објаснуваат улогата на транснационалните корпорации во 
одржувањето на разликите меѓу богатите и сиромашните земји; 

• ја опишуваат улогата на О.Н. и другите интернационални организации 
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во поврзувањето на светот; 
• ги познаваат заканите од глобализацијата; 

Трета 
година 
ОХА 

подрачје 

Учениците треба да: 
• ги објаснуваат карактеристиките на општествата во текот на историјата 

(класификации на општествата- земјиоделски, индустриски, итн.); 
• ги објаснуваат димензиите на глобализацијата и факторите за нејзино 

појавување и последиците од истата по нашите животи; 
• ги објаснуваат факторите кои влијаат на родовата социјализација и да 

ги препознаваат половите норми во македонското  општество; 
• ја изнаоѓаат и објаснуваат врската меѓу етничката интеракција и 

етничкиот конфликт (ја објаснуваат етничката дискриминација); 
• ги опишуваат последиците од глобалната миграција; 
• дефинираат сиромаштво, ја објаснуваат врската меѓу сиромаштвото и 

мобилноста (да наведуваат како се мери сиромаштвото), сиромаштвото 
во македонското општество, врската меѓу сиромаштвото и 
загадувањето на средината; 

• ги идентификуваат причините за динамиката на демографските 
промени и последиците од демографскиот раст во светот по природата; 

• ги наведуваат причините за глобалното затоплување и последиците од 
него; 

• заземаат став за генетски модифицираната храна; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Програмата  за реализација на  наставата по предметот Социологија, налага користење 
интерактивен пристап и истражувачки метод, со унапредување на соработничките односи и работа 
во групи. Наставникот има слобода при избор на нови активности и дополнување на постоечките 
содржини со нови теми  од актуелната проблематика. 

Освен во рамки на задолжителните и изборните предмети образованието за одржлив развој може 
да се реализира и преку слободни ученички активности, во рамки на  класната заедница, јавната и 
културната дејност и преку активностите во локалната заедница. 

Програмата  за реализација на  наставата по предметот Социологија е детално напишана, со добро 
формулирани цели, корелација со содржините од другите предмети и потребни предходни 
предзнаења. Исто така, дадени се и дидактички насоки  и препорачани методи за реализација на 
наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на наставните теми. 
Недостигаат понудени актуелни и практични примери кои на едукаторот би му помогнале во 
осовременувањето и организацијата на наставата. За имплементација на повеќе  содржини кои 
ја третират проблематиката на одржливиот развој, повеќе од потребни се конкретни научни статии 
за анализа, како и презентирање таргетирани видео материјали како  илустрација. Со тоа, на 
наставниците би им се отворила можност за нов начин на реализација на програмата. 
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Препорaка 

Програмата по предметот Социологија во голема мера е отворена за избор на конкретни теми 
со кои  може да се обработува проблематиката на одржливиот развој. 

Наставникот има можност при изборот на тема за дебата, дискусија, работилница да одбира 
теми кои се однесуваат на унапредување на животната средина и непосредното опкружување ( 
теми за проблемот со глад во светски рамки, за експлоатација на детски труд и злоупотреба на 
деца, семејно насилство, проблеми со мигрантска криза итн) . 
Наставникот исто така, може да биде организатор и покренувач на различни иницијативи и 
локални акции кои се однесуваат на решавање проблеми во училиштето или локалната 
заедница. Тој исто така, може да им овозможи на учениците сами да изберат проблем за 
решавање и реализација. (Акции  за помош на најзагрозените социјални категории). Иако, 
наставата по социологијата има најголема корелација со етика, потребно е практикување на 
еден интердисциплинарен пристап на социолгијата со наставата по биологија, што е 
остварливо преку теми и содржини од одржливиот развој. Со поголема застапеност на теми од 
Социјална екологија  кај учениците ќе се промовира одговорен однос кон зачувувањето на 
животната средина.  
Наставникот повеќе време треба да посвети на актуелната проблематика од областа Социјална 
екологија -бидејќи интензивните процеси на глобализацијата со себе донеле и сериозни 
еколошки проблеми и еколошка криза. Токму еколошката криза која го загрозува опстанокот 
на човештвото и на Планетата мора да ја вклучува еколошката проблематика во социологијата. 
Социјалната екологија, како поддисциплина смета дека заштитата на природата е возможно 
да  се оствари само преку создавање нови општествени структури, кои ќе го земат предвид 
односот на луѓето и природата, при што борбата за заштита на околината нема да биде 
ефикасна додека луѓето не ги решат своите економски, расни, етнички, културни, полови и 
други судири.  
Потенцијалната улога  социологијата во спроведувањето на концептот на одржлив развој 
може да ја остварува и преку други социолошки поддисциплини кои ќе ги проучуваат 
поедините елементи на одржливиот развој. Како на пример Урбана социологија - која се 
занимава со одржливоста на градови. Преку обработување на теми од урбаната социологија, 
учениците подетално ќе можат детално да   се запознаат со еколошките проблеми на градовите 
(експанзија на градовите со која се деградираат природните еко-системи, проблемите на 
денешните населби со бучава, пренатрупаност, аерозагаденост, депонии, неприродно темпо на 
живеење, пурификација на градовите, уништувањето на зелените површини, монотона и 
безлична архитектура без пешачки зони - во  кои човекот ја губи врската со природата), 
проблемите кои се однесуваат и на социјалната средина (урбаниот живот ја менува 
организацијата на животот во градовите, ја слабее блискоста, заедништвото, доведува до 
дехуманизација на односите, отуѓеност, агресивност и криминал, социјално-патолошки и 
психопатолошки појави). Идеално- типски концепт на „добар град“ и вредностите кои треба да 
го карактеризираат. 
Учениците можат да обработуваат во рамки на редовната настава или преку проекти и теми од 
Социологија на туризмот - чиј интерес е туристификација и балансот со животната средина 
итн. Повеќе теми можат да се инкорпорираат и за граѓанскиот активизам и меѓународните 
декларации за зачувување на животната средина. 
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За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. Потребен е поголем осврт на 
меѓународните документи со кои е регулирана проблематиката на одржлив развој (Декларација 
за човекови права, Конвенција против дискриминацијата во образованието, за правата на 
детето...итн.) 
Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативен  начин на живот. Тој исто така 
треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните секојдневни 
навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 
При остварувањето на наведеново,  наставникот  треба да ги разгледа и можностите што ги има 
со осмислувањето на воннаставните активности во кои учениците се вклучуваат 
доброволно и неоптеретени со страв од неуспех и лоша оценка. Во тек на овие активности 
учениците се максимално мотивирани за продлабочување на своите знаења и корисно 
поминато слободно време. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем 
кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Социологија 

 
• Учениците усвојуваат правила и норми на однесување и заедничко живеење 

рамноправност , заштита на своите и почитување на правата на другите. 
• Учениците се залагаат за борба против дискриминација, толерантност, спремност за 

запознавање и почитување на различностите.  

• Учениците ги усвојуваат вредностите на европско мултикултурно општество и развиваат 
способност за препознавање и прифаќање разлики на мултикултурното општество. 

• Учениците усвојуваат теориски и емпириски знаења за современиот феномен, главните 
причинители и фактори на социјално- еколошката криза (пораста на население, 
проблеми со прехранување, енергетски дефицит...) 

• Учениците ја согледуваат потенцијалната улога на социологијата во решавањето на 
еколошката криза на денешницата. 

 

5.1.11. ЕКОНОМИЈА 

Цели на предметот 

Во средното гимназиско образование Економијата  се изучува како изборен наставен предмет, 
застапен во IV -та година со 33 часа неделно (99 часа годишно), за учениците кои одбрале 
општествено -хуманистичко подрaчје А- (ОХА). 
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Една од основните  цели на наставниот предмет  Економија е учениците да стекнат знаења за 
основните економски закони и категории од областа на макро и микроекономијата, со цел 
самостојно разбирање и објаснување на економските појави. 
Како образованието за одржлив развој, сé уште го нема завземено своето вистинско место во 
образовниот систем, така во рамки на целите и содржините на наставната програма по предметот 
Економија не постои напишана синтагма: Одржлив развој. Сепак, содржините кои се 
обработуваат во рамки на предметот, недвосмислено покажуваат дека истиот е од исклучително 
значење за наобразбата на учениците од областа на одржливиот развој.  

Општи цели на наставата по предметот Економија   во средното гимназиско образование 

Табела 1: Општи цели по предметот Економија кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

 Општи цели на предметот  
 

Четврта година 
(ОХА) 

• Стекнување  знаења за основните економски закони и категории од 
областа на макро и микроекономијата, со цел самостојно разбирање 
и објаснување на економските појави. 

 
 
Наставни содржини кои се однесуваат на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела2: Цели на  предметот Економија кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Година 

на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 
 

Четврта година 
(ОХА) 

Учениците   треба да: 
• ги сфатат основните економски концепции за предметот на 

проучување  на економијата; 
• ги објаснуваат факторите за производство и ресурсите; 
• го разбираат централниот економски проблем што, како и за кого 

да се произведува; 
• да ги разликуваат основните елементи на побарувачката  и 

понудата (да го објасни значењето на точката на врамнотежување 
на понудата и побарувачката); 

• да ја објаснуваат поврзаноста меѓу приходите, добивката и 
трошоците; 

• да го разбираат монополот и бариерите за влез; 
• да ја истакнуваат поврзаноста на претприемништвото и профитот; 
• да ги идентификуваат разликите во платите; 
• да ја објаснуваат понудата и побарувачката на трудот (пазарот на 

трудот); 
• да ја сфатат државната интервенција и државната регулација; 
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• да го објаснуваат поимот и суштината на бруто националниот 
производ; 

• да го објаснуваат поимот и суштината и причините за 
невработеност, поимот инфлација;  

• да ги  разбираат основните економски теории за улогата на 
државата; 

• да ја објаснуваат фискалната политика (јавните приходи, расходи и 
буџет); 

• да ги разликуваат основните облици на меѓународната трговија; 
 
 

 

Начин на остварување на  програмата 

Наставникот може да ги применува сите верифицирани методи во согласност со дефинираните 
цели. Препорачливо е засилување на проблемско-творечкиот методски пристап, насочено водена 
дискусија, играње на улоги и симулација на реални ситуации, тимска настава. Наставникот треба 
да иницира комплетно самостојна активност на учениците, да ги води кон смисловно-активно 
учење и постојано да го корегира механичко-рецептивното учење како рецидив на предходните 
едукативни системи и традиционалистичкото водење на настава воопшто. Неопходни се 
организирани посети на трговски друштва и институции, гости - предавачи итн. Наставникот има 
слобода при избор на нови активности и дополнување на постоечките содржини со нови теми  од 
актуелната проблематика. За имплементација на повеќе  содржини кои ја третират проблематиката 
на одржливиот развој, повеќе од потребни се конкретни научни статии за анализа, како и 
презентирање таргетирани видео материјали како  илустрација. Со тоа, на наставниците би им се 
отворила можност за реализација на програмата на нов начин. 

 

Препорaка 

Неодложноста од преструктуирањето на економскиот живот, и преиспитување на стопанската 
реалност како предуслов за градење на похумано и посправедливо општество ( Натамошното 
осиромашување на најсиромашните земји во светот, и раст на глобалната економска 
нееднаквост ) би можело да се претвори во сериозна закана за мирот и стабилноста, со глобална 
рецесија и несогледливи последици по општеството. Оттаму и наставната програмата мора да е 
флексибилна, развојна , да ги следи најновите наставни трендови и да го обврзува наставникот 
како практичар да го напушти традиционалниот пристап на работа. Освен што треба да користи 
поефикасни наставни форми, треба да ги редефинира и наставните содржини  со нови и 
актуелни теми. 
Учениците треба да знаат за развојната стратегија на Европската унија, Европа 2020 - 
Стратегија за паметен, одржлив и инклузивен раст, со јасно дефинирани приоритети: 

• Паметен раст- Развој на економија базирана на знаење и иновации. 
• Одржлив раст - Промовирање на економија која поефикасно ги користи 

ресурсите , која е позелена и поконкурентна. 
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• Инклузивен раст - Поттикнување на економија која се карактеризира со 
висока стапка на вработеност и која остварува економска, социјална и 
територијална кохезија. 

Кај учениците мора да се развие критичка свест дека профитерското стопанство мора да 
биде заменето со еколошко стопанство кое ќе води сметка за вистинските и реалните 
потреби на човекот. Тоа ќе го развива еколошкиот однос кон природата, со што би се 
обезбедила егзизтенцијата не само на денешните, туку и на идните генерации. На 
производствено ниво тоа би значело замена на исцрпувачката, екстрактивна форма на 
производство - со репродуктивна форма на производство  кое нема да има разорно дејство 
по еко-системите со експлоатацијата и загадувањето (туку производство кое рециклира и 
репродуцира). 

Наставникот со учениците треба да го разработува концептот на одржливо стопанство кое 
подразбира управување со ресурси (енергија, вода, почва ...) и примена на т.н. „чисти 
технологии“. Концепт кој би значел не само квантитативно зголемување на земјоделското 
производство, туку и подобрување на квалитетот на храната (органско производство) и 
зачувување на природните ресурси. 

Анализата на наставната програма укажува дека во неа не се застапени содржини кои 
директно би  се довеле во врска со заштитата на животната средина или со одржливиот 
развој. Но, со со адекватен методолошки пристап, наставникот има можност да креира избор 
на теми преку кои учениците ќе можат да градат ставови за проблеми од областа на 
одржливиот развој или поконкретно економија  на одржлив развој за 21 век. 
Така, современата настава по економија мора да ги образува учениците за принципите на т.н 
„зелена економија“ која подразбира користење обновливи енергетски извори , зголемување 
на бројот на работни места и инвестиции во т.н. зелени гранки на индустријата. 
Производство на храна со примена на нови технологии кои не ја загадуваат животната 
средина, а обезбедуваат доволни количини безбедна храна. Зелената економија во контекст 
на одржливиот развој и искоренување на сиромаштијата , зголемување на доходот и 
квалитетот на животот - треба да се раководи според Декларацијата од Рио, Агенда 21и 
Планот за имплементација од Јоханесбург. 

Во рамки на наставата по економија треба да да бидат  презентирани основните 
показатели на одржливиот развој и критериумот на еколошка одржливост со јасно 
дефинирање на економските активности кои се поволни, како и на оние што ја нарушуваат 
одржливоста. 

• Да се  дефинира екоефикасноста - параметар на секој производ (вредност на 
ползата и добивката наспрам трошоците и оптеретувањето на животната средина. 
Еколошката ефикасност има три цели: Намалување на потрошувачката на ресурсите, 
намалување на штетното влијание по животната средина и  зголемување на вредноста на 
производите и услугите). 

• еколошки отисок (footprint) - вкупно оптеретување на околината изразена во хектари 
почва (површина на почва која може да ги задоволи и асимилира влијанијата на еден 
човек во една држава). 
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• Околински капацитет (оптеретување кое одреден простор може да го асимилира без 
трајна штета). 

• Индекс на хуман развој (показател на социо-економските аспекти). 

• Dow - Jonesov групен индекс на одржливост (за процена на претпријатијата  во 
различни индустриски сектори). 

• Наставникот заедно со учениците може да ги разработува принципите на одржливиот 
развој На пример: Принципот на предпазливост (Користење принцип на 
претпазливост секаде каде што постои објективна научна неодреденост, заради 
избегнување на можните оштетувања на човековото здравје или на животната средина  и 
како да се превземат превентивни активности). Принцип: Загадувачот плаќа и 
корисникот плаќа (Обезбедување цени кои претставуваат реални производствени 
трошоци  и активности со кои загадувачот плаќа за штетите кои им се нанесуваат на 
човековото здравје и на животната средина. Принцип : Одржливо производство и 
потрошувачка. 

Во рамки на наставата по економија, учениците преку избор на адекватни содржини можат 
да се стекнат и со потрошувачко образование. Тоа е повеќе од нужност во земјите во кои 
нема традиција на подолго постоење  на организации за заштита на интересите на 
потрошувачите. Ваквото образование на ученикот му овозможува да развива вештини 
неопходни за препознавање на своите вистински потреби и заштита на своите потрошувачки 
права: 

• Право на достапност до потрошувачите на најнужните производи и услуги (храна, 
облека, хигиена, станбен простор, образование , здравствена заштита). 

• Право на безбедност и заштита од производи и услуги штетни по животот и 
здравјето,  

• Право на заштита од лажно рекламирање кое го доведува потрошувачот во заблуда 
(скриени пораки, реклами со дискриминирачки содржини) . 

• Право на обештетување при оправдана рекламација на производ или услуга, 
обезбедување упатство за употреба, сервис и резервни делови. 

Тргнувајќи од потрошувачките права образовната програма по економија би морала да ги 
третира и правните акти на правата на потрошувачите, финансиските прописи, особено кога 
станува збор за потрошувачките кредити. 

Во рамки на еден интердисциплинарен пристап на етиката и наставата по бизнис 
(Економска етика), учениците можат да анализираат прашања и етички дилеми за 
еднаквост при вработувањето (етничка, полова, возрасна дискриминација, мобинг на 
работното место, етика во рекламирањето -злоупотреба на деца во маркетинг цели, скриено 
и контраверзно  рекламирање,  кредитни ризици и банкарски измами, пиратерија - авторски 
права и плагијати ) итн. 
Пример на добра пракса е поврзување на наставните содржини  со воннаставни 
активности, поконкретно осмислување на воннаставните активности во кои учениците 
се вклучуваат доброволно и неоптеретени со страв од неуспех и лоша оценка. Праксата 
покажала дека  во тек на овие активности учениците се максимално мотивирани за 
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продлабочување на своите знаења и корисно поминато слободно време. Со тоа учениците 
можат да го согледуваат сопствениот потенцијал во насока на развој на одржливо општество 
и збогатување на училишната програма со воншколски активности, а  наставникот има 
извонредна можност за проширување на своето воспитно влијание за одржлив развој.  

Како индивидуални проекти учениците можат да прават истражувања на пазарот, (Пр. кои 
производи ги запазуваат стандардите на еколошка амбалажа- од одбрани материјали кои 
имаат можност за рециклажа, На пример, суровини од кои се изработени хартиени 
производи се изработени од целулоза која потекнува од сертифицирани шуми - носат ознака 
FSC (Forest Stewardship Council и  PEFC (The Programme for Endorsement of Forest 
Certification); Кои од производите што се нудат на пазарот имаат печат за одржливост (го 
имаат производи кои според одредени мерни критериуми имаат повисок степен на 
одржливост во споредба со истородните производи); Во колкава мерка се применува замена 
на пластични со еколошки кеси (биоразградиви ил памучни) итн. 

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето 
на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина.  
Наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на кој 
размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на 
идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно 
место завзема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. Дејствувајќи така, наставникот има отворена  
можност да го пренасочи  образовниот систем кон остварување на стратегијата и целите на 
одржливиот развој. 
 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата 
по предметот Економија 
 
Учениците треба да: 
• да развијат свесност дека идниот развој на економијата -мора да се одвива во насока на 

социјална инклузивност, смалување на емисија на стекленичките гасови,  поголема 
енергетска ефикасност и користење енергија од други ресурси, спречување на губиток 
на биодиверзитетот. 

• ги разбираат последиците од своите постапки, ги разбираат различните мотиви и ставови 
на луѓето за одржливоста, проценуваат различни аргументи и докази. 

• ја разбираат основната разлика меѓу потребите и желбите, ја анализираат сопствената 
одговорност во еден поширок, глобален и меѓугенерациски контекст. 

• јасно ги образложуваат и аргументираат своите ставови за прашањето на одржливиот 
развој. 
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5.1.12 МЕНАЏМЕНТ 

 Цели на предметот 

Во средното гимназиско образование Менаџмент  се изучува како изборен наставен предмет , 
застапен со 33 часа неделно (99 часа годишно), за учниците од IV -та година кои одбрале 
општествено-хуманистичко подрачје А- (ОХА). 
Една од основните  цели на наставниот предмет Менаџмент  е учениците да стекнат стручно -
теориски знаења од областа на менаџментот како современа наука која представува доминантно 
обележје на индустриското општество, со цел развивање менаџерски  способности кај ученикот 
кон проблемите од секојдневното живеење и деловно работење. 
Како образованието за одржлив развој, сé уште го нема завземено своето вистинско место во 
образовниот систем, така во рамки на целите и содржините на наставната програма по предметот  
(како и во програмите на другите предмети), не постои напишана синтагма: Одржлив развој. 
Сепак, некои од целите индиректно имаат релација и се однесуваат на образование за одржлив 
развој. 
 

Општи цели на наставата по предметот Менаџмент  во средното гимназиско образование 

Табела 1: Општи цели по предметот Менаџмент кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

Четврта година 
(ОХА) 

Учениците   треба да: 
• ја знаат дефиницијата и функциите на менаџментот и менаџмент 

процесот; 
• ги познаваат квалитетите, способностите и улогата која теба да ја 

има менаџерот; 
• да го разберат планирањето како главна функција на менаџментот; 
• (планот на кадри , на производство, на средства за работа, за 

маркетинг, за набавка,); 
• да ја разбира улогата на менаџерот како мотиватор; 
• да ја сфати корелцијата меѓу нивото на организираност и 

резултатите во работењето; 
 
Начин на остварување на  програмата 

Наставникот може да ги применува сите верифицирани методи во согласност со дефинираните 
цели. Препорачливо е засилување на проблемско -творечкиот методски пристап, насочено водена 
дискусија, играње на улоги и симулација на реални ситуации, тимска настава. Наставникот треба 
да иницира комплетно самостојна активност на учениците, да ги води кон смисловно-активно 
учење и постојано да го корегира механичко-рецептивното учење како рецидив на предходните 
едукативни системи и традиционалистичкото водење на настава воопшто. Неопходни се 
организирани посети на трговски друштва и институции, гости - предавачи итн. Наставникот има 
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слобода при избор на нови активности и дополнување на постоечките содржини со нови теми  од 
актуелната проблематика. За имплементација на повеќе  содржини кои ја третират проблематиката 
на одржливиот развој, повеќе од потребни се конкретни научни статии за анализа, како и 
презентирање таргетирани видео материјали како  илустрација. Со тоа, на наставниците би им се 
отворила можност за нов начин на реализација на програмата. 

 

Препорaка  

 
Анализата на наставната програма укажува дека во неа не се застапени содржини кои директно 
би се довеле во врска со заштита на животната средина или со одржлив развој. Но, со адекватен 
методолошки пристап, наставникот има можност да креира избор на теми преку кои 
учениците ќе можат да градат ставови за проблеми од областа на одржливиот развој или 
поконкретно: Менаџмент на одржлив развој за 21 век. 
Потреба за развој на менаџмент на одржлив развој како посебна форма на директно делување 
кое има за цел ускладување на противречностите меѓу стопанисувањето и зачувувањето на 
природната рамнотежа. 

Наставникот, во рамки на наставата  треба да ги анализира карактеристиките на 
менаџментот на 21 век кој се повеќе ќе се соочува со јавното мислење и построгите еколошки 
прописи, оттаму менаџментот на иднината треба да: 

• биде во слад со одржливиот развој (не само во подрачјето заштита на животната 
средина, туку во економското, социјалното и политичкото подрачје); 

• да ја врати довербата на јавноста (особено во индустријата); 
• развива детален план за заштита на животната средина(со посебен акцент на еколошкото 

образование на вработените); 
• го анализира сопствениот производствен процес (зголемување на ефикасноста); 
• активно да се вклучува во акции за подигање на квалитетот и заштита на животната 

средина; 
Во рамки на наставната програма свое место треба да најде и поимот Еколошки менаџмент 
(примена на системски и холистички пристап во заштитата, управувањето и обновувањето на 
животната средина). 

• Еколошкиот менаџмент подразбира севкупна грижа на човештвото за заштита и 
одржливост на еко системот, а не само фокусирање на продуктивноста и конкурентноста 
на природните ресурси, што беше карактеристика на досегашниот традиционален 
пристап. 

• Холистичкиот пристап на управување со животната средина подразбира прилагодување 
на човековите потреби на вредностите на здрави продуктивни и одржливи еко системи. 

• Еколошкиот менаџмент има утврдени јасни цели во склад со политиката на заштита на 
животната средина, протоколи и практика. 
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Во рамки на наставната програма во која се анализираат квалитетите, способностите и 
улогата која теба да ја има менаџерот, посебен осврт треба да се направи на карактеристиките 
и надлежностите на еколошкиот менаџер кои  подразбираат: 

• Утврдување, предвидување и анализа на сите можни општествени и економски влијанија 
кои проектот или претпријатието, или друга организација можат да ги имаат, а со кои би 
го загрозиле работењето или животната средина. 

• Поседува знаења од природните, техничките и економските науки, но и вештини на 
менаџирање со луѓе и силно развиена економска етика. 

• Со добро еколошко менаџирање да постигнува бројни конкурентски предности (заштеда 
на трошоци, избегнување казни заради непочитување на законски прописи, намалување 
еколошки ризици, унапредување на соработката со невладините организации, подигање 
на реномето на претпријатието пред потрошувачите кои купуваат еколошки прифатливи 
производи или услуги. 

Во наставната програма треба да се анализира и улогата на модерниот менаџмент во 
заштитата на животната средина: 

• дејствувањето на претпријатијата во спречување на загадувањето мора да биде мерливо 
и очигледно, менаџментот не смее само формално да ги почитува еколошките закони, 
туку да има утврдени трошоци за заштита на животната средина; 

• проектирање и подобрување прилагодување на производствените процеси, зголемување 
на еко- ефикасноста; 

• создавање партнерства со општествените организации за заштита на животната средина, 
враќање на довербата на јавноста; 

• работа во склад со меѓународните програми за заштита  на животната средина; 
• Управувачките тимови мораат да прифатат нова деловна етика (чисти производи и чиста 

технологија). 
Секако реализацијата на проблематиката на еко- менаџментот би била далеку поефикасна кога 
наставникот би имал предлог- избор на понудени содржини со помош на кои ќе ја остварува 
програмата, а едновремено ќе реализира и содржини од одржлив развој.  

За реализација, во рамки на предметот, наставникот може да организира и работа со текст од 
популарен часопис, гостин предавач, дебатни часови на кои ќе се обработува актуелна 
проблематика за одржлив развој. а учениците од четврта година имаат можност да 
изработуваат есеи- по предходно истражување на таа тема. 

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина.  
Наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на кој 
размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на идеи 
и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место 
завзема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност 
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да го пренасочи  образовниот систем кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот 
развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Менаџмент   
 
Учениците треба да: 

• ги разбираат последиците од своите постапки , ги разбираат различните мотиви и 
ставови на луѓето за одржливоста, проценуваат различни аргументи и докази; 

• ја разбираат основната разлика меѓу потребите и желбите;  
• ја разбираат универзалноста на човековите потреби и нееднаквите можности за нивно 

задоволување; 
• ја разбираат потребата од зголемување на енергетската ефикасност (смалување на 

користењето на ресурси, намалена потрошувачка на енергија, намалување на емисијата 
на штетни токсиканти, зголемување на рециклажа, максимално користење на 
обновливите ресурси, продолжување на векот на производот; 

• јасно ги образложуваат и аргументираат своите ставови за прашањето на одржливиот 
развој; 

• ја анализираат сопствената одговорност во еден поширок, глобален и меѓугенерациски 
контекст. 

 

5.1.13. ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 

Цели на предметот 

Во средното гимназиско образование Ликовна уметност се изучува како задолжителен  наставен 
предмет, застапен со 2 часа неделно (72 часа годишно), за учниците од I- ва година, со еден час 
неделно (33 часа годишно)  за учниците од II- ра година. Предметот се изучува како изборен во III-
та година за оние ученици кои одбрале јазично -уметничко подрачје Б.  
Остварувањето на целите и задачите на предметот Ликовна уметност има индиректно влијание на 
образованието на учениците за одржлив развој. Тоа го поттикнува и развива творечкото мислење и 
дејствување во склад со демократските општествени определби и карактерот на овој предмет. 
 
Општи цели на наставата по предметот Ликовна уметност во средното гимназиско 
образование: 

• Развивање на способности кај учениците за забележување и анализа на сите ликовни 
елементи: Линија, форма, боја, навики за убаво пишување; 

• Зачувување на културните добра и естетиката на работната и животната средина; 

• Развивање љубов кон вредностите претставени во делата на сите видови уметност; 

• Поттикнување интерес и создавање потреба кај учениците за посета на музеи, културно-
историски споменици и изложби; 

70 

 



• Стекнување знаења за културното богатство на Македонија, убавините на народната 
култура и традицијата;  

• Запознавање со улогата на аудиовизуелните и печатените медиуми во културниот, 
стопанскиот и општествениот живот; 

• Создавање услови за подобро познавање на природните законитости и општествените 
појави преку запознавањето на ликовната уметност. 

 
Начин на остварување на  програмата 

Наставникот може да ги применува сите верифицирани методи во согласност со дефинираните 
цели. Наставникот има слобода при избор на нови активности и дополнување на постоечките 
содржини со нови теми  од актуелната проблематика за одржлив развој, исто така, може да 
експериментира и со употреба на нови материјали и техники за работа. Наставникот наставата 
може да ја изведува и во природа (Land art), при што ќе инсистира на важноста на набљудувањето 
и учењето според модели од природата. 

Наставната програма по ликовна уметност е конципирана така што посебна важност му придава на 
ученикот. Наставникот ги конципира методските постапки и форми на работа усогласувајќи ги 
воспитно-образовните задачи (ликовните проблеми) со пројавениот интерес на ученикот, така што 
тие задачи учениците ги прифаќаат како самоиницијатива, поточно во склад со сопствените желби 
и потреби. 

 

Препорaка 

 

За успешна реализација на наставната програма, од наставникот се очекува постојано 
поттикнување на креативните потенцијали на ученикот, со што се исклучува работа по шаблон 
или користење готово решение при реализација на поставената задача. Наставникот (во склад 
со предзнаењата и интересите на учениците, при изработката на оперативните планови може да 
направи извесни измени во бројот на часови, внесувајќи повеќе часови посветени на 
обсервацијата на неповторливоста на природата, перцепција и можности на учење по модели од 
природата (мотиви од растителен и животински свет, луѓе, општествени состојби, жива и 
нежива природа од непосредното опкружување) 

Пример на добра пракса е поврзување на наставните содржини  со воннаставни 
активности, поконкретно осмислување на воннаставните активности во кои учениците се 
вклучуваат доброволно и неоптеретени со страв од неуспех и лоша оценка.. Праксата 
покажала дека  во тек на овие активности учениците се максимално мотивирани за 
продлабочување на своите знаења и корисно поминато слободно време. Со тоа учениците 
можат да го согледуваат сопствениот потенцијал во насока на развој на одржливо општество и 
збогатување на училишната програма со воншколски активности, а наставникот има 
извонредна можност за проширување на своето воспитно влијание за одржлив развој. Пример 
Организирање и учество на ревии - изработка на модели од рецикирани материјали и одпад - 
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Манифестација Trash fashion, Организирање натпревари (најдобра био и еко-фотографија), 
изработка на мултимедијални индивидуални проекти на тема одржлив развој, посети на 
галерии и музеи, креативни работилници во природа (изработка на скулптури од природни 
материјали), работилница за пренамена - Обликување и преобликување на употребени 
предмети. Секако, за време на овие креативни работилници, можно е преку интерактивен 
пристап и гостин-предавач учениците да се едуцираат за потрошувачките навики на човекот од 
аспект на одржливиот развој. Во изборот на ликовните дела кои учениците треба да ги 
анализираат во рамки на програмата, наставникот треба да ги вклучи и популарните дела од 
автори кои изработуваат интервенции во просторот, инсталации од рециклажа и др. 

Во тематската целина графика, во рамки на која се изучува процесот на изработка на плакат - 
графичкото решение може да се бара на тема „Промоција и заштита на животната средина“. 
Истиот принцип може да се практикува и во наставната тема - Графички дизајн, во која 
ученикот треба да изработи илустрација на прочитан текст, како и за изработка на  корица на 
книга , еколошки прифатлива амбалажа за производ итн. Учениците кои одбрале јазично-
уметничко подрачје Б, и во трета година изучуваат предмет Ликовна уметност и во програмата 
обработуваат наставни теми: Индустриски дизајн, Фотографија и Снимање, кои исто така 
даваат добра можност за имплементирање на теоретски и практични активности во контекст на 
одржлив развој. 

Од учениците не се очекува да бидат само пасивни набљудувачи, туку низ практични 
активности да развиваат чувство за ликовните вредности, моторички спсобности , естетско 
мислење и критичка свест . 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Ликовна уметност 
 
Учениците треба да: 

• ја користат природата како инспирација за дизајнирање на ликовните дела; 

• ја воочуваат естетиката во природното опкружување; 

• користат рециклирани материјали за дизајнирање ликовни дела; 

• учествуваат во разубавување на животната и работната средина; 

• имаат активен однос кон актуелните прашања од областа на заштитата и 
унапредувањето на човековата природна и културна средина.  
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6. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ – OПШТООБРАЗОВНИ И СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

6.1. ГРАФИЧКА СТРУКА 

Графичката струка во средното стручно образование содржи еден  профил - графички техничар, 
во времетраење од четири години. Во склоп на општото образование, од заедничките 
општообразовни предмети се изучуваат македонски јазик и литература, а за учениците од другите 
заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература, 
односно македонски јазик и литература за учениците од другите заедници во сите четири години, 
странски јазик, бизнис, информатика, историја, историја на Македонија, граѓанско образование, 
спорт и спортски активности, музичка култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција 
на струката се математика, хемија и физика кои се изучуваат во првите две години. Од аспект на 
стручното образование, заеднички предмети за струката се основи на графичарството, графички 
материјали, графички дизајн и сметачи и програмирање, додека предмети карактеристички за 
образовниот профил се машини, уреди и апарати, технологија на графичка подготовка, 
технологија на печат и доработка, електротехника и електроника. Изборни предмети во 
изучувањето на овој профил се технологија на графичка подготовка, технологија на печат и 
доработка, графички дизајн, математика, физика и хемија. Учениците кои одлучиле да го 
изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора и трета година, а исто така 
посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето. 
 

6.1.1. Графички материјали  

Цели на предметот 

Целта на наставата по предметот Графички материјали возможува ученикот да стекне знаења и 
умеења од областа на графичката технологија, да го сфати нејзиното значење и примена во 
современото графичарство и да се оспособи правилно да ја користи оваа технологија во процесот 
на графичарството. Самиот предмет има потреба од одредени предзнаења кај учениците од 
општообразовните предмети, особено од подрачјето на физиката, хемијата и математиката во кои 
има повеќе содржини од областа на образованието за одржлив развој. Во средното стручно 
четиригодишно образование, предметот Графички материјали се изучува во прва и втора година 
со вкупно 180 часа. 
Меѓу наведените општи цели на наставата по Графички материјали за средно стручно образование 
за прва и втора година можат да се препознаат цели кои директно или индиректно придонесуваат 
за функционалното образование за одржлив развој. 

 

Табела1: Цели на  предметот Графички материјали  кои се однесуваат  на одржлив развој 

Директни цели Индиректни цели 
Разбирање на појави, процеси и односи во 
природата врз основа на знаења  на 
физички и хемиски закони, модели и 

Развивање на логичко размислување 
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теории  

Стекнување на способност за воочување,  
анализирање и примена на технологијата  

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитност, рационалното 
расудување, самостојноста и  критичкото 
мислење  

Јакнење и развивање свест за потребата од 
заштита, возобновување и унапредување на 
животната средина  

Развивање способност за примена на 
стекнатите знаења во секојдневниот живот  

 

Општи цели на наставата по предметот Графички материјали за средно стручно 
образование  

Табела 2: Општи цели по предметот Графички материјали кои се однесуваат  на одржливиот 
развој 

Година   на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
Година 

Учениците   треба да: 
се стекнат со знаења за особините, употребата и својствата на материјалите во 
зависност од нивната хемиска структура, да го сфатат значењето на хартијата, 
металите, легурите и боите во графичката индустрија; да стекнат знаења и 
умеења за сопствената заштита во работата, а посебно при користење на 
графичките материјали и техники 

Втора 
Година 

Учениците   треба да: 
ја познаваат личната заштита и заштитата на работната и животната средина 
при користењето на графичките материјали и техники.  
 

 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Графички материјали кои се однесуваат на одржлив 
развој  

Година 
на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• да го сфатат технолошкиот процес на производството на хартија, при што 

треба да  стекнат  знаења за рециклирање на хартија и картон;  
• да го сфатат заемното дејство на боите и печатараските подлоги;  
• да се запознаат со начините на користење на боите;  
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• да стекнат знаења за лаковите, со начинот на лакирањето на печатарските 
подлоги, при што ќе се запознаат со штетното влијание на боите;  

• да умеат да се заштитат од штетното влијание на боите;  
• да го сфатат значењето на заштитата на човековата околина; 
• да ја сфатат можноста за замена на природните материјали со пластични  

маси, да прават разлики во однос на нивните особини; 
 

Втора 
година 

Во оваа година на изучување на предметот, во конкретните цели нема 
инкорпорирано содржини кои јасно се однесуваат на образованието за 
одржлив развој;  
 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во рамките на предметот Графички материјали застапени се мал број на содржини кои имаат 
корелација со образоваанието за одржлив развој. 

Согласно целите на наставниот предмет  Графички материјали се применуваат современи 
наставни методи кои  на учениците  им даваат можност да станат активни учесници во наставата 
преку изведување на наставата, преку предавања и практични вежби, проекти, поврзување со 
заедницата или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните 
форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на современи 
средства и помагала.  
Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: планира, објаснува, демонстрира, опишува, споредува, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во текот на наставата по овој 
предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, дискутирање, прибележување, цртање, 
поставување на прашања, самооценување, пресметување, набљудување, споредување, 
изработување, читање и др.  
За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, графичка техника, компјутерска опрема, графички алат, прибор, 
хемиски средства, заштитни средства, каде што дел од предложените помагала се застарени и вон 
употреба во наставниот процес.  
 
Препорaка 

Ваквиот начин на конципирана настава по предметот Графички материјали покажува недостаток на 
холистички пристап на наставникот во процесот на интегративното размислување и спроведување 
на наставата пракаса. Вака конципираната наставна програма подразбира наставниците да 
применуваат што е можно повеќе интердиспилинарни, истражувачки и практичен пристап во 
наставата. 
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Согласно тоа, при изучувањето на темата ,,Хартија и картони“ потребно е да се третираат 
проблемите на дефорестификацијата, предностите и недостатоците на индустријализацијата,  
климатските промени - глобалното затоплување, итн. При изработка на ваквите истражувачки 
проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео 
материјали и посети на соодветни институции. 

Програмските содржини на предметот Графички материјали би требало да се осовременат и да се 
поврзат со проблемите на одржливиот развој. Постоечката наставна програма не дава доволно 
упатства за наставниците за тоа што учениците треба да разберат и да знаат, ниту пак постои 
некоја цврста поврзаност со претходните знаења и искуства на учениците. Една од основните 
задачи на наставниците ќе треба да биде осмислување на задачи и активности кои кај учениците ќе 
развијат чувство на одговорност и свест лично да учествуваат во решавањето на проблемите во 
нивната непосредна животна средина. 

Во наставните теми по предметот Графички материјали најмногу содржини кои директно се 
поврзани со образованието за одржлив развој се воглавно поврзани само со компонентата за 
заштита на животната средина, додека социјалната и економската компонента изостануваат. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот  Графички материјали 

Учениците: 

• ја разбераат улогата на шумите во одржливиот развој; 

• иницираат и учествуваат во акциите за раззеленување на својата околина; 

• имаат развиено чувство на одговорност за зачувување на природните ресурси за идните 
генерации; 

• ги разбираат последиците на потрошувачките навики врз животната средина; 

• знаат што е непоходно за одржлива иднина (ефикасно користење на шумските 
пространства, водата, енергијата, природните суровини итн); 

• ја разбираат својата улога и одговорнот во создавањето и одржувањето на здрава средина и 
воедно да имаат проактивен став во однос на одржливиот развој. 

 

6.1.2. Основи на графичарството 

Цели на предметот 

Целта на наставата по предметот Основи на графичарството  овозможува ученикот да стекне 
знаења и умеења од областа на  графичката технологија и да го сфати значењето на графичката  
индустрија за развојот на стопанството во Република Македонија и правилно да ја користи оваа 
технологија во процесот на графичкото производство.  
Во средното стручно четиригодишно образование, предметот Основи на графичарството  се 
изучува во прва со вкупно 144 часа годишно. 
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Меѓу наведените општи цели на наставата по Основи на графичарството  за средно стручно 
образование за прва година можат да се препознаат цели кои директно или индиректно 
придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

 

Табела 1: Цели на  предметот Основи на графичарството  кои се однесуваат  на одржлив развој 

Директни цели Индиректни цели 
Разбирање на појави, процеси и односи во 
природата врз основа на знаења  на 
физички и хемиски закони, модели и 
теории  

Развивање на логичко размислување 

Стекнување на способност за воочување,  
анализирање и примена на технологијата  

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитност, рационалното 
расудување, самостојноста и  критичкото 
мислење  

Јакнење и развивање свест за потребата од 
заштита, возобновување и унапредување на 
животната средина  

Развивање способност за примена на 
стекнатите знаења во секојдневниот живот  

 

Општи цели на наставата по предметот Основи на графичарството  за средно стручно 
образование  

Табела 2: Општи цели по предметот Основи на графичарството  кои се однесуваат  на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
година 

Учениците   треба да: 
• развијат правилни ставови спрема производниот труд во графичката 

дејност;  
• стекнат  знаење и умеење за сопствена заштита при работата при 

користењето на графичките материјали 
 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3:  Конкретни цели на  предметот Основи на графичарството  кои се однесуваат на 
одржлив развој  

Година на 
изучување 

Конкретни цел и на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• се запознаат за одделни својства и карактеристики на графичките 
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материјали (хартија, боја, филм);  
• се запознат  со разните видови на кутии;  
• стекнат знаења за процесот на изработка на амбалажа и картонажа;  
• вршат основни работни операции и работни задачи при изработката на 

амбалажа и картонажа.  
• стекнат основни знаења за транспортот на графичките производи;  
• умеат да ги објаснат  начините на контролата на квалитетот на 

графичките производи;  
• го сфатат  значењето на транспортот на графичките производи.  

 

Начин на остварување на  програмата 
 
Во рамките на предметот  Основи на графичарството  може лесно да се воочи дека е  многу мал 
бројот на содржини кои имаат корелација со образованието за одржлив развој. Програмските 
содржини по овој предмет претежно имаат теоретско-стручен карактер, а имаат и практично и 
апликативно значење заради што содржините треба да се реализираат и преку предавања и 
практични вежби. Постојат можности од примена на разновидни наставни методи, односно 
постапки: покажување, објаснување, опишување, предавање, дискусија, работа со текст, практична 
работа на учениците и слично.  
Преку успешната примена на наставните форми и методи треба да се обезбеди оптимално  можно 
активно учество на учениците, поточно тие да: слушаат, дискутираат, прибележуваат, да го 
повторуваат градивото, вежбаат, вршат непосредни практични операции и работни задачи, 
односно ги применуваат стекнатите знаења во практиката, ги откриваат претходните законитости, 
изработуваат домашни задачи и самостојно се образуваат. Во наставниот процес наставникот ја 
планира, организира и реализира својата воспитно-образовна работа, а притоа преку усни 
излагања, објаснувања, демонстрации, проверувања и оценувања на постигнувањата на учениците 
ги остварува целите на овој предмет со што ги поттикнува учениците на когнитивно, 
психомоторно и афективно однесување. Наставата по предметот основи на графичарството се 
остварува преку стручно-теоретски предавања кои ќе се реализираат во училници, кабинети и 
графички работилници. Покрај теоретските предавања треба да се изведуваат вежби, практични 
операции и работни задачи во соодветни графички трговски друштва за овој предмет при што 
учениците ќе се запознаат со основните графички постапки.  
Во наставната програма е предвидено во наставниот процес да се користат разновидни наставни 
средства и помагала: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, телевизиски снимки, графоскоп, 
текст, графички машини, алат, прибор, графички материјал, опрема, компјутерска опрема и сл. 

 
Препорaка 

 

 Вака конципираната наставна програма  по предметот Основи на графичарството подразбира дека 
наставниците треба да применуваат што е можно повеќе интердисцпилинарен, истражувачки и 
практичен пристап во наставата. Пожелно е наставникот да им помага на учениците низ дијалог да 
им се разјаснат сопствените и туѓите погледи на свет како и да препознаат постоење на 

78 

 



алтернативни можности, со препознатлив холистички пристап на наставникот во процесот на 
интегративното размислување и спроведување на наставата пракса. 

При изучувањето на темата ,,Амбалажа и картони“ која обработува слични содржини како и 
темата ,,Хартија и картон“ по предметот Графички материјали потребно е во процесот на 
изучување на наставните содржини да се третираат проблемите на дефорестификацијата, 
предностите и недостатоците на индустријализацијата, климатските промени - глобалното 
затоплување, транспортот и интензивните емисии на штетни гасови од истиот, итн. При изработка 
на ваквите истражувачки проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-
популарни статии, видео материјали и посети на соодветни институции. 

Програмските содржини на предметот Основи на графичарството  би требало да се осовременат и 
да се поврзат со проблемите на одржливиот развој. Постоечката наставна програма не им дава 
доволно упатства за наставниците за тоа што учениците треба да разберат и да знаат, ниту пак 
постои некоја цврста поврзаност со претходните знаења и искуства на учениците. Една од 
основните задачи на наставниците ќе треба да биде осмислување на задачи и активности кои кај 
учениците ќе развијат чувство на одговорност и свест лично да учествуваат во решавањето на 
проблемите во нивната непосредна животна средина. 

Во наставните теми по предметот Основи на графичарството,  исто како и во други стручни 
предмети во оваа струка, содржините  кои директно се поврзани со образованието за одржлив 
развој се воглавно поврзани само со компонентата за заштита на животната средина, додека 
социјалната и економската компонента изостануваат. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Основи на графичарството   

Учениците: 

• имаат развиено чувство на одговорност за зачувување на природните ресурси идните 
генерации; 

• го разбираат процесот на рециклирање и реупотреба на суровините; 

• ја разбираат улогата на шумите во одржливиот развој; 

• го разбираат загадувањето предизвикано од транспортот и мерките кои се превземаат за да 
се намалат емисиите предизвикани од истиот; 

• иницираат и учествуваат во акциите за разеленување на својата околина; 

• ги разбираат последиците на потрошувачките навики врз животната средина; 

• знаат што е непоходно за одржлива иднина (ефикасно користење на шумските 
пространства, водата, енергијата, природните суровини итн); 

• ја разбираат својата улога и одговорнот во создавањето и одржувањето на здрава средина и 
воедно  имаат проактивен став во однос на одржливиот развој. 
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6.2. УГОСТИТЕЛСКО – ТУРИСТИЧКА СТРУКА 

Според наставниот план,  угостителско – туристичката струка  се состои од три образовни 
профили и тоа: хотелско – туристички техничар, угостителски техничар за рурален туризам и 
угостителски техничар. И во оваа наставна струка како и во останатите струки во стручното 
четиригодишно образование се изучуваат истите општообразовни предмети.  Предмети кои се 
заеднички за сите профили од оваа струка се основи на угостителството и туризмот, туристичка 
географија, психологија, хигиена и култура на однесување. За образовниот профил хотелско – 
туристички техничар,  карактеристични предмети  се: агенциско работење, хотелско работење, 
економија на туризмот, маркетинг и културно историско наследство, додека во изборни предмети 
спаѓаат агенциско работење, втор странски јазик, хотелско работење и математика.  Образовниот 
профил угостителски техничар за рурален туризам исто така опфаќа предмети кои се 
карактеристични за профилот и тоа: алтернативни форми во туризмот, национална гастрономија, 
природни реткости во РМ, растително и сточарско производство, организација на услуги на 
сместување и послужување, ловен туризам, верски туризам, туристички менаџмент, маркетинг и 
културно историско наследство. Во изборни предмети спаѓаат алтернативни форми на туризмот, 
втор странски јазик, национална гастрономија и математика. Образовниот профил угостителски 
техничар ги опфаќа следните карактеристични предмети за изучување на истиот и тоа: 
угостителско послужување, готварство, економија на туризмот, маркетинг, културно историско 
наследство на Р. Македонија, храна и пијалоци, додека во изборни предмети спаѓаат угостителско 
послужување, втор странски јазик, готварство и математика. 
Во сите четири образовни профили учениците посетуваат практична настава и феријална 
практика, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири години 
од школувањето. 
 

6.2.1. Збирна анализа на наставните предмети во угостителско -  туристичката  струка 
  
Како и во поголем дел на образовни струки во стручното образование, така и во оваа струка не 
може да се препознаат цели кои укажуваат на образованието за одржлив развој во сите предмети 
кои се изучуваат.  Одбраните цели  кои имаат врска со образованието за одржлив развој не се 
појавуваат континуирано во сите години на изучување на истиот предмет од оваа струка (доколку 
тој предмет се изучува повеќе од една година), туку во одредени  теми во наставната програма во 
некоја определена година, па поради тоа анализата е прикажана преку збирна табела на општи и 
конкретни цели од образованието за одржлив развој, детектирани во наставните програми од оваа 
струка. 
 
Табела 1: Општи цели по определени предмети во  угостителско - туристичката  струка  кои се 
однесуваат  на образованието за одржлив  развој 
 

Предмет и година 
на  изучување 

Општи цели на предметот  
 
Учениците   треба да: 
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Туристичка 
географија -  прва 
година 

• ги запознаат туристичко - географските карактеристики на 
нашата земја, развојот на туризмот во неа и да го сфатат 
неговиот придонес во општите стопански движења; 

• ги запознаат вредностите на туристичките регии и на 
најафирмираните туристички места во нашата земја и да умеат 
со успех да ги лоцираат на географската карта на Република 
Македонија; 

• чувствуваат љубов и грижа спрема природните убавини и  
културното наследство на нашата земја; 

• ги сфатат опасностите од  деградација и загадување на 
животната средина и да се формира позитивен став кај нив за 
потребата од нејзината заштита и унапредување 

Психологија – 
четврта година 

• се справуваат со конфликтни ситуации на работното место и во 
секојдневниот живот;  

• ги откриваат и почитуваат разликите меѓу корисниците на 
услугите во однос на нивната полова, социо економска, 
возрасна, етничка и друга припадност и да се однесуваат во 
согласност со специфичностите на клиентите;  

Хигиена – прва 
година 

• знаат и умеат да ја одржуваат  хигиената на прехранбените 
продукти и воопшто да помогнат  во еколошката заштита на 
животната средина; 

• формираат правилен однос и одговорност за потребата од  
хигенска заштита и да стекнат правилни позитивни хигиенски 
навики; 

• се оспособат за самообразование посебно од аспект на 
дополнување на знаењата и умеењата од подрачјето на 
хигиенската заштита; 

Економија на 
туризмот – втора  

• го сфаќаат туризмот како вид на потрошувачка со значајни 
економски ефекти; 

• ја разбираат економската поврзаност на туризмот со 
угостителството и другите стопански гранки; 

• ги објаснуваат  економските функции на туризмот; 
Културно историско 
наследство – втора 
година 

• да негуваат чувство кон светското кулурно наследство и 
естетските вредности. 

Храна и пијалоци –  
втора година 

• разликуваат енергетска и биолошка вредност на храната;  
• препознаваат знаци на расипување на храната; 
• запознаваат технолошки процеси за производство на 

прехранбени продукти;  
• препознаваат додатоци за подобрување на својствата на 

прехранбените продукти;  
• толкуваат  барања пропишани со HACCP во делот на санитарно-

техничките прописи;  
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• согледуваат разлика помеѓу биолошки значајни прехранбени 
продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и средства 
за уживање; 

Природни реткости 
во Република 
Македонија – втора 
година 

• ја сфаќаат географската положба и природно-географските 
одлики на Република Македонија;  

• ги идентификуваат и објаснуваат основните поими и 
карактеристики на природните реткости;  

• ги разликуваат природните реткости според видот, настанокот, 
положбата, значењето, вредноста;  

• ги познаваат и идентификуваат природните реткости во 
Република Македонија;  

• ја проценуваат улогата и значењето на природните реткости во 
функција на туризмот;  

• ги презентираат природните реткости во Република Македонија,  
развиваат чувство за заштита на природните реткости и 
животната средина во функција на одржлив развој на туризмот; 

Организација на 
услуги на 
сместување и 
послужување – 
втора година 

• развиваат принципи за одржлив развој во туризам;  
 

Алтернативни 
форми во туризмот 
– трета година 

• ги дефинираат алтернативните форми во туризмот;  
• ги препознаваат карактеристиките на алтернативниот туризам;  
• ги разликуваат  видовите алтернативен туризам;  
• ги препознаваат и набројуваат главните обележја на руралниот 

туризам;  
• дава примери за меѓународни искуства поврзани со руралниот 

туризам;  
• дискутираат за видовите здравствен туризам;  
• ги идентификуваат и класификуваат  принципите и 

компонентите на еко туризмот;  
• го опишуваат менаџментот на културниот туризам;  
•  ги објаснуваат  видовите спорт и спортски активности во 

функција на спортскиот туризам;  
• елаборираат за потенцијалите на Република Македонија за 

развој на планинскиот туризам.  
Агенциско работење 
– четврта година 

• ги објаснуваат карактеристиките на посебните видови туризам;  
• ги презентираат можностите на туристичките региони во Р. 

Македонија за развој на посебните видови туризам;  
• укажуваат на потребата од заштита на животната средина како 

битен елемент во туристичката понуда;  
Растително и 
сточарско 

• стекнуваат основни знаења за растителното и сточарското 
производство;  
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производство – 
четврта година 

•  ги идентификуваат агротехничките мерки во поледелското, 
градинарско-цвеќарското и лозаро-овоштарското производство;  

 

Табела 2: Конкретни  цели по определени предмети во  угостителско - туристичката  струка кои 
се однесуваат  на образование за одржлив  развој 
 

Предмет и 
година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 
 
Учениците   треба да: 

Туристичка 
географија -  
прва година 

• сфатат дека меѓународните туристички движења се еден од 
најосетливите барометри на економската, а особено на 
политичката ситуација во светот; 

• ја знаат поделбата на македонскиот простор на туристички регии и 
на географска карта  и успешно  да ги одредуваат; 

• ги знаат природните карактеристики и културните вредности на 
Медитеранот и да се запознаат со туристичката развиеност на 
земјите од европскиот Медитеран; 

• ги запознаат вредностите на туристичките мотиви и одликите на 
туризмот во алпските земји; 

Психологија –
четврта година 

• ја разбираат социјализацијата на  биолошките мотиви кај човекот, 
да го објаснуваат значењето на економската пропаганда врз 
поттикнувањето на потрошувачката мотивација кај 
потенцијалниот корисник на услугите;  

• ги опишуваат факторите кои влијаат на интерперсоналното и 
групното однесување;  

• го проценуваат однесувањето на странките во конкретни ситуации 
во согласност со принципите  на социјалната перцепција;  

• ги препознаваат конфликтните ситуации и да ги применуваат во 
конкретни ситуации стекнатите знаења за разрешување на 
конфликтите.  

Хигиена – прва 
година 

• сфатат дека здравјето зависи од наследните и социјалните фактори 
• ја дознаат штетноста на алкохолизмот, наркоманијата и 

никотинизмот за човековото здравје и однесување. 
• го сфатат општото еколошко значење на хигиената на околината и 

да формираат правилен став кон нејзиното одржување; 
• стекнат знаења за водата и водоснабдувањето и да го сфатат 

нивното огромно значење за животот на човекот; 
• стекнат основни знаења за начините на пречистување на водата, 

нејзината дезинфекција и сл.; 
• ги разберат последиците од загадувањето на водата и воздухот; 
• стекнат основни знаења за почвите и земјиштата и да  ги сфатат 

начините на отстранување на отпадните материи (течни и цврсти); 
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• стекнат знаења и умеења за одржувањето на хигиената во 
работните простори и просториите за сместување; 

•  формулираат  правилен став за потребата од постојана грижа за 
хигиената во работните простории, санитарните простории, 
просториите околу угостителските објекти; 

Економија на 
туризмот – 
втора  

• ја објаснуваат врската на економијата на туризмот со научните 
дисциплини од областа на туризмот, угостителството, економијата 
и од другите области. 

• го објаснуваат значењето на туризмот за: усогласување на стоково-
паричните односи во внатрешниот пазар, за зголемување на 
вработеноста, за унапредување на меѓународната размена, за 
платниот биланс и за развој на недоволно развиените подрачја; 

• ги споредуваат економските со неекономските функции на 
туризмот. 

Културно 
историско 
наследство – 
втора година 

• го сфаќаат значењето на културно-историското наследство за 
развојот на човековата цивилизација; 

• ги познаваат  подрачјата од светската културна ризница (ликовна 
уметност, археологија, книжевност и музичка уметност). 

Храна и 
пијалоци – 
втора година 

• разликуваат енергетска вредност на прехранбените продукти 
според хемискиот состав; 

• објаснуваат за технологијата на пекарските производи;  
• објаснуваат за технолошката обработка на зеленчукот и овошјето; 
• познаваат технолошки процес за добивање средства за сладење;  

Природни 
реткости во 
Република 
Македонија – 
втора година 

• ја препознаваат територијата на Република Македонија;  
• проценува за влијанието на климата врз стопанските активности, 

посебно врз туризмот во Република Македонија; 
• го објаснат искористувањето на водите во функција на туризмот;  
• ги набројат типовите на почви и да ги препознава нивните 

карактеристики;  
• ги препознаваат  одделните растителни и животински видови во 

Република Македонија; 
• дефинираат ареали на растителни и животински видови во 

Република Македонија; 
• проценуваат за значењето на одделните растителни и животински 

видови за стопанските активности, а особено за туризмот;  
• го објаснуваат растителниот и животинскиот свет кој за Република 

Македонија претставува природна реткост;  
• ги опишуваат националните паркови;  
• ја анализираат, сфаќаат и објаснуваат врската помеѓу 

националните паркови и туризмот;  
• го сфаќаат  односот помеѓу природните реткости и животната 

средина;  
• ја прифатат потребата од заштита на животната средина преку 
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заштита на природните реткости;  
• го сфаќаат значењето на одржливиот туристички развој;  
• ги објаснат и поврзат природните реткости со одржливиот развој 

на туризмот. 
Алтернативни 
форми во 
туризмот – 
трета година 

• ги дефинираат алтернативните форми во туризмот; 
• ги препознаваат карактеристиките на алтернативниот туризам;  
• ги објаснуваат видовите рурален туризам;  
• го дефинираат екотуризмот;  
• ги идентификуваат и класификуваат принципите и компонентите 

на екотуризмот;  
• ги препознаваат учесниците во екотуризмот; 
• ги анализираат потенцијалите на Република Македонија за развој 

на екотуризмот;  
• го дефинираат културниот туризам;  
• ги објаснуваат примарните и секундарните елементи на 

културниот туризам; 
• го опишуваат менаџментот на културниот туризам;  
• елаборираат за потенцијалите на Република Македонија за развој 

на планинскиот туризам. 
Агенциско 
работење – 
четврта година 

• го толкуваат поимот алтернативен туризам;  
• ја познаваат потребата од поврзаност на туризмот со животната 

средина;  
• ги идентификуваат туристичките атрактивности на една еколошка 

средина вредни за туристичка валоризација;  
• го сфаќаат значењето на еко-туризмот како зелен маркетинг;  
• го истакнуваат значењето на туризмот како заштитник на 

животната средина;  
• ги познаваат меѓународните туристички ознаки како симбол за 

туристичка еколошка дестинација. 
Растително и 
сточарско 
производство – 
четврта година 

• ги разликуваат земјоделските гранки во растителното 
производство: поледелство, градинарство, цвеќарство, лозарство и 
овоштарство;  

• ги истакнуваат можностите за користење на растителното 
производство во угостителството и руралниот туризам.  

• ги објаснуваат агротехничките мерки во поледелското 
производство: обработка на почва, ѓубрење, сеидба, плодоред, 
одгледување и заштита на поледелските култури;  

• разликуваат конвенционално од органско производство на 
поледелски култури;  

• ги знаат основите за подигање и одржување на цветни и зелени 
површини;  

• прават разлика помеѓу конвенционално и органско производство 
на грозје и на овошки.  
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Начин на остварување на  наставните програми 

 
Заради специфичниот карактер на содржините и целите што треба да се остварат преку  
наставните предмети од оваа струка кои покрај теоретско стручното има и стручно  практично 
значење,  реализацијата на наставниот процес  претпоставува примена на разновидни наставни 
форми кои  се засновани на набљудување, демонстрирање, базирани на живиот збор (монолог или 
предавање, дијалог, дискусија, дебата), работа со текст, како и оние методи кои претставуваат 
непосредна практична активност на учениците (симулирање на одделни ситуации, играње улоги, 
учење со откривање), истражување, откривање на законитости, посетување туристички регии и 
места, како и објектите во нив и слично.  Посакувана е комбинација на наставните техники во 
текот на часот со што ќе се обезбеди поефикасно и порационално стекнување на нови знаења, 
умеења и навики и поуспешно повторување и утврдување на содржините. Овие наставни методи 
подразбираат и примена на различни наставните форми: работа во групи, во парови или 
индивидуално. Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: објаснува, 
демонстрира, опишува, споредува, анализира, дискутира, ги ангажира учениците со изработка на 
проекти, поттикнува учење со откривање, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, го 
оценува знаењето и вештината на ученикот. 
Активностите на наставникот според упатствата на наставните програми треба да се одвиваат во 
форма на објаснување, илустрирање, опишување, давање  упатства, мотивирање и поставување на 
проблемски прашања. Посебно внимание се посветува на организацијата и  реализацијата на 
стручни екскурзии во одделни туристички региони и места во нашата земја и надвор од неа. 
Образовно воспитната работа се реализира во специјализирана  училница или кабинет за стручно 
теоретска настава. Практичната настава се остварува преку реализирање на стручно  теренска 
настава во одделни региони и посета на туристички места во нашата земја и надвор од неа, посета 
на угостителски објекти, културни и верси објекти, екскурзии и др. 
За поефикасно остварување на целите потребна е соодветна опрема, како: графоскоп и 
графофолии, компјутери, ЛЦД проектор, телевизор, ДВД-а, слики, цртежи, ѕидни карти на 
Република Македонија, на континентите, туристичка карта на Република Македонија, туристички 
проспекти од нашата земја и регии и земји, статистички прегледи и табели, шеми и други  
графичко симболички прикази (за географската структура на  странскиот туристички промет во 
нашата земја, за географската структура на домашниот туристички промет, за посетители и 
ноќевања по месеци на странски и домашни туристи за сместувачките капацитети по видови 
туристички места, за просторните односи на туристичките движења според туристичките мотиви 
во нашата земја, за контрактивната и  дисперзивната туристичка зона.  

Во наставните предмети од угостителско – туристичката струка, прв случај каде што воопшто е 
спомната синтагмата одржливост е во предметот организација на услуги на сместување и 
послужување – втора година. Во овој предмет една од општите цели гласи дека ученикот развива 
принципи за одржлив туризам, додека при анализа на наставните теми во истиот предмет, 
утврдено е дека таму нема конкретни цели кои би укажале на поврзаност со општата цел.   
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Препораки 

Целите на наставните програми потребно е да се редефинираат во согласност со современиот 
концепт за одржлив развој, при што ќе се опфатат сите аспекти  на образованието за одржлив 
развој. Исто така од круцијална важност е програмските содржини да се прецизираат особено во 
деловите каде што се очекуваат конкретни акции од учениците за заштита на животната средина,  
заштита на биодиверзитетот, развој на рурален туризам,  начинот на кои тие ќе ја третираат 
проблематиката за пристап и промовирање на безбедна храна и одржливо земјоделско 
производство. Органски произведена храна, која користи минимално ниски концентрации на 
вештачко ѓубриво и средства за заштита, што како крајна цел има безбедност на здравјето на 
луѓето и заштита на почвата, особено во руралните средини, ГMO, банки за чување на разновидни 
сорти на семиња итн, а учениците треба да и следат овие светски трендови. 

Во програмите треба да биде присутен холистички, интердисциплинарен пристап во развојот на 
знаењата и вештините потребни за одржлива иднина (недоволно е истакната комплексноста и 
меѓуповрзаноста на проблемите како што е непотребната потрошувачка, последиците од 
рапидниот економски раст, сиромаштијата, деградацијата на животната средина и здравјето, 
растот на човештвото, органското производство, ГМО, користење на органска храна, заштита на 
растителните и животинските видови, заштита на природните реткости и национални паркови, 
итн). 

Всушност, во оваа струка, како и во сите останати струки во средното стручно образование, 
наставните програми треба да бидат конципирани на начин да придонесат за развивање на 
компетенциите за одржлив развој кај учениците, кои не би биле само збир на знаење туку би 
помогнале подобро да се сфатат самите себе, а и другите во секојдневниот живот. Последните 
години постојано се дискутира за ориентираните модели и за основните компетенции на 
наставниците. Причина за оваа фокусираност е недоволниот квалитет на образованието на 
наставниците. Hascher & Altrichter (2002) истакнаа дека образованието на наставници е 
,,конгломерат на неповрзано знаење“. За да се издигнат тие компетенции кај учениците, 
наставниците имаат одговорна улога во процесот на учечко-поучувачкиот процес, а тоа е тие 
самите да си ги развиваат предметните и педагошките компетенции  од аспект на образование за 
одржлив развој. Од компетенциите на наставникот директно ќе зависи во колкава мера учениците 
ќе ги развијат неопходните компетенции од областа на одржливиот развој, за да можат успешно да 
се носат до современите трендови во едно модерно одржливо општество. 

Исходи кои се однесуваат на одржлив развој, а можат да се остварат преку наставата во 
угостителско - туристичката  струка 

Учениците: 

• сфаќаат што секој поединечно што може да направи за да се намали влијанието како 
турист; 

• истражуваат, појаснуваат негативни ефекти на туризмот врз животната средина во 
различни просторни целини: заштитени паркови на природата, планински области, 
приморски региони, природни реткости, и др.; 

87 

 



• наведуваат примери од својата средина, слушаат излагања, дискутираат за примери како 
што се деградација на географски простори, загадување на почвата, загадување на водата, 
воздухот, и др; наведуваат примери, презентираар, соработуваат во групи и сл.; 

• го толкуваат поимот одржлив туризам; 

• го разбираат значењето на добро планирање и управување во развиени туристички 
области; 

• ги разбираат  проблемите во врска со достапноста на здрава храна и потребата за одржливо 
земјоделско производство на глобално и на локално ниво; 

• да го разбераат поимот одржливо земјоделство; 

• оценуваат кои фактори влијаат на зголемување на одржливото производно  земјоделство и 
нејзината продуктивност на глобално и еколошко ниво; 

• ја препознаваат штетата која туризмот може да ја нанесе на животната средина; 
• ја сфаќаат повеќеструката улога на одржливото земјоделство во функција на руралниот 

развој, во функција на зачувување на животната средина и долгорочното одржливо 
стопанисување со ресурсите; 

• го разбираат влијанието на изградбата и развојот на туристичките капацитети врз 
животната средина, 

• го разбираат поттикнувањето на инвестиции во одржлив туризам во Република 
Македонија, вклучувајќи го и екотуризмот и културниот туризам; 

• ја анализираат и разбираат дефиницијата за одржлив туризам дека секој вид на туризам е 
одржлив доколку  придонесува за заштита на животната средина, 

социјалниот и економскиот интегритет  и унапредување на природните и културните 
вредности на трајна основа; 

• разбираат што е рурална област; 

• ги знаат основните својства карактеристични за секое рурално општество; 

• ја познаваат важноста на политиката на ЕУ во однос на воспоставување на модел на 
рурален развој; 

• го познаваат биодиверзитетот на видови со посебен осврт на видовите кои се загрозени 
или заштитени; 

• разбираат што го загрозува биодиверзитетот и во што се состои неговото значење; 

• анализираат опасности кои настануват како резултат на губење на поединечни видови. 
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6.3. ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА 

 
Економско-правната и трговската струка во средното стручно четиригодишно образование содржи  
пет профили и тоа:  деловен секретар, економски техничар, правен техничар, техничар за трговија 
и маркетинг и банкарски техничар. Во склоп на општообразовните предмети се изучуваат 
македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, 
турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и литература 
за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, информатика, 
историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски активности, музичка 
култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се математика, социологија  
и странски јазик кои се изучуваат во првите две години. Во образовниот профил деловен секретар 
заеднички предмети за струката се конституционо уредување, основи на правото, основи на 
бизнисот, организација и економија. Предмети кои се карактеристични за овој образовен профил 
се секретарско работење, деловно работење, деловно комуницирање и  деловна психологија, 
додека во изборни предмети спаѓаат секретарско работење, странски јазик, деловно работење, 
бизнис, математика, економија, право и  странски јазик. Образовниот профил економски 
техничар освен заедничките предмети за струката, предмети кои се карактеристични за овој 
образовен профил се: сметководство, математика за економисти, деловно работење, статистика, 
економска географија, маркетинг и менаџмент, а во изборна настава спаѓаат бизнис, 
сметководство, деловно работење, математика за економисти, економија, математика, странски 
јазик и право. Образовниот профил правен техничар во предмети карактеристични за струката 
спаѓаат основи на јавно право, канцелариско работење, основи на приватно право и деловна 
психологија, додека во изборни предмети спаѓаат канцелариско работење, основи на приватно 
право, основи на јавно право, основи на правото, странски јазик и историја. 
Во образовниот профил техничар за трговија и маркетинг во предмети карактеристични за 
образовниот профил спаѓат маркетинг и маркетинг менаџмент, трговија и трговско работење, 
пазарно познавање на стоки, математика за економисти, промоција и однесување со 
потрошувачите, додека во изборни предмети спаѓаат трговија и трговско работење, бизнис, 
маркетинг и маркетинг менаџмент, математика за економисти, економија, право, математика и 
странски јазик. Најновиот образовен профил во оваа струка, банкарски техничар, во предметите 
кои се карактеристични за струката ги опфаќа следните предмети: банкарско работење, банкарски 
пресметки и операции, сметководство, статистика и деловно комуницирање, додека во изборни 
предмети спаѓаат бизнис, банкарско работење, банкарски пресметки и операции, економија, 
математика и странски јазик. Во сите пет образовни профили учениците посетуваат практична 
настава и феријална практика, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот 
на сите четири години од школувањето. 

 
 
 
 
 
 
 

89 

 



6.3.1. Конституционо уредување 
 
Цели на предметот 
 
Целта на наставата по овој наставен предмет е ученикот да ја сфати улогата и значењето на 
конституционото уредување во современото општество. Во средното стручно четиригодишно 
образование овој предмет се изучува во прва година во сите профили со вкупно 108 часа годишно. 
Меѓу наведените општи цели на наставата по конституционо уредување  за средно стручно 
образование во прва година економско правна струка,  можат да се препознаат цели кои директно 
или индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на  предметот  Конституционо уредување  кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 

Овозможување на вклучување во процеси 
на национални и меѓународни поврзувања. 

Развивање на свеста за државната и 
националната припадност и негување на 
културата 

Усвојување и разбирање на основните 
социјални и морални вредности на едно 
демократско уредено, хумано и толерантно 
општество. 

 

Почитување на човечките права, 
граѓанските права и основните слободи и 
развивање на способностите за живот во 
демократско уредено општество 

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, рационалното 
расудување, самостојноста и  критичкото 
мислење 

Поттикнување на индивидуална 
одговорност 

 

  
 

Општи цели на наставата по предметот Конституционо уредување   

Табела 2: Општи цели по предметот Конституционо уредување кои се однесуваат  на 
одржливиот развој 
 

Година 
на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
Година 

Учениците   треба да: 
• ја сфатат улогата и значењето на конституционото уредување во 

современото општество; 
• ја сфатат потребата од конституционото уредување кое нуди 
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сигурност на граѓаните во општеството; 
• се здобијат со елементарни познавања и знаења од областа на 

општествено - политичкиот и изборниот систем; 
• се оспособат за брзо приспособување кон општествено 

економските и политички промени; 
• се оспособат  за понатамошно образование, усовршување и 

преземање заеднички и индивидуални задачи,одговорности и 
иницијативи; 

• покажуваат  интерес за заштита на уставноста и законитоста; 
• заземаат  исправен став кон останатите слободи и права на човекот 

и граѓанинот; 
• развијат  чувство за лојалност кон државата и почитување на 

нејзините закони и институции; 
• ги согледаат местото и улогата на правната држава и владеењето 

на правото; 
• изградат активен и позитивен однос кон себе и кон државата. 

 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Конституционо уредување  кои се однесуваат на 
одржлив развој  

Година 
на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• стекнат сознанија за личните, политичките, економските, социјалните и  

културните права; 
• ја увидат потребата од зачувување на интегритетот на човековата 

личност; 
• ја сфатат  важноста на политичките  права и слободи; 
• знаат што се тоа економски, социјални и културни права; 
•  ја објаснат  суштината на сопственоста како извор на економските 

односи; 
• подготват  програма за екозаштита на училишната средина; 
• откријат  дека може слободно да размислуваат; 
• ги карактеризираат  меѓусебните односи и влијанија во светот; 
• стекнат позитивен став кон меѓународните организации; 
• ја сфатат посебната улога на ООН  во меѓународните односи; 
• знаат да го идентификуваат местото на ЕУ во меѓународните односи; 
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Начин на остварување на  програмата 

Наставата се изведува по пат на комбинација на повеќе методи и форми на работа, како што се: 
насочено водена дискусија, демонстрација, тимска работа. Активности на ученикот  се 
фокусирани да учи и открива во група и независно, анализира, дискутира, набљудува, слуша, чита, 
пишува, открива односи и законитости, применува правила. Наставникот при реализација на 
програмата потребно е да говори, дискутира, објаснува, поставува прашања, пишува на табла, 
демонстрира, организира работа во групи, дава инструкции, води проекти, ги оценува задачите на 
учениците, прави забелешки, организира посета на институции. Процесот на учењето  се изведува 
преку стручно - теоретска настава во училница и преку посебни посети на институции. 
Наставникот има слобода при избор на нови активности и дополнување на постоечките содржини 
со нови теми од актуелната проблематика на одржлив развој. Освен во рамки на предметoт 
образованието за одржлив развој може да се реализира и преку слободни ученички активности, во 
рамки на  класната заедница, јавната и културната дејност и преку активностите во локалната 
заедница. За да се реализираат целите од наставната програма, а да бидат во корелација со 
образованието за одржлив развој, потребно е да се допринесе во развивањето на менталните 
способности, формирањето на научниот поглед на светот и сестраното развивање на личноста. 
Во програмата се дадени  дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржлив развој. 
 

Препорaка 

 
Програмата по предметот Конституционо уредување во голема мера е отворена за избор на 
конкретни содржини со кои  може да се обработува проблематиката на одржливиот развој. 
Наставникот има можност при изборот на тема за дебата, дискусија, работилница да одбира 
и теми кои се однесуваат  на  економската и социјалната компонента на општеството. 
Наставникот повеќе време треба да посвети на актуелната проблематика опфатена во темата  
Основи на економските односи каде треба да се направи корелација помеѓу нтензивните 
процеси на економска глобализацијата која со себе носи и сериозни еколошки проблеми и 
кризи кои го загрозуваат опстанокот на човештвото. Инкорпорирање на претприемништвото 
во економско - еколошките односи при што се води сметка за животната средина, може да се 
оствари ако се земе предвид односот на луѓето и природата во општествените економски  
прилики, при што борбата за заштита на околината нема да биде ефикасна додека луѓето не 
размислуваат на еден одржлив демократски начин. 
Наставникот исто така, може да биде организатор и покренувач на различни 
иницијативи, проекти  и локални акции кои се однесуваат за подигање на свеста кај 
учениците за нивните права во рамките на едно демократско општство, при што многу е 
важно да ја воспостават врската на нивното перманентно метакогнитивно сознание со 
принципите на одржливиот развој.  
Потребен е поголем осврт кон меѓународните организации  и тела со кои е регулирана 
проблематиката на одржлив развој (ОН, УНЕСКО, УНЕЦЕ, УНИЦЕФ и др.) што на 
учениците ќе им овозможи подобро запознавање со личните и колективните права и слободи 
на човекот – граѓанин од аспект на одржливиот развој. 
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За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика од областа на одржливиот развој и да биде во тек со 
сите научни достигнувања на полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за 
во иднина. Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на 
креативноста, иновативноста и способноста за размислување на алтернативен начин на 
живот. Тој исто така треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на 
нивните секојдневни навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 
 
Исходи кои се однесуваат на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Конституционо уредување се следните: 
• учениците осознаваат за вредностите на едно демократско општество преку  

принципите на одржливиот развој; 
• учениците ги усвојуваат вредностите на европско мултикултурно општество и  

развиваат способност за препознавање и прифаќање разлики на мултикултурното 
општество; 

• учениците усвојуваат правила и норми на однесување и заедничко живеење 
рамноправност, заштита на своите и почитување на правата на другите; 

• учениците го разбираат потеклото, целта и правилата на функционирањето на   
демократското општество и своите права и одговорностите во заедницата; 

• учениците развиваат вештини за тимска работа и соработка, но и подготвеност за 
самостојно превземање акции за решавање на заедничките проблеми од областа на 
одржливиот развој. 

Програмата треба да има дел кој би ги дал основните насоки за   начинот на работа, 
облиците, методите, техниките, видовите, активностите на наставниците и учениците преку 
кои се остварува образованието за одржлив развој, односно постигнуваат исходи на учење за 
одржливиот развој и кои развиваат компетенции за одговорен одност кон околината и 
одржливиот развој. 
Ученикот го разбира значењето на толеранцијата во мултиетнички, мултијазични и 
мултикултурни средини во светот, почитувајќи ги правата на сите, без дискриминација. 

 
 
6.3.2. Основи на правото 
 
Цели на предметот 

Основи на правото е предмет кој се изучува во прва и втора година во сите профили на економско-
правната струка со по два часа неделно. Целите на наставата по овој наставен предмет се 
осмислени за да  ученикот  се здобие со основни познавања за државата и правото, односно да ја 
увиди важноста од постоењето на државата и правото. Во самата програма е наведено дека нема 
потреба од некакви предзнаења за да се отпочне со изучување на овој предмет, но општите и 
конкретните цели кои се опфатени во самата наставна програма потребно е да корелираат со 
основните принципи на одржлив развој. 
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Во  наставата по основи на правото  за средно стручно образование во прва и втора  година 
економско правна струка,  можат да се детектираат директни и индиректни цели од аспект на 
образование за одржлив развој и неговите три составни компоненти. 

 

Табела 1: Цели на  предметот  Основи на право  кои се однесуваат  на одржлив развој 

 
Директни цели Индиректни цели 
Вклучување во процеси за осознавање на 
државното уредување 

Развивање на свеста за државната и 
националната припадност 

Разбирање на вредностите на едно 
демократско уредено, хумано и толерантно 
општество. 

Осознавање на улогата на поединец во 
рамките на еден правен систем 

Почитување на човечките права, 
граѓанските права и основните слободи и 
развивање на способностите за живот во 
демократско уредено општество 

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, рационалното 
расудување, самостојноста и  критичкото 
мислење 

 

Општи цели на наставата по предметот Основи на правото   

Табела 2: Општи цели по предметот Основи на правото кои се однесуваат  на одржливиот 
развој 
 

Година 
на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 
година 

Учениците   треба да: 
• ги  препознаваат правните норми и истите да ги применуваат во 

секојдневниот  живот како субјект на правото ; 
• се оспособат за брзо приспособување кон општествено - 

економските и политичките промени; 
• работат правилно,  да иницираат соработка со соработниците; 
• да реагираат, оценуваат и пресудуваат правилно водејќи се од 

принципот на  правичност; 
• се оспособат за понатамошно образование, усовршување и 

преземање заеднички и индивидуални задачи, одговорности и 
иницијативи; 

• ги согледаат местото и улогата на правната држава и владеењето 
на правото; 

• изградат активен и позитивен однос кон себе и кон државата. 
Втора  Учениците   треба да: 
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Година • да ја почитуваат законската регулатива, приспособувајќи се на 
општествено – економските и политичките промени. 

 
 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Основи на правото  кои се однесуваат на одржлив 
развој  

Година 
на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 
година 

Учениците треба да: 
• прават разлика меѓу обичајот, моралот и правото; 
• ги воочат  моралните вредности во општеството; 

Втора 
година 

Во наставна програма за втора година не се вметнати содржини кои директно 
се однесуваат на одржливиот развој 

 

Начин на остварување на  програмата 

 
За реализација на наставата по предметот основи на правото, согласно со поставените цели на 
наставниот предмет, како основни наставни методи ќе се користат: водење на насочена дискусија, 
решавање на проблеми и симулација на реални ситуации, учење преку сопствено откривање, 
слободни задачи, тимска настава и сл. Активности на ученикот се да дискутира, да применува 
правила и законитости, да набљудува, да слуша, да прибележува, да повторува, да објаснува, да 
чита, да толкува позитивни законски прописи, да презентира, да открива во група и независно, да 
размислува критички, да дава свој суд, да работи домашни задачи. Активности на наставникот се: 
организирање, планирање и подготовка на наставата, давање инструкции за работа, поттикнување 
на дискусии, објаснување, поставување прашања, оценување и поттикнување на самооценување и 
креативност од страна на учениците, симулирање на процеси и реални ситуации, презентирање, 
правење забелешки. 
Процесот на учење во наставата по наставниот предмет основи на правото, се изведува преку  
теоретска и практична настава во училница, организирани посети на трговски друштва и 
институции, организирани информативни средби, разговори и дискусиии со претставници –
стручни лица од практиката, во училиштето или во институциите и друштвата, со цел да се 
интегрираат знаењата и ставовите со практичните умеења на учениците. Наставата по овој 
наставен предмет се реализира и преку индивидуални домашни задачи, кои можат да се 
изведуваат дома и во училиштето. Образовните активности по предметот основи на правото се 
организирани во две полугодија, четири тримесечија и неделен распоред на часовите. За 
поуспешна реализација на целите на наставниот  предмет основи на правото, потребно е да се 
користи: компјутерска опрема, ЛЦД-проектор, публикации, обрасци, шеми и сл. Литература 
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потребна за реализација на наставата, како за наставниците , така и за учениците е учебник за овој 
наставен предмет, наставни помошни материјали, стручни списанија, закони и практикуми од 
соодветни области, коментари на законите. 
Во програмата се дадени  дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржлив развој. 
 

Препорaка 

 
Програмата по предметот Основи на правото е комбинација од актуелни економско-правни 
теми кои го карактеризираат одржливиот развој, но истовремено се констатира дека  и покрај 
актуелноста на темите, недостигаат конкретни насоки за реализација на наставните теми преку 
практични примери кои би го втемелиле одржливиот развој во учечко поучувачкиот процес. 
Имено, иако програмата во втора година обилува со наставни теми кои лесно може да 
корелираат со одржливиот развој, во наставната програма воопшто не е начнат одржливиот 
развој, ниту пак е дадена некаква насока за наставниците во контекст на промовирање на 
одржливиот развој во наставата.  
Наставникот повеќе време треба да посвети на поврзување наставните содржини во прва и 
втора година врз база на економско – социјалната компонента на одржливиот развој. Во темата 
Поим за право, потребно е ученикот да направи корелација помеѓу етиката, моралот и 
традицијата со правниот поредок, демократскиот однос во државата со осврт на одржливиот 
развој.  
Потребно е со учениците да се дискутира за целите за одржлив развој согласно Агенда 2030, 
улогата на државата во нивното исполнување како и запознавање на личните и колективните 
права и слободи на човекот –граѓанин од аспект на одржливиот развој. Наставникот е потребно 
континуирано да ги збогатува и негува компетенциите за одржливиот развој со цел да биде 
насочувач на знаењето кај учениците и да им овозможува можности за развивање на 
креативноста, иновативноста како и да научат да ги почитуваат и следат правните норми во 
едно одржливо општество. 
 
Исходи кои се однесуваат на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Основи на правото се следните: 
 
Учениците: 

• осознаваат за правниот поредок во државата, со можности да ги поврзат новите знаења 
со одржливиот развој; 

• основаат трговски друштва врз основа на принципите на зелената економија;   
• усвојуваат правила и норми на однесување и заедничко живеење, рамноправност, 

заштита на своите и почитување на правата на другите, го разбираат потеклото, целта и 
правилата на функционирањето на демократското општество и своите права и 
одговорностите во заедницата; 
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• развиваат вештини за тимска работа и соработка, но и подготвеност за самостојно 
преземање акции за решавање на заедничките проблеми од областа на одржливиот 
развој. 

 
 
6.3.3. Економија 
 
Целта на наставата по наставниот предмет Економија, е учениците да стекнат знаења за основните 
економски закони и категории од областа на макроекономијата и микроекономијата, како дел од 
современата економска наука, со цел самостојно разбирање и објаснување на економските појави. 
Во средното стручно четиригодишно образование овој предмет се изучува во трета и четврта 
година во сите профили со вкупно 72 часа во трета, односно 66 часа во четврта година. 
Со оглед на фактот дека образованието за одржлив развој, сé уште не е инкорпорирано во 
средното стручно образование може да се утврди дека во рамки на целите и содржините на 
наставната програма по предметот  Економија (како и во програмите на другите предмети од оваа 
струка), не постои поимот одржлив развој, односно не е направена корелација на целите во 
наставната програма со трите основни компоненти на одржливиот развој (економскиот, 
еколошкиот и социјалниот).  Сепак, некои од целите индиректно имаат корелација и се однесуваат 
на образование за одржлив развој, но нивното презентирање како такви во голема мера зависи од 
компетенциите на наставниците за образование за одржлив развој. 
 

Општи цели на наставата по предметот Економија 

Табела 1: Општи цели по предметот Економија кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 
изучување 

Општи цели на предметот  

 
Трета  
година 
 

Учениците  треба да: 
• се запознаат со основните поими на економијата како наука; 
• ги разберат основните елементи и фактори на понудата и 

побарувачката, приватно на побарувачката и понудата, како и 
воспоставувањето на рамнотежа меѓу понудата и побарувачката; 

Четврта година 
 

Учениците   треба да: 
• ја објаснат потрошувачката, штедењето и инвестициите, како и 

корелацијата меѓу доходот и штедењето, од една страна и штедењето и 
инвестициите, од друга страна.  
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Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 2: Конкретни цели на  предметот Економија кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета 
година 

Учениците треба да: 
• ја истакнат точката на врамнотежување на понудата и побарувачката 

(“чистење на пазарите”). 
• да разбудат интерес за размислување за парадоксот на вредноста; 

Четврта 
година 
 

Учениците треба да: 
• да се запознаат со поимот и  структурата на потрошувачката;  
• да го дефинираат поимот штедење;  

 
 
Начин на остварување на  програмата 

За реализација на наставата по наставниот предмет Економија, согласно поставените цели на 
наставниот предмет, како основни наставни методи, според насоките од наставната програма 
се користат: водење на насочена дискусија, демонстрација, решавање на проблеми и симулација на 
реални ситуации, учење преку сопствено откривање, слободни задачи, тимска настава и сл. Во 
наставната програма предвидено е активностите на ученикот да се одвиваат преку дискусија, 
да знае да применува правила и законитости, да набљудува, да слуша, да прибележува, да 
повторува,  објаснува и чита, да презентира, да открива во група и независно, да размислува 
критички, да дава свој суд, да работи домашни задачи. Од друга страна,  наставникот треба да 
организира, планира, подготвува настава, дава инструкции за работа, поттикнува на дискусии, 
објаснува, поставува прашања, оценува и поттикнува на самооценување од страна на учениците, 
симулира процеси и реални ситуации, презентира. Процесот на учење во наставата по наставниот 
предмет Економија, се изведува преку теоретска настава во училница каде што учениците ќе 
стекнуваат пред се когнитивни и афективни компетенции, преку организирани посети на трговски 
друштва и институции, организирани информативни средби, разговори и дискусии со 
претставници – стручни лица од практиката, во училиштето или во институциите и трговските 
друштва, со цел да се интегрираат знаењата и ставовите со практичните умеења на учениците. 
Наставата по овој наставен предмет, се реализира и преку индивидуални домашни задачи, кои 
можат да се изведуваат дома и во училиштето. За поуспешна реализација на целите на наставниот 
предмет економија во наставната програма дадени се насоки да се користи: графоскоп, 
графофолии, ТВ, видеорекордер, видеоленти, компјутерска опрема, ЛЦД проектор, публикации, 
шеми и сл. Како што може да се забележи, дел од предложените наставни помагала се застарени и 
вон употреба. Литература потребна за реализација на наставата, како за наставниците така и за 
учениците е учебник за овој наставен предмет, наставни помошни материјали, стручни списанија, 
публикации и сл. Во наставната програма се дадени критериумите за компетенциите што треба да 
ги поседува наставникот кој што ќе го предава овој предмет. Во програмата се бара наставникот да 
ги поседува следниве персонални, професионални и педагошки карактеристики: да го мотивира и 
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да влијае позитивно на ученикот со својот начин на изразување, углед, појава, подготвеност за 
дополнителна работа, образование, систем на вредности и идеали; да соработува со другите 
наставници, стручни работници, социјални партнери, стручни институции; да поседува способност 
за изведување на настава и комуникација со учениците; да поседува способност за примена на 
современа образовна технологија; да поседува способност за планирање, организирање, 
воведување новини во наставниот процес, како и способност за професионално и педагошко 
самообразување; да е комуникативен и креативен. Сите овие компетенции во голема мера се 
преклопуваат со компетенциите за образование за одржлив развој, но факт е дека наставниците не 
се свесни за таквите компетенции, ниту пак за можноста за воспоставување на врска помеѓу 
целите на наставната програма и образованието за одржлив развој. 

 
Препорaка 

Наставната програмата по предметот Економија изобилува со теми кои многу лесно би можеле 
да воспостават поврзаност со целите на обрзованието за одржлив развој. Но, иако тие можности 
се лесно воочливи и изводливи сепак, никаде во наставната програма не се дадени насоки како 
целите на наставната програма од овој предмет треба да го напуштат ,,тврдото“ економско 
мислење дека само пазарот може да го извлече општеството од денешните еколошко-
економски проблеми. Истовремено, кај учениците потребно е да се преобрази досегашната 
економска догма и начин на размислување дека помеѓу работните успеси и еколошко-етичките 
потреби постои конфликт, туку дека истиот треба да се надмине. 
Кај учениците треба да се иницира начин на размислување како идни менаџери дека мора 
активно да учествуваат во осмислувањето на државата и меѓународната политика за заштита на 
животната средина, со цел да се интернационализираат негативните еколошки  збиднувања да 
се покренат промените на ,,вредностите и свеста“. 
 
Исходи кои можат да се остварат  преку наставата по Економија, а корелираат со 
образованието за одржлив развој се следните: 
 
Учениците: 

• стануваат свесни за штедењето на ресурси, со што ја разбираат потребата од 
зголемување на енергетската ефикасност; 

• осознаваат за макроекономијата и микроекономијата на едно економско демократско 
општество преку принципите на одржливиот развој; 

• усвојуваат правила и норми за однесување во рамките на една компанија, каде што 
имаат можност да ги интерпретираат принципите на одржливиот развој; 

• ја анализираат сопствената одговорност во еден поширок, глобален и меѓугенерациски 
контекст. 
 

Збирна анализа на останатите предмети во економска – правната и трговска струка  
 
Со понатамошна анализа на предметите кои се опфатени во наставните планови на економско  
правната и трговска струка, утврдено е дека во најголем дел од понудените  наставни програми 
нема директно застапени содржини кои би  се довеле во врска со образованието за одржлив развој. 
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Констатација е дека секоја наставна програма нуди одлична подлога за градење на ставови за 
проблеми од областа на одржливиот развој, но нема насоки за наставниците како да ги поврзат 
постоечките содржини со актуелната проблематика од областа на образованието за одржлив 
развој. 
Во овој дел од анализата ќе бидат обработени збирно сите предмети од оваа струка кај кои може 
да се препознаат цели кои корелираат со образованието за одржлив развој, а кои не се појавуваат 
континуирано во сите години на изучување на предметот, туку само во некои теми во наставната 
програма во некоја определена година. 

 
Табела 3: Општи цели по определени предмети во  економско правната  струка кои се 
однесуваат  на образование за одржлив  развој 
 

Предмет и 
година 

на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Секретарско 
работење – 

трета година 

Учениците   треба да: 
• се приспособуваат кон општествените, економските и политичките 

промени; 
• оценуваат и пресудувата правилно водејќи се од принципот на 

правичност; 
• изградат активен и позитивен однос кон себе и кон државата; 

Секретарско 
работење – 

четврта година 

• градат  морални и етички ставови во средината во која живее и работи; 

Деловно 
комуницирање 
Трета година 

• се запознаат со комуникациите и комуникацискиот процес; 
• развивата чувство за професионален однос, тимска работа, добри 

меѓучовечки односи во работната средина и почитување на законската 
регулатива; 

Деловна 
психологија 
Трета година 

• го разберат  значењето на психичкиот процес учење, и неговите 
карактеристики; 

• го истакнат значењето и важноста на психичкиот процес мислење, за 
соодветно решавање на работни и животни проблеми; 

• го сфатат  значењето на емоциите и чувствата во животот и работата 
на човекот; 

• ја согледаат важноста и значењето на изменетите состојби на свеста во 
животот на човекот; 

• ја разберат структурата на личноста; 
• ги применуваат основните начини и правила на комуникација меѓу 

луѓето; 
• развиваат вештини на деловно комуницирање; 
• ги согледаат  начините за справување со стресот во личниот и 

професионалниот живот; 
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• го поттикнат интересот за проучување на психичките појави во 
функција на професионалното работење; 

Бизнис 
Трета година 

• го сфатат значењето на поединецот и групата во бизнис 
организацијата; 

• ги разликуваат видовите и фазите во развојот на групите; го 
идентификува лидерството; 

• го согледаат значењето на тимот и тимската работа за бизнисот; 
• ја објасни улогата, влијанието и значењето на карактеристичните 

меѓународни економии врз меѓународната размена. 

Право трета 
година 

• ги разликуваат специфичностите на договорите во меѓународниот 
промет; 

• ја почитуваат законската регулатива, приспособувајќи се на 
општествено – економските и политичките промени; 

• развиваат позитивен однос кон законитоста со сите сфери од 
функционирањето на правната држава и владеењето на правото. 

Статистика 
трета година 

• ја разбираат важноста на статистичкото проучување; ги пресметуваат 
и толкуваат структурните показатели; 

• да ги пресметуваат и толкуваат средните големини; 
• ги разбираат мерките на дисперзија; 
• ги идентификуваат методите за откривање на развојната тенденција на 

појавите; 
• ги анализираат заемните врски и влијанија меѓу појавите; 
• ги набљудуваат, воочуваат, систематизираат и анализираат појавите; 
• ги развиваат работните, естетските, етичките и културните навики. 

Економска 
географија 

Трета година 

• се запознаат со природните ресурси во светот и во Р Македонија како 
фактори на развојот и разместеноста на производството и прометот 

• го согледаат значењето на населението како фактор на стопанскиот 
развој во светот и во Р Македонија; 

• ја разберат улогата на одделните индустриски гранки и разместеноста 
на индустриското производство за стопанскиот развој во светот и во Р 
Македонија; 

• го сфатат значењето на земјоделството и пазарите на аграрните 
производи во светот и во Р Македонија; 

• ја идентификуваат разместеноста на сообраќајните гранки во светот и 
Р. Македонија; 

• го споредуваат значењето и улогата на туризмот, туристичките 
региони, туристичкиот промет и туристичкиот девизен ефект во 
светот и во нашата земја; 

• ја идентификуваат суштината на физичко-географските 
карактеристики, основните стопански одлики, населението, како и 
другите специфични економско-географски аспекти на Европската 
унија; 

 • го разберат местото, улогата и влијанието на државата во 
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Право 
Четврта година 

политичкиот систем на општеството; 
• го разберат  значењето на владеењето на правото и правната држава 

како императив за демократска држава; 
• ја почитуваат законската регулатива, приспособувајќи се на 

општествено - економските и политичките промени; 
• развиваат  позитивен однос кон законитоста во сите сфери од 

функционирањето на правната држава и владеењето на правото; 
Основи на јавно 
право – четврта 

година 

• се однесуваат согласно нормите и вредностите во општеството; 
• ги почитуваат начелата на трудовото право и работната дисциплина; 
• заземаат правилен став кон работата и кон средствата за работа. 

Пазарно 
познавање на 

стоки 
Трета година 

• ги карактеризираат различните видови на енергија; 
• го согледаат  значењето на неметалните стоки за стопанството и 

секојдневниот живот; 
• ја сфатат намената на производите на металургијата и нивното 

значење; 
• го објаснуваат и проценуваат квалитетот на производите на 

металургијата; 
• го разберат значењето на производството на хемиските стоки како 

надградба на стопанството; 
• ги разликуваат  нормативите за манипулација и примена на хемиските 

производи; 
 

 
Табела 4: Конкретни  цели по определени предмети во  економско правна струка кои се 
однесуваат  на образование за одржлив  развој 

 
Година 
на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Секретарско 
работење – 
трета година 

Учениците треба да: 
• се запознаат со поимот на семејство и брак; 

Деловно 
комуницирање 
Трета година 

• ги објаснат  особеностите на комуникацискиот процес (комуникациски 
канали, повратна врска, контекст и шумови). 

• ги идентификуваат  правилата на добро однесување на работното место 
(професионална чесност, почит кон работното време, култура на трудот 
и сл.). 

Деловна 
психологија 
Трета година  

• укажат на индивидуалните разлики во процесот на мислењето кај 
луѓето; 

• се запознаат со основните карактеристики на емоциите и чувствата; 
• ја разберат важноста на емотивните односи во примарните групи. 
•  го објаснат значењето на биолошките мотиви; 
•  го објаснат значењето на социјалните и личните мотиви; 
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• го развијат  чувството  на одговорност спрема сопственото здравје; 
• пробудат  интерес за проучување на личноста; 
• ги систематизираат способностите според нивните карактеристики; 
• објаснат што е став; 
• прифаќаат и коментираат ставови; 
• согледаат и препознаваат различни структури на личноста за да 

реагираат на правилен начин кон нив. 
• укажат  на социјалното поведение на поединецот во групата; 
• го согледаат влијанието на групата врз формирањето на неговите 

ставови; 
• ја согледаат  разликата меѓу предрасудите и идеалите; 
• ги разберат поимите комуникација и интеракција како однос меѓу две и 

повеќе единки; 

Бизнис  
Трета година 

• се запознаат со поимот на глобална размена; 
• ги истакнат причините зошто земјите купуваат од други земји; 
• ја идентификуваат потребата од постоење на меѓународни трговски 

договори; 
• го идентификуваат бројот на жители и површината на одредена 

економија како фактори кои влијаат на меѓународната размена; 
• ја согледаат геостратешката положба и стопанскиот систем на одредена 

земја, како фактори кои влијаат на меѓународната размена; 
• го идентификуваат нивото на образованост, бруто националниот 

производ и клучните производи и услуги на одредена земја, како 
фактори кои влијаат на меѓународната размена; 

• го утврдат значењето на големината на земјата, како и климатските, 
социјалните и културните фактори кои влијаат на размената. 

Статистика  
Трета година  

• го избираат соодветниот метод на статистичко проучување; 
• ги именуваат видовите на собирања на статистички податоци; 
• го сфаќаат значењето на статистичкото истражување; 
• го споредуваат движењето на појавата во различни временски периоди; 

 Економска 
географија 

• се запознааат со динамиката на бројниот пораст на населението во 
светот, просторната разместеност на населението и густината на 
населеност; 

• ја идентификуваат структурата на населението во светот (социо-
економската, градско-селската и нивото на урбанизираност); 

• ги објаснат миграционите движења во светот; 
• го разберат производството, разместеноста, потрошувачката и 

трговијата со главните енергетски извори (јаглен, нафта и земјен гас); 
• го сфатат производството, разместеноста и потрошувачката на 

хидроенергија, атомска енергија, соларна и другите видови на енергија; 
• го согледаат производството, главните производни региони и 

снабдувачи на светскиот пазар на минералини суровини да ја 
идентификува распространетоста на шумите. Ресурсите на дрво и 
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експлоатационите можности ( трговијата со дрво). 
• го разберат значењето на земјишниот фонд, енергетските ресурси и 

појавите на руди и метали во Р.Македонија. 
• се запознаат со динамиката на бројот на населението на демографските 

детерминанти на репродукција во Р.Македонија; 
• ги разликува социо-економски карактеристики на населението на 

Р.Македонија; 
• го разберат значењето на населбите и урбанизацијата на Р.Македонија 

како фактор на просторна разместеност на производството.  
• ја опишат состојбата со шумите, ресурсите на дрво, и нивната 

експлоатација во Р.Македонија; 
• го истакнат значењето на обновата и заштитата на шумите во 

Р.Македонија, се запознаат со резервите, структурата, производството 
и потрошувачката и територијалната разместеност на енергетскиот 
потенијал во Р.Македонија; 

• ја идентификуваат суровинската основа, експлоатацијата, 
разместеноста и структурата на производството на црната и обоената 
металургија во Р. Македонија; 

• се запознаат со формирањето, развојот, физичко – географските 
карактеристики и населението; 

• ги разликувааат основните стопански одлики и специфичности; 
• го разберат значењето на спогодбата за стабилизација и асоцијација на 

Р. Македонија со Европската Унија и можностите за економска 
соработка. 

 Право  
Четврта 
година 

• развиваат позитивен однос кон демократијата да ги повторат и 
прошират знаењата за белези на државата (територија, население и 
власт); 

• се запознаат со поимот и значењето на системот на правото; 
• ги разликуваат елементите на правниот систем; 

 Основи на 
јавно право – 
четврта 
година 

• ги разликуваат  работно - правните од граѓанско-правните односи;  ја 
истакнуваат улогата на економско-социјален совет во заштита на 
стандардот на вработените; 

Пазарно 
познавање на 
стоки 
Трета година  

• ги класифицираат производите според различни критериуми (според 
категорија на купувачи, трајност на производите, начин на 
производство (индустриски, земјоделски) или да ги класифицираат 
според крајната потрошувачка; 

• го разликуваат потеклото на производите според хемискиот состав; 
• го сфатат економското значење на класификацијата на производите; 
• одбираат услови (транспорт, амбалажа) за зачувување на квалитетот на 

производите; 
• ги идентификуваат  различните видови енергија што се користат кај 

нас и во светот; 
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• ги разликуваат горивата според потеклото и степенот на обработка; 
• го разберат поимот топлинска вредност; 
• го сфатат еколошкиот аспект при избор на гориво; 
• ги разберат ознаките за квалитет на горивата; 
• ја согледаат потребата од обезбедување услови за сочувување на 

квалитетот на горивата. намената на поедини производи како што се: 
градежни материјали, врзивни средства, керамички и огнеотпорни 
материјали, порцелан и стакло; 

• ги согледаат предностите на богат асортиман на неметалните 
производи; 

• ги сфатат ИСО стандардите и потребата од нивно прилагодување на 
нашите услови; 

• го сфатат значењето на базните метали за економијата на земјата и 
нејзината стабилност; 

• ги разликуваат  различните видови метални производи од: железо, 
челик, бакар, цинк, олово, алуминиум и благородни метали; 

• ги препознаваат  симболите во ИСО стандардите за наведените метали; 
• се запознаат со намената на тие метали и нивните карактеристики; 
• се информираат за економската важност на производите од хемиската 

индустрија; 
• ги согледат еколошките аспекти на работењето со хемиските стоки; се 

запознае со дизајнот и амбалажата на хемиските стоки; 
• ја сфатат неопходноста од познавањето на стандардите за хемиски 

производи, нивната амбалажа, складирање и транспорт; 
• ги идентификуваат посебните видови хемиски производи (киселини, 

хидроксиди и соли); 
• се запознаат со особините и намената на основните хемиски производи 
• ги сфатат  нормативите за управување со хемиските производи; 

 
 

Начин на остварување на  наставните програми 

 
За реализација на наставата по гореспоменатите предмети, согласно поставените цели во 
наставните програми, како основни наставни методи  се користат водење на насочена дискусија, 
решавање на проблеми и симулација на реални ситуации, учење преку сопствено откривање, 
слободни задачи, тимска настава и сл. Во програмите предвидено е ученикот да дискутира, да 
применува законитости и правила, да набљудува, да слуша, да прибележува, да повторува, да 
објаснува, да чита, да толкува позитивни законски прописи, да презентира, да открива во  група и 
независно, да размислува критички, да дава свој суд, да работи домашни задачи. Наставникот е 
предвидено да организира, планира и подготвува настава, дава инструкции за работа, поттикнува 
дискусии, објаснува, поставува прашања, оценува и поттикнува на самооценување од страна на 
учениците, симулирање на процеси и реални ситуации, презентира, прави забелешки. 
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Процесот на учење во наставата по наставните предмети се изведува преку теоретска и практична 
настава во училница, организирани посети на трговски друштва и институции, органи на 
државната управа, институции со јавни овластувања и други институции, организирани 
информативни средби, разговори и дискусии со претставници - стручни лица од практиката, во 
училиштето или во институциите, установите, органите, друштвата, со цел да се интегрираат 
знаењата и ставовите со практичните умеења на учениците. Економските аспекти на ООР 
анализирани во гореспоменатите наставни програми во најголем дел се фокусирани на механизми 
на потрошувачка и производство на добра, потребни за секојдневниот живот и за сиромаштијата. 
Тие се најмногу застапени, додека  производството и потрошувачката и споделената одговорност 
за глобалниот економски развој се ретко оповрзани со социјалните и етичките прашања. 
Одржлив развој, како економски когнитивен елемент, не е воопшто најден во ниту една од 
анализираните програми од економско-правна и трговската струка. 
 
 
Препораки 

 
Врз основа на анализата на општите  и конкретните  цели од одбраните предмети од економско 
- правна и трговската струка може да се согледа дека некои предмети иако имаат предвидени 
општи цели кои индиректно корелираат со образованието за одржлив развој, во конкретните 
цели во наставните теми од истиот предмет, недостасуваат содржини кои би можело да се 
поврзат со одржливиот развој. Голем е бројот на наставни предмети од оваа струка каде има 
дефицит на цели во наставните програми кои би биле поврзани со образованието за 
одржливиот развој.   
За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. Неминовен е процесот на 
подобрување на компетенциите за образование за одржлив развој кај наставниците. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена можност да го пренасочи  образовниот систем кон 
остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој.  
Во контекст на глобалните цели за одржлив развој, пожелно е наставниците да ги редефинираат 
наставните содржини со нови и актуелни теми и да го променат пристапот на поучувањето 
согласно новите наставни трендови.    
Во предметите Економска географија и Пазарно познавање на стоки од оваа струка, 
детектирани се најголем број на цели кои директно се поврзани со образованието за одржлив 
развој, но она што недостасува во овие предмети, а и во сите други во оваа струка е 
недостатокот на интеграгивен интердисциплинарен пристап кој би ги комбинирал содржините 
со вештини и вредности и би ги наведувал учениците да размислуваат и да усвојат вредности 
на одржлив развој кои би можеле да влијаат на нивните одлуки во однос на прашањата 
поврзани со одржливото живеење и делување. 
Во рамките на интердисциплинарниот пристап на образованието за одржлив развој, 
наставниците треба да ги насочат учениците да ги поврзуваат економските содржини со етички 
дилеми, како и со проблеми поврзани со животната средина. 
Современата настава во економско-правно и трговската струка потребно е да ги насочува 
учениците кон  принципите на зелената економија, при што неминовно е да се опфатат новите 
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трендови на користење на алтернативни извори на енергија, развивање на енергетско ефикасни 
принципи, еднакви права за сите, доволни количини на храна и вода за цела популација и сл.  
Од исклучителна важност за учениците кои ги изучуваат предметите од оваа струка е да бидат 
запознати со целите за одржлив развој, за да бидат константно свесни за проблемите со кои се 
соочуваат луѓето денес и на што се треба да се делува за да имаме подобро одржливо 
општество. Препорачливо е наставниците да ја користат веб страната 
www.globalgoals.org/worldslargestlesson, каде што можат да црпат идеи за наставни лекции кои 
може да ги  поврзат со целите од наставните програми. 
Целите за одржлив развој (ЦОД) претставуваат група на цели во врска со идниот меѓународен 
развој. Тие се создадени од Обединетите нации и промовирани како Глобални цели за одржлив 
развој. Истите ги заменуваат Целите за милениумски развој коишто завршија на крајот од 2015. 
ЦОД се одвиваат од 2015 до 2030  и се сочинети од 17 цели и 169 специфични точки за тие 
цели. 
Во наставните програми од оваа струка потребно е да се воспостави избалансирана корелација  
помеѓу когнитивните содржини на економските елементи (сиромаштија, граници на планетата, 
корпоративна општествена одговорност и отчетност, пазарна кономија, производство и 
потрошувачка) и содржините на вештини и вредности (одговорност, почит кон другите, 
критичко размислување, примена на учењето, донесување на одлуки, справување со кризи и 
ризици, демократско преговарање, градење на консензус и сл) со когнитивните содржини и 
вештините и вредностите на социокултурните елементи и елементите на животна средина. 

 

Исходи кои се однесуваат на одржлив развој, а можат да се остварат преку наставата во 
економско – правно и трговската струка 

Учениците: 

• усвојуваат теориски и емпириски знаења за современиот феномен, главните 
причинители и фактори на социјално - еколошката криза (пораст на население, 
проблеми со прехранување, енергетски дефицит...). 

• стануваат свесни за глобализацијата на планетата, светската тенденција за воведување 
на зелена економија како една од мерките за намалување на климатските промени . 

•  ја разбират важноста од  рационално користење на енергијата и средствата, користење 
на обновливите извори, енергија; 

• знаат како изворите на експлоатација и производството на енергија  има влијание врз 
животната средина. 

• ги научуваат принципите на социјално, граѓанско, мултикултурно и мировно 
образование; 

• го  разбераат начинот на функционирање на едно демократско општество; 

• ги запознаваат концептите како што се демократијата, статус на граѓанинот и 
меѓународните декларации; 

• научуваат како да станат член на една општествена група; 
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• ја разбираат идејата на Европската Унија, значењето на конкурентноста на 
единствениот пазар, како што се процесите на глобализација и регионализација; 

• ги согледуват врските помеѓу трите когнитивни аспекти на образованието за одржлив 
развој при обработување на наставните содржини. 

• ги збогатуваат основните научни вештини преку набљудување, предвидување, 
статистички истражувања, разбирање на графикони и симболи како и комплексно 
размислување. 

• ја согледуваат потенцијалната улога на економијата во решавањето на еколошката 
криза на денешницата. 

• развиваат способности за комуницирање, истражување и соработка со другите. 

 

6.4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 

Електротехничката струка во средното стручно четиригодишно образование се состои од пет 
профили: електротехничар-енергетичар, електротехничар за електроника и 
телекомуникации и електротехничар за компјутерска техника и автоматика.  Исто како и  
во преостанатите струки од средното стручно четиригодишно, така и во оваа струка, се изучуваат  
истите општообразовни предмети. Во заеднички предмети за струката спаѓаат: електротехника, 
електротехнички материјали и елементи и техничко цртање. Во образовниот профил 
електротехничар-енергетичар предмети кои се карактеристичи за образовниот профил се 
електрични мерења, електроника, осветлување и инсталации, автоматика, електрични машини и 
погони, електрични мрежи, енергетски постројки и уреди, електрични апарати и уреди и ремонт на 
електрични машини. Во изборни предмети спаѓаат автоматика, електрични машини и погони, 
електрични апарати и уреди, практична настава, математика и физика. Во наставниот профил 
електротехничар за електроника и телекомуникации, предмети кои се карактеристични за овој 
профил се аналогна електроника, основи на мерењата и електрични кола, телекомуникации, 
дигитална електроника и микропроцесори, електронски склопови и уреди и телекомуникациски 
склопови и уреди. Во изборни предмети спаѓаат дигитална електроника и микропроцесори, 
електронски склопови и уреди, телекомуникациски склопови и уреди, практична настава, 
математика и физика. Во наставниот профил електротехничар за компјутерска техника и 
автоматика, во предмети кои се карактеристични за образовниот профил се електроника, основи 
на мерењата и логички кола, програмирање, автоматика, дигитални системи и процесно 
управување. Во изборните предмети кои се изучуваат во овој наставен профил се програмирање, 
автоматика, дигитални системи, практична настава, математика и физика. Во сите три образовни 
профили учениците посетуваат практична настава и феријална практика, а исто така посетуваат и 
слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето. 
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6.4.1. Збирна анализа на наставните предмети во електротехничката струка  
  

Со анализа на предметите кои се опфатени во наставните планови на електротехничката струка, 
утврдено е дека во поголем дел од понудените  наставни програми нема директно застапени 
содржини кои би се довеле во врска со образованието за одржлив развој. Целите во наставните 
програми од електротехничката струка се високо поставени  и најчесто општите цели во 
наставните програми кои се однесуваат на образованието за одржливи развој не ги поддржуваат 
конкретните цели во наставните теми, односно нивната врска не е лесно воочлива. 

 
При анализата на наставните  програми од оваа струка утврдено е дека тие  нудат одлична подлога 
за градење на ставови и вештини кај учениците  за проблеми од областа на одржливиот развој, но 
потребно е во наставните програми да бидат инкорпорирани насоки за наставниците како да ги 
поврзат постоечките содржини со образованието за одржлив развој. 
Во овој дел од анализата ќе бидат обработени збирно сите предмети од оваа струка кај кои може 
да се препознаат цели кои корелираат со образованието за одржлив развој, а кои не се појавуваат 
континуирано во сите години на изучување на предметот, туку само во некои теми во наставната 
програма во некоја определена година. 

Табела 1: Општи цели по определени предмети во  електротехничката струка кои се однесуваат  
на образованието за одржлив  развој 
 

Предмет и година 
на 
изучување 

Општи цели на предметот  
 
Учениците   треба да: 
 

 Техничко цртање – 
прва година 

• стекнат навика за прецизност и педантност; 
• ги применуваат стандардите; 
• стекнат основни знаења за оперативниот систем на компјутерот; 

Осветлување и 
инсталации –втора 
година  

• ги познаваат важечките прописи и стандарди за електричните 
инсталации; 

• ги опишуваат елементите на електричните инсталации кои 
најчесто се применуваат; 

• ги разликуваат видовите на електрични инсталации што се 
користат во разни објекти; 

• ги познаваат графичките симболи коишто се применуваат во 
проекти; 

• користат таблици со дадени карактеристиките на одделни 
елементи или уреди; 

• ги познаваат изворите на електричното осветлување; 
• ги избираат изворите на светлина за надворешно осветлување на 

просторот 
Автоматика – трета 
година  

• го познаваат значењето на автоматиката; 
• ја познаваат улогата на автоматиката во енергетиката; 
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• ја објаснувата врската помеѓу човекот и системот; 
• анализираат систем; 
• го познаваат автоматското регулирање; 
• го познаваат автоматското управување; 
• го опишуваат однесувањето и начинот на работење на 

автоматските уреди и елементи; 
• ги користат постапките за решавање на автоматските системи и 

уреди; 
Електрични 
мрежи- трета 
година  

• ги опишуваат електричните, механичките, технолошките и 
другите карактеристики на елементите за изградба на 
електричните мрежи; 

• ги препознаваат елементите во електричните мрежи; 
• го опишуваат значењето на правилната примена на предвидените 

заштитни мерки во работата, поради создавање побезбедни 
услови за работа; 

Енергетски 
постројки и уреди –
трета година  

• ги познаваат основните облици на енергија и нивната 
трансформација; 

• ги разликуваат основните електрични извори; 
• го објаснуваат поврзувањето на електричните извори во 

електроенергетскиот систем; 
• го опишуваат основниот технолошки процес во 

термоелектричните централи и основните објекти; 
• ги објаснуваат  начините на искористување на енергијата на 

водата за добивање електрична енергија; 
• ги опишуваат карактеристиките и функцијата на основните 

елементи на ХЕЦ; 
• ги разликуваат режимите на работа во енергетската постројка; 
• ги интерпретираат мерките за сигурност и заштита при работа во 

електроенергетските постројки; 
Автоматика 
(изборна) – четврта 
година  

• ја познаваат улогата и значењето на сигнализацијата и заштитата 
во следењето и контролата на технолошките процеси; 

• ја објаснуваат улогата и значењето на регулаторите во 
автоматските процеси; 

 Електрични 
апарати и уреди 
(изборна) – трета 
година 

• ги опишуваат факторите кои влијаат на рационалното 
искористување на електричната енергија; 

• избираат начин на греење во зависност од условите во 
просториите кои треба да се загреваат; 

• читаат  проекти за загревање на простории; 
 Електрични 
апарати и уреди 
(изборна) – четврта 
година 

• изработуваат  проектни задачи за електрични печки; 
• изработуваат проектни задачи за клима-уреди; 
• читаат  проекти за електрични печки и клима-уреди; 
• избираат клима-уреди според нивните технички карактеристики; 

Телекомуникации • ги познаваат основните методи на комуницирање со физички 
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Втора година   водови и радио мрежи 
• го објаснуваат  принципот на работа, изведбата и користењето на 

антените во телекомуникациите 
Електронски 
склопови и уреди – 
четврта година  

• ги следат најновите технологии и услуги; 

Процесно 
управување – 
четврта година  

• ги познаваат основните карактеристики на технолошките 
процеси; 

• ги анализираат елементите на хардверот на компјутеризираните 
системи за автоматско управување и регулирање; 

• ги разликуваат компјутеризираните системи за автоматско 
управување и регулирање во индустријата 

  

Табела 2: Конкретни  цели по определени предмети во  електротехничката струка кои се 
однесуваат  на образование за одржлив  развој 
 

Предмет и година 
на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 
 
Учениците   треба да: 

Техничко цртање 
– прва година  

• се запознаат со поимот и видовите стандарди; 
• ги разликуваат стандардите: национални и интернационални; 
• добијат сознанија за хардверската опрема и начинот на ракување 

со неа; 
• се запознаат со оперативниот систем; 
• го познавата програмскиот пакет AutoCAD; 
• го осознаат значењето на просторот за цртање; 

Осветлување и 
инсталации –
втора година  

• ги разликуваат видовите на електрични инсталации; 
• ги познаваат важечките прописи и стандарди за електричните 

инсталации 
• ги познаваат класичните изведби и изведбите прилагодени на 

индустриската градба на објектите; 
• го објаснуваат начинот на приклучување на објектот на 

електричната мрежа; 
• ги разликуваат куќните инсталации; 
• го опишуваат влијанието на струјата врз човековото тело; 
• ја познаваат постапката за давање помош на лице кое е повредено 

од струен удар; 
• ги познаваат заштитните мерки од струен удар; 
• го сфаќаат значењето на заземјувањето; 
• ја објаснувата изведбата на заземјување; 
• го објаснуваат начинот на заштита од атмосферски празнења. 
• ги познаваат светлосните извори кои се применуваат во 
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современата техника на осветлувањето; 
• ја објаснуваат улогата на светилата при реализацијата на 

различните видови на осветлување; 
• познаваат софтверско пресметување на електрично осветлување. 

Автоматика – 
трета година  

• го сфаќаат значењето на општите поими за автоматизацијата; 
• го сфаќаат значењето на управувањето; 
• го сфаќаат значењето на регулирањето; 
• наведуваат примери за автоматска регулација; 
• ги познаваат општите поими на системите за автоматско 

управување; 
 Електрични 
мрежи- трета 
година 

• ја познаваат потребата од електричните мрежи; 
• го сфаќаат значењето на развојот на електричните мрежи за 

економскиот и стопанскиот развој на земјата; 
• го објаснуваат  преносот на електричната енергија од местото на 

производството до потрошувачот; 
• ја опишуваат  поделбата на електричните мрежи; 
• ја објаснуваат  потребата од распределба на електричната енергија; 
• ги опишуваат системите за распределба на електричната енергија. 

Енергетски 
постројки и уреди 
–трета година  

• ги објаснуваат потребите од електрична енергија, различните 
облици на енергија и нејзината трансформација; 

• го познаваат електроенергетскиот систем во Република 
Македонија со основните електрични извори. 

• ја познаваат  поделбата на електричните централи; 
• го објаснуваат технолошкиот процес во термоелектрична централа 

(ТЕЦ); 
• ги толкуваат начините на искористување на енергијата на водата 

за добивање електрична енергија; 
• ги опишуваат видовите на хидроелектрични централи (ХЕЦ) и 

нивните главни елементи; 
• објаснуваат нови методи за добивање на електрична енергија. 
• ги познаваат важечките МКС стандарди и правилници од оваа 

област; 
• читаат проекти на енергетски постројки. 

 Електрични 
апарати и уреди 
(изборна) – трета 
година 

• планираат начин на загревање на простории; 
• ги избираат грејните тела; 
• ја оценуваат ефикасноста и распоредот на грејните тела за 

загревањето на просториите; 
• го прикажуваат изнаоѓањето на најсоодветниот начин на 

загревањето на просторијата; 
• читаат  проекти за загревање на простории. 

Електрични 
апарати и уреди 
(изборна) – 

• изготвуваат план за реализација (методи и техники на 
истражување, електрични шеми, неопходни пресметки, 
материјално-технички услови: опрема, алат, инструменти и сл., 
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четврта година  спецификација на потребните материјали и елементи, динамика на 
работата со рокови, обезбедена соработка, заштита на животната 
средина и сл.); 

Телекомуникации 
Втора година   

• ги опишуваат составните делови на секој систем за пренос на 
пораки преку општиот модел на комуникационен систем; 

• ги разликуваат енергетските од телекомуникациските водови; 
• го опишуваат простирањето на електромагнетните бранови; 
• го сфаќаат наједноставниот систем за зрачење на 

електромагнетните бранови, херцовиот дипол; 
• објаснуваат поле на зрачење на антената, моќ на зрачење и 

отпорност на зрачење; 
 Електронски 
склопови и уреди 
– четврта година 

• ги толкуваат основните физички карактеристики на светлината; 
• ги опишува карактеристиките: јачина, осветлување, сјајност и 

светлосен флукс; 
Процесно 
управување – 
четврта година  

• ги познаваат карактеристиките на едноставните технолошки 
процеси; 

• разликуваат производни линии во технолошки процеси; 
• ја наведуваат опремата на производните линии и процеси; 
• ги опишуваат склоповите за автоматизација во процесот на 

производство; 
• ги разликуваат ознаките, стандардите и прописите во 

автоматизацијата на процесите; 
• ја толкуваат техничката документација на опремата. 
• дефинираат роботика; 
• ги познаваат основните поими на роботиката; 
• го сфаќаат функционирањето на роботот; 
• ја наведуваат  поделбата на роботите; 
• го познаваат програмирањето на индустриските роботи 

 

Начин на остварување на  наставните програми 

 

Според дадените активности во анализираните наставни предмети предвидено е да се применуваат 
следните наставни методи: комбинација на фронтално предавање, индивидуална и 
индивидуализирана настава, работа во групи и парови при што ќе се применуваат методите на 
демонстрација, дискусија и расправа на тема, учење преку сопствено откривање, изработка на 
проектни задачи, решавање на проблемски задачи, компјутерска симулација и други методи и 
форми на работа за кои наставникот смета дека ќе дадат подобри резултати во реализацијата на 
програмата. 
Активностите на ученикот е да учи и открива во група и/или независно, да прибележува во 
процесот на учењето, да открива односи и законитости во технологијата и автоматиката, да 
проверува, да применува и да се обидува, да работи училишни и домашни задачи, да 
експериментира. За да се постигне активен процес на поучување, на наставникот треба да поучува,  
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да објаснува, да дискутира, да дава инструкции, да пишува на табла, да демонстрира и упатува, да 
симулира процеси, да мотивира, да наведува на заклучоци, да ја следи и вреднува работата на 
учениците, да ги оценува задачите и тестовите на знаење, да организира проекти, вежби, посети на 
фирми и саемски манифестации. 
Воспитно–образовната работа по наставните предмети од оваа струка се реализира во 
специјализирани училници, во која секој ученик има работна маса за цртање, како и во училница 
опремена со потребен број на компјутери со доволна конфигурација за одржување на различни 
програмски пакети.  Процесот на учење треба да се изведува преку стручно-теоретска настава во 
училница/кабинет со димензии кои овозможуваат оптимални услови за индивидуализираната 
настава и работата во тимови и/или индивидуално при реализирање на проектните задачи и 
индивидуалните домашни задачи.  
Со цел да се постигнат зацртаните цели на наставните предмети од оваа струка потребно е да се 
користат: табла, аудио-визуелни помагала (графоскоп со графофолии, видеопроектор, 
компјутерска опрема, нагледни елементи и уреди од автоматиката), мерни инструменти, учебници 
од домашни и странски автори, прирачници, наставни материјали, интернет.  
 

Препораки 

Низ анализата на трите наставни профили од електротехничката  струка, може да се воочи дека 
голем број на предмети имаат огромен потенцијал да придонесат во остварувањето на концептот и 
принципите на образованието за одржлив развој, особено од аспект на зелената економија и 
користењето на чистите технологии,  но како и во повеќето струки од стручното образование, не 
се препознатливи  како такви, односно не е доволно видлива врската со  целите на образованието 
за одржлив развој. 
За да се обезбеди видливост на корелацијата на целите во наставните програми со когнитивните 
цели на образованието за одржлив развој, наставниците кои се главни поучувачи во процесот на 
реализирање на овие наставни програми потребно е да ги развијат компетенциите за концептуално 
и перцептивно мапирање кај учениците, односно да ги преставуваат односите помеѓу еден 
просторен елемент, објект, концепт и сл, при што се воспоставуваат врските  преку броеви, шеми, 
мапи и сл. Ова е многу важно во стручните предмети на оваа струка, каде што учениците треба да 
толкуваат мапи на електрични инсталации, со точност и прецизност, да читаат цртежи за 
конструирање на постројки за користење на различни извори на енергија, да објаснуваат потреба 
од користење на енергетско ефикасно осветлување и да бидат свесни за користењето на 
обновливите изворни на енергија во секојдневието. Перцептивното мапирање претставува шема 
која ја создава човечкиот ум низ процесот на запознавање, набљудување и собирање на слики од 
реалноста, додека коцептуалното мапирање се однесува на изработка на апстрактни шеми кои им 
даваат значење на перцепираните слики. 
Ислучително е важно да се развива искуство на местото за работа кај учениците од оваа струка, 
затоа што ваквите вештини овозможуваат систем на ново знаење кое обезбедува интеракција 
помеѓу учениците и местото за работа, чувство за одговорност и препознавање на мерките за 
безбедност во работната средина, како и одговорен однос кон животната средина.  
Потребно е во учечко поучувачкиот процес да се наведуваат основните својства на обновливите 
извори на енергија: водата, сонцето, биомасата (бура на идеи), во помали групи да работат на 
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соодветен дидактички материјал со задача да ги издвојат позитивните и негативните аспекти при 
користењето на обновливите извори на енергија,  да практицираат користење на технологија во 
процесот на решавање на одредени проблематики со осврт на принципите на одржливиот развој, 
да решаваат задачи при што ќе поврзуваат поединечни извори со влијанието на животната 
средина, да размислуваат за секојдневните постапки и да наведуваат примери на одговорен однос 
кон рационалното користење на употребата на енергија (исклучување на светлото, непотребно 
вклучени апарати, користење на енергетско ефикасни светилки, избор на еколошки апарати и сл). 
 

Исходи кои се однесуваат на одржлив развој, а можат да се остварат преку наставата во 
електротехничката  струка 

Учениците: 

• објаснуваат дека енергијата игра клучна улога во процесот на развојот на општеството. 

• толкуваат значење на рационално користење на енергија и економична употреба на 
изворите на енергија. 

• толкуваат користење на обновливи извори на енергија. 

• наведуваат примери на обновливи извори на енергија. 

• објаснуваат примери на одржлива енергија. 

• објаснуваат значење на користење на превентивни чисти технологии. 

• препознаваат национални и интернационални стандарди. 

• разбираат за опасностите при работа и преземаат соодветни мерки при работа. 

• разликуваат и препорачуваат адекватни материјали кои се еколошки и не загадуваат. 

• го сфаќаат значењето на рационалната потрошувачка на енергија и економична употреба 
на изворите на енергија. 

• толкуваат електромагнетно влијание, влијанието врз живите организми, климатските 
промени, енергетска ефикасност, одржлив развој, одржлива енергија, глобален напредок. 

 
 
6.5. МАШИНСКА СТРУКА 

Машинската струка во средното стручно четиригодишно образование се состои од пет профили: 
автомеханичар-мехатроничар, машински воздухопловен техничар, машински техничар, 
машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско управување. Како и во преостанатите 
струки од средното стручно четиригодишно така и во оваа струка, се изучуваат истите 
општообразовни предмети.  Во заеднички предмети за струката спаѓаат техничко цртање со 
нацртна геометрија и CAD, технологија на обработка и машински елементи со механика. Во 
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образовниот профил автомеханичар – мехатроничар, предмети кои се карактеристичи за 
образовниот профил се машински елементи со механика, технологија на моторни возила, 
електротехника, електроника и контролна технологија. Во изборни предмети кај овој профил се 
изучуваат технологија на моторни возила, електротехника, електроника, математика и физика. Во 
образовниот профил машински возухопловен техничар предмети кои се карактеристични за 
профилот се воздухопловни инструменти, аеродинамика и механика на летање, воздухопловни 
системи и мотори, воздухопловни конструкции, авиоелектротехника и електроника и 
воздухопловни прописи и организација на одржување, додека во изборни предмети спаѓаат 
воздухопловни системи и мотори, странски јазик, авиоелектротехника и електроника, 
воздухопловни конструкции, математика и физика. Во профилот машински техничар од 
предмети кои се карактеристични за образовниот профил се технологија на обработка, 
електротехника со електроника, машински елементи со механика, енергетска техника, автоматско 
управување и програмирање, возила и механизација, одржување и монтажа како и машини и 
опрема. Во групата на изборни предмети спаѓаат автоматско управување и програмирање, возила 
и механизација, технологија на обработка, практична настава, математика и физика. Во профилот 
машинско – енергетски техничар во предмети карактеристични за образовниот профил спаѓаат 
предметите: технологија на обработка, електротехника со електроника, машински елементи со 
механика, хидропневматска техника, термотехника, мерење на енергетика, автоматско управување 
и гасна техника, додека во изборни предмети спаѓаат хидропневматска техника, термотехника, 
практична настава, математика и физика. Во профилот техничар за компјутерско управување 
предмети кои се карактеристични за овој образовен профил се технологија на обработка, 
машински елементи со механика, електротехника со електроника, компјутерско моделирање и 
конструирање, хидропневматска техника, програмирање на компјутерски управувачки машини, 
компјутерско управување и проектирање на производствени технолошки системи, додека во 
изборни предмети во овој профил се: компјутерско управување, програмирање на комјутерски 
управувани машини, математика и физика. Во сите пет образовни профили учениците посетуваат 
практична настава и феријална практика, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето 
во текот на сите четири години од школувањето. 

 
6.5.1. Збирна анализа на предметите во машинската струка  
 

Со анализа на предметите од машинската струка утврдено е дека во наставните програми  во сите 
пет профила имаат спорадично застапени когнитивни содржини поврзани со трите аспекти на 
одржливиот развој. Констатација е дека секоја наставна програма нуди одлична подлога за 
градење на ставови и вештини поврзани со актуелната проблематика од областа на одржливиот 
развој. Она што недостасува се дефицит на идеи кои би биле понудени на наставниците со цел да 
ги поврзат постоечките содржини од наставната програма со образованието за одржлив развој. 
Во овој дел од анализата ќе бидат обработени збирно сите предмети од оваа струка кај кои може 
да се препознаат цели кои укажуваат на образованието за одржлив развој. Одбраните цели не се 
појавуваат континуирано во сите години на изучување на иситот предмет, туку во одредени  теми 
во наставната програма во некоја определена година. 
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Табела 1: Општи цели по определени предмети во  машинската  струка кои се однесуваат  на 
образованието  за одржлив  развој 
 

Предмет и 
година 

на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Технологија на 
обработка- 

Прва година 

Учениците треба да: 
•  ги разликуваат металите и нивните легури според нивните својства; 
• стекнат  навика за користење на стандарди за означување на металите 

и легурите; 
• идентификуваат материјали според начинот на обработка; 
• откриваат според стандарди примена на материјали за разни 

обработки; 
• ги идентификуваат термичките и термохемиските обработки; 
• ги познаваат изворите на опасност при работење со рачен алат; 
• применуваат лични и колективни заштитни средства при рачна 

обработка; 
• се запознаат со машините и начините на обработка; 

Технологија на 
моторни возила 
Втора година 

• ги објаснуваат  конструкциските карактеристики на моторите со 
внатрешно согорување (МСВС); 

• го разликуваат  принципот на работа на четиритактниот Ото и Дизел 
мотор, и двотактниот мотор; 

• ги познаваат контруктивните решенија на системите кај моторите со 
внатрешно согорување; 

• ја објаснуваат  функционалната поврзаност на деловите во системите 
на моторите со внатрешно согорување; 

• развиваат  работни навики; 
• развиваат  техничка култура; 
• развиваат вештини за тимска работа. 

Технологија на 
моторни возила 
Четврта година 

• ги познаваат  начините на загадување на животната околина од 
возилата; 

• ги објаснуваат  начините на заштита на животната околина; 
• ги познаваат конструктивните решенија на системот за одведување и 

прочистување на издувните гасови; 
• ги познаваат начините на дијагностицирање на неисправностите кај 

современите моторни возила; 
• развиваат техничка култура; 

Електротехника  
Втора година 

• го познаваат начинот на добивање на електричен напон и електрична 
струја; ги објаснуваат ефектите на електрична струја во пракса; 
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• ги применуваат безбедносните прописи на работното место  

Електротехника  
Четврта година  

• ги познаваат електронските системи за загревање/ладење на возилото 
(а/с), нивна конструкција, принцип на работа и еколошки мерки; 

• ги објаснуваат  системите за безбедност и удобност следејќи ги 
нивните инсталациони кола 

Контролна 
технологија 

Трета година 

• ги разбираат  ЕН ИСО 9000 стандардите за менаџмент на квалитет; 
• го сфаќаат  кругот на квалитет на услугата; 
• го проценуваат  квалитетот на организацијата на квалитетот на 

работењето во сервис за одржување на моторни возила; 
• ја истекнуваат  важноста на добивање на сертификат за квалитет; 
• развиваат  навики за зачувување на работната и животната средина; 
• ја применуваат  хигиено - техничката заштита; 
• се вклучуваат во тимска работа; 

Контролна 
технологија 

Четврта година 

• го познаваат системот на техничко одржување на моторното возило; 
• ги познаваат  основните елементи на организација на техничкото 

одржување; 
• ги опишуваат уредите за контрола на техничката исправност на 

моторните возила; 
Технологија на 
моторни возила 

Трета година 
Изборен 

• споредуваат  различни начини за намалување на штетните компоненти 
на издувните гасови; 

• разликуваат извори на енергија кои можат да се користат кај 
моторните возила; 

Аеродинамика 
и механика на 
летање – втора 

година 

• ги објаснуваат  физичките параметри на атмосферата; 
 

Воздухопловни 
прописи и 

организација на 
одржувањето 

Четврта година 

• толкуваат  и објаснуваат  меѓународни карактер на воздушен 
сообраќај; 

• толкуваат и објаснуваат безбедност; 
• познаваат  и објаснуваат структура и начин на функционирање на 

меѓународни организации; 
• познаваат и објаснуваат намена и содржина на воздухопловните 

прописи; 
• познаваат  и објаснуваат Правилникот за сертификација на 

воздухоплови, 
• познаваат и објаснуваат Правилникот за комерцијален сообраќај ОПС 

1 

Возила и 
механизација – 
Четврта година 

• ја сфаќаат  функцијата на машините за основна и дополнителна 
обработка на почвата; 

• ја разбираат  функцијата на машините за губрење и заштита; 
• ја разбираат потребата од машините за садење, сеење и собирање на 

реколта; 
 Технологија на • ја познаваат терминологијата од флексибилно -технолошки системи; 
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обработка –  
Четврта година 

• ги класифицираат  транспортните системи во флексибилните 
производни системи; 

• ги анализираат  индустриските роботи; 
• ја проценуваат  улогата на индустриските роботи; 
• решаваат  проблеми со компјутери од роботиката и флексибилните 

производни системи; 

 Термотехника 
– втора година 

• го применуваат  законот за запазување на енергијата на топлински 
промени на состојбата; 

• ја воочат зависноста на специфичниот топлински капацитет од видот 
на материјалот и температурата; 

• ги разликуваат  посебните промени на состојба од општата промена на 
состојба на идеалните гасови; 

• ги воочат  потребните услови за претворање на топлинската енергија 
во механичка работа; 

 Гасна техника 
– 

Четврта година 
 

• ги познаваат гасовите кои се употребуваат како горива; 
• ги познаваат карактеристичните големини и поими за гасовитите 

горива; 
• ги разбираат гасоводните инсталации; 
• решаваат проблеми од димензионирање и проектирање на гасоводни 

инсталации; 
• ја познаваат законската регулатива за испитување на гасоводни 

инсталации; 
• ги разликуваат симболите за гасоводната опрема; 
• ги познаваат карактеристиките на потрошувачите на гас; 
• споредуваат карактеристиките на природниот гас и течниот нафтен 

гас; 
• ја разбираат потребата од одржувањето на гасната инсталација; 
• ја познаваат потребата од безбедноста при работа со гасовити горива; 

Термотехника –
изборна – трета 

година  

• го познаваат принципот на пренесување на топлина во 
топлоизменувач и да решаваат проблеми од премин и пренесување на 
топлина; 

• ги пресметуваат потребните елементи за покривање на потребната 
топлина за греење; 

• решаваат задачи од процесите на испарување и кондензација; 
• решаваат проблеми од видовите пареи; 
• решаваат проблеми од системите за греење; 
• решаваат проблеми од разни конструкциски изведби на парните котли; 
• решаваат проблеми сврзани со топлински турбини; 

 Термотехника 
–изборна – 

четврта година 

• ги познаваат принципите на работа кај сите видови ладилни машини; 
• ги познаваат принципите и техничките мерки за заштита на животната 

средина; 
 Компјутерско 
моделирање – 

• ги користат компјутерските програмски пакети за 3Д моделирање; 
• ги користат разните техники на моделирање; 
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втора година • изработуваат работилнички, склопни и детални цртежи; 
• изработуваат модели на машински елементи, потсклопови и склопови; 
• користат разни техники на презентација; 
• учествуваат во изработка на проектни задачи; 
• развиваат навики за точност; прецизност и рационалност; 

Компјутерско 
моделирање – 
трета година  

• ги почитуваат техничките прописи и стандарди при работата, 
• усвојуваат стручно теоретски и практични знаења и вештини потребни 

за изработка на комплексни работни задачи; 

 Проектирање 
на 
производствени 
технолошки 
системи – 
четврта година 

• користат софтвер за рачно проектирање на технологија,  
• користат софтвер за автоматско проектирање на технологија,  
• применуваат норми и насоки за обезбедување на квалитет на процесот 

и производот,  
• употребуваат стручна литература, техничка и технолошка 

документација,  
• ги почитуваат техничките прописи и стандарди при работата,  
• усвојуваат стручно теоретски и практични знаења и вештини потребни 

за изработка на комплексни работни задачи 

 Компјутерско 
управување – 
изборен –
четврта 

• познаваат функционална структура на индустриски робот; 
• набројуваат технички карактеристики на роботите: број на степени на 

слобода, работен простор, носивост, точност на позиционирање, 
повторливост на точноста на позиционирање, резолуција, брзина; 

• анализираат број на степени на слобода кај кинематичките парови; 
набројуваат и именуваат основни типови на структури на индустриски 
роботи; 

• толкуваат урамнотежување на индустриски робот; 
• познаваат улогата на сензорскиот систем кај роботите; 
• опишуваат практични примери на примена на фаќачите кај 

индустриските роботи во зависност од намената; 
• разликуваат стратегиско, тактичко и извршно ниво на управување на 

роботите; 
• разликуваат програмирање со обучување на роботот и метод на 

текстуално програмирање; 
• користат апликативен софтвер за програмирање на роботи; 

 

Табела 2: Конкретни  цели по определени предмети во  машинската струка кои се однесуваат  на 
образование за одржлив  развој 
 

Година 
на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Технологија на 
обработка- 

Учениците треба да: 
• ги споредуваат својствата на железото според технологиите на 
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Прва година добивање и составот на суровините за добивање на железо; 
•  ги разликуваат термичките обработки (калење, подобрување, жарење, 

отпуштање); 
• ги разликуваат механичките особини на металите и легурите пред и по 

термичката обработка; 
• ги разликуваат ефектите што се добиваат со термохемиската 

обработка (цементација, нитрирање и хромирање); 
• ги споредуваат својствата помеѓу лесните и тешките метали; 
• ги познава карактеристиките на гумата според примената во 

машинството; 
• ги познаваат својствата на дрвото и неговата примена во машинството; 
• прават разлика помеѓу особини на композитните материјали и нивната 

примена; 
• ги разликувата мазивата според нивната вискозност согласно на тоа и 

нивната примена; 
• ја познаваат примената на водата во машинството, да користат 

инструменти за контрола на димензии; 
• ја споредуваат точноста на измерените должини во зависност со кој 

инструмент е измерена должината и аголот; 
ги почитуваат колективните заштитни средства; 

•  ги познаваат изворите на опасност во училишната работилница и во 
фирми со машинска дејност; 

• да ги користат личните заштитни средства; 
• да имаат правилен однос кон личните заштитни средства; 
• да ги разликуваат технологиите на машинските обработки со 

пластична деформација (ковање, пресување, извлекување, пробивање, 
просекување, истиснување, валање). 

Технологија на 
моторни возила 

Втора година 

• ги разликуваат главните делови на моторите со внатрешно 
согорување; 

• ги познаваат различните видови горива; 
• споредуваат гасни и течни горива; 
• ги согледаат карактеристиките на различните алтернативни видови 

горива, да го познаваат составот на смесата за согорување; 
• го објаснуваат коефициентот на вишок на воздух; 
• објаснуваат како влијае промената на квалитетот на смесата врз 

согорувањето; 
• ги објаснуваат  условите за согорување; 
• го споредуваат  процесот на согорување кај Ото и Дизел моторите; 
• ги познаваат факторите кои влијаат врз процесот на согорување; 
• ја познаваат задачата на системот за одведување на издувните гасови; 
• ги опишуваат  деловите на системот за одведување на издувните 

гасови; 
• ја познаваат улогата и видовите акумулатори; 
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• ги објаснуваат неисправностите на системот за подмачкување и 
начинот на нивно отстранување; 

Технологија на 
моторни возила 
Четврта година 

• ги познаваат  основните поими за топлина: мерење, пренос на топлина, 
промена на агрегатната состојба, однос, температура, притисок, 
стандардно греење и ветреење; 

• разликуваат разладни флуиди (Р134-а; Р12); 
• ја објаснуваат  функционалната поврзаност на компонентите на 

различни системи за климатизација; 
• познаваат  различни конструкции на компресори; 
• ги познаваат  начините за контрола на заштитата на патниците;  
• ги разликуваат  елементите за активна и  пасивна безбедност; 
• го познаваат  влијанието на моторните возила врз загадување на 

животната средина; 
• ги објаснуваат  штетните последици од издувните гасови; 
• го согледуваат ризикот по здравјето на човекот од бучавата; 
• ја познаваат  опасноста од загадување на животната средина со 

истрошени резервни делови и потрошни материјали од возилата 
(метални делови, масло, ладилна течност, пневматици . . .); 

• ги објаснуваат начините на складирање, чување, уништување и 
рециклирање на отпадните материјали од возилото; 

• го познаваат составот на издувните гасови; 
• ги познаваат  прописите за составот на издувните гасови; 
• споредуваат начини за одведување и да објаснуваат начини на 

прочистување на издувните гасови кај ото-моторите; 
• го опишуваат системот за прочистување на гасови на дизел- моторот; 
• го познаваат  начинот на контрола на издувните гасови; 
• ги објаснуваат  компонентите на функционалната контрола; 
• ги познаваат начините на откривање на неисправностите преку 

емисијата на издувните гасови; 
• ги познаваат  постапките за самозаштита и заштита од издувните 

гасови во работната  и животната средина. 

Електротехника  
Втора година 

• ги разликуваат  електротехничките  материјали според нивните 
електрични својства;  

• ги опишуваат  карактеристиките на  материјалите;  
• ги разбираат ефектите на електричната струја и нивната техничка 

примена;  
• ја сфатат опасноста од неправилно користење на електрична енергија 

врз живите суштества;  
• ги применуваат безбедносните прописи  на работното место; 
• ги познаваат  правилниците за заштита  од струен удар;  

Електротехника  
Трета година 

• го познаваат хемискиот етхано на создавање на електрична енергија; 
• ја објаснуваат потребата од акумулирање на електричната енергија; 
• ги применуваат безбедносните мерки при експлоатација на 
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акумулаторската батерија; 
• ги познаваат мерките за заштита на алтернаторот (заштита од 

превисок напон, дозволена струја на оптоварување, загревање и 
одведување на топлина); 

• ги познаваат мерките за безбедност при работата и мерките за заштита 
на околината. 

Електротехника  
Четврта година  

• ја опишуваат конструкцијата и функцијата на (А/С) системите; 
• ги разликува различните видови на системи за разладување и 

загревање (класични и климатроник); 
• читаат дијаграми на струјни кола и графички симболи; 
• ги познаваат мерките за заштита на околината (на пр. користење и 

отстранување на средство за ладење); 

Контролна 
технологија 

Трета година 

• ги познаваат стандардите ЕН ИСО 9000 за менаџментот на квалитетот 
и начинот за обезбедување на квалитетот; 

• ја сфаќаат терминологијата за менаџмент на квалитет според ЕН ИСО 
9000 (квалитет, систем на менаџмент за квалитет, ефикасност, 
надежност, контрола, тестирање, постојано подобрување, задоволство 
на корисникот на услугите); 

• ги толкуваат условите за хигиено –техничка заштита и заштита од 
пожар во сервисот; 

• ги почитуваат  принципите за заштита на работната и животната 
средина. 

Контролна 
технологија 

Четврта година 

• ја познаваат  организационата поставеност и опременост на службите 
за одржување; 

• ги познаваат  основните елементи на организација на техничкото 
одржување (работно место, прибор, алат, опрема, упатства за работа, 
стручни квалификации, хигиено-технички заштитни мерки, 
инсталација за одвод на издувни гасови); 

• ги опишуваат  видовите на техничко опслужување на возилото (нега 
на возилото, снабдување со гориво, мазивни материјали и останати 
технички течности); 

• ја познаваат  законската регулатива за заштита на животната средина 
(контрола на составот на издувните гасови кај ото и дизелмоторите); 

• го објаснуваат  уредот за испитување на издувните гасови кај бензиски 
и дизел – мотори; 

• ја познаваат  законската регулатив за бучавост која ја емитира 
возилото; 

• го опишуваат  уредот за мерење на  бучавата-фонометар. 

Технологија на 
моторни возила 

Трета година 
Изборен 

• ги познаваат штетните компоненти во издувните гасови; 
• ги толкуваат законските прописи за штетното влијание на издувните 

гасови; 
• разликуваат различни начини за намалување на штетните компоненти 

на  издувните гасови; 
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• ја објаснуваат потребата за користење на алтернативни извори на 
енергија; 

• разликуваат  извори на енергија кои можат да се користат кај 
моторните возила: растително масло, етанол,  земен гас, течен нафтен 
гас, водород, електрична енергија; 

• познаваат  конструктивни решенија на возила со хибриден погон. 
Аеродинамика 
и механика на 
летање – втора 

година  

• ја познаваат  атмосферата и поделбата на атмосферата 

 
Воздухопловни 

прописи и 
организација на 

одржувањето 
Четврта година 

• набројуваат  и опишуваат  документи на воздухопловот; 
• објаснуваат  уверение за бучава;  
• објаснуваат  документација за одржување; 
• објаснуваат  прегледи на воздухопловот; 
• објаснуваат влијание на вид, слух и обработка на податоци; 
• познаваат социјална  психологија; 
• споредуваат  поединечна и групна одговорност; 
• диференцираат  мотивација и демотивација; 
• познаваат  притисок заради соперништво; 
• познаваат  прашање на култура; 
• објаснуваат  тимска работа; 
• споредуваат  управување, надзор и водство; 
• познаваат  фактори кои влијаат на извршување на работата; 
• ја познаваат  поврзаноста на кондиција/здравје; 
• диференцираат  стрес дома и на работа; 
• интерпретираат  временско  ограничување 
• објаснуваат  влијание на бучава и испарување; 
• објаснуваат  влијание на осветлување; 
• објаснуваат  влијание на поднебје и температура; 
• диференцираат  движење и  вибрации; 

Возила и 
механизација – 
Четврта година  

• ја познаваат  класификацијата на машините за основна и дополнителна 
обработка на почвата; 

• ги разликуваат  видовите машини за ѓубрење; 
• ја познаваат  функцијата на машините за собирање на реколта; 
• ја сфаќаат  потребата од одржувањето на машините  за садење, сеење и 

собирање на реколтата. 
• ги познаваат  експлоатациските карактеристики на машините за утовар 

и транспорт; 
• ја разбираат  потребата од одржување на машините за утовар и 

транспорт. 
 Технологија на 

обработка –  
Четврта година 

• ја познаваат  кинематичката структура на индустриските роботи и 
видови координатни системи; 

• го објаснуваат  функционалното движење; 
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• ја проценуваат  функционалната структура на механизмите на 
роботите и координатните системи; 

• ги класифицираат индустриските роботи; 

 Гасна техника 
– 

Четврта година 
 

• ги набројуваат  карактеристиките на природниот гас како енергент; 
• набројуваат  карактеристиките на втечнет нафтен гас –ТНГ; 
• ја познава поделбата на гасовитите горива; 
• ја познаваат  класификацијата на гасовити горива според калоричната 

моќ; 
• ги познаваат  гасоводните мрежи (високопритисни,среднопритисни и 

нископритисни гасоводи (магистрални, разводни,градски,индустриски 
и куќни)); 

• ја познаваат  градбата на гасоводните инсталации и поставувањето 
(подземни, надземни, во објекти и куќни инсталации). 

• ги набројуваат основните својства на втечнетиот нафтен гас; 
• ги познава технологиите на производство и преработка на ТНГ; 
• ја познаваат  законската регулатива за безбедна работа со СО2 и СО; 
• може да укажат  прва помош во случај на незгода; 
• преземаат  активности во случај на хаварија. 

 Термотехника 
–изборна – 

трета година 

• решаваат  проблеми врз основа на потрошувачката на гориво и 
загубите на топлина; 

• го пресметуваат  потребното количество топлина за греење на 
одредени објекти; 

• ја пресметуваат грејната површина на елементите за греење на  
одредените објекти; 

• прават пресметка на цевна мрежа за одреден систем за греење на 
одредени објекти; 

• го пресметуваат  потребниот топлински капацитет; 
• прават диспозиција на котларницата и складот за горива потребни за 

еден објект. 
• ги применуваат основните равенки на струењето кај турбините; 
• го одредуваат коефициентот на полезно дејство на турбината; 
• ја пресметуваат  специфичната потрошувачка на пареата; 
• прават топлински биланс на кондезатор од турбинска постројка; 

Термотехника –
изборна – 

четврта година  

• ја познаваат улогата на каталитичкиот конвертор за прочистување на 
издувните гасови. 

• го објаснуваат процесот на согорување на течно и гасно гориво во 
комората за согорување; 

• го познаваат принципот на работа на ладилните машини и постројки; 
• го објаснуваат  штетниот простор кај компресорот; 
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Начин на остварување на  наставните програми 

 
Со анализата на гореспоменатите наставни програми од одредени предмети кои се изучуваат во 
машинската струка во четиригодишното средно стручно образование, може да се утврди дека е 
предвидена примена на следните наставни методи: фронтално предавање, демонстрација, 
дискусија, активна демонстрација, работа во групи, набљудување на процеси, учење преку 
сопствено откривање и др. Од учениците се очекува да покажуваат и развиваат различни вештини 
како што се: набљудување, слушање, прибележување, вежбање, откривање и применување односи 
и законитости во група и независно, учење независно и читање на стандарди, применување на 
стандарди, логички толкувања на одредени појави и сл. Наставникот е потребно да ги поучува 
преку зборување, дискусии, инструирање, демонстрирање, поставување на прашања, 
организирање на работа во групи и индивидуална работа, оценување на задачи, и слично.  
Со оглед на специфичноста на предметите во оваа струка, предвидено е воспитно–образовната 
работа по овој наставен предмет да се реализира во специјализирани училници, кабинети по 
машинство за содржините од машински материјали, додека содржините во кои се опфатени 
основните обработки на материјалите се реализираат во училишната работилница и во групи од 15 
- 17 ученици. Одредени содржините потребно е да се реализираат во реални услови во фирми кои 
се занимаваат со машинската дејност. Ефикасното реализирање на целите од овие наставни  
профили според наставните програми е условено со користење на разни наставни средства и 
материјали како: графоскоп, колекција на метали и легури, слики на машини, колекција на 
неметални и композитни материјали, проспекти, мерни и контролни инструменти, алат за рачните 
и машинските обработки предвидени со програмата, учебници (доколку ги има) по наставниот 
предмет, списанија, техничка енциклопедија, интернет и др.  
 

Препораки 

Со анализата на сите пет наставни профили од машинската струка, може лесно да се воочи дека 
голем број на предмети имаат огромен потенцијал да придонесат во остварувањето на концептот и 
принципите на образованието за одржлив развој, но не се препознатливи како такви, односно не е 
доволно видлива врската со остварувањето на целите на образованието за одржлив развој. Од сето 
наведено може да се заклучи дека наставните програми во оваа струка имаат потреба од 
ревидирање. Целите во наставните програми најчесто се сеопфатно одредени и многу високо 
поставени. Најчесто (може да се види во табелите со целите погоре) општите цели во наставните 
програми кои се однесуваат на образованието за одржливи развој не ги поддржуваат конкретните 
цели во наставните теми, односно нивната врска не е лесно воочлива, ниту пак се дефинирани 
исходите од предметот преку кои треба да се овозможи остварување на целите. 
Со огледа на фактот дека во наставните програми од оваа струка не се дефинирани исходите на 
учење, потребно е јасно да се дефинираат во духот на образованието за одржлив развој. Тие 
исходи треба да содржат знаење кое е поврзано со разбирањето на основните поими, принципи и 
идеи за одржливиот развој, вештини кои се однесуваат на примената на основните знаења и 
ставови. 
Наставниците кои поучуваат наставни предмети во оваа струка, потребно е перманенетно да се 
едуцираат, да ги толкуваат и разбираат современите трендови, при што треба да демонстрираат 

126 

 



изразито високи компетенции поврзани со образованието за одржлив развој. Тие, како одговорни 
,,насочувачи“ на критичкото размислување кај учениците, потребно е да адаптираат комбинации 
од различни педагошки пристапи, стилови на учење, наставни форми и методи, содржини и 
активности.  Наставниците треба во секое време да даваат конкретни упатства за поврзување на 
предвидените активности од постоечките  наставните програми со когнитивните цели на 
образованието за одржлив развој. 
Со оглед на  сеуште многу присутните традиционални облици и методи за работа кај 
наставниците, во упатството за реализација на програмите треба да се најдат конкретни примери и 
насоки за организација на работата кои би овозможиле кај учениците да се остварат исходите  од 
учењето кои се важни за развој на компетенциите за одржлив развој. Учениците треба да станат 
свесни дека индустриската и технолошката револуција истовремено предизвикуваат загадување на 
околната и влијаат врз намалување на загадувањето. Сето ова е поврзано со употребата на 
различните извори на енергии, како што се нафтата, гасот и јагленот кои го сочинуваат 
најголемиот дел од горивата кои во моментов се користат на глобално ниво, а користењето на 
истите водат до постојан раст на глобална емисија на јаглеродниот диоксид. Преку изучувањето на 
наставните предмети од оваа струка, учениците преку преманентни примери треба да станат 
свесни за процесот на иновации, новите технологии и производни процеси кои овозможуваат 
благосостојба кај луѓето, создавајќи еколошки прифатливи производи. Скоро во сите стручни 
предмети од оваа струка се присутни  наставни содржини кои ќе ги донесат учениците до заклучок 
дека информациската технологија (вклучувајќи ја и роботиката) и технологијата на новите 
материјали се дел од петте високи технологии кои во 21 век придонесуваат кон помало загадување 
на животната средина.   
Учениците во тек на учечко – поучувачкиот процес треба да бидат запознати со еколошките 
стандарди, преку кои се определува одредено ниво на концентрација на материите кои загадуват 
(бучава, вибрации, отпад, издувни гасови и сл). Стандардите главно се утврдуваат според нивното 
влијание врз луѓето. Треба да разликуваат стандарди кои се темелат врз технологијата (кои 
пропишуваат видови на технолошки процеси за намалување на загадувањето) од стандардите кои 
се темелат на емисии  (кои ги одредуваат границите до кои секој загадувач треба да ја намали 
емисијата).  
Препорачливо е учениците да посетуваат саеми, музеи за технологија, посета на современи 
фабрики, да учествуваат во разговори за влијанието на технолошките достигнувања, современите 
уреди, технолошките процеси и сл. 
 
Исходи кои се однесуваат на одржлив развој, а можат да се остварат преку наставата во 
машинската струка 

Учениците: 

• ги разбираат предностите на чистите технологии и влијанието на индустријата и 
технолошките процеси на животната средина. 

• ги анализираат суровините кои се користат во технолошките процеси и ги толкуваат 
нивните еколошки својства. 
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• го развиваат правилниот однос кон одлагањето на отпадни материи. За таа цел треба да се 
развие дискусија за видови на отпад,  начинот на нивното одлагање, неговото рециклирање 
и реупотреба, 

• преку конкретни примери од неспоредното опкружување го анализираат присуството на 
различни загадувачи во природните медиуми:вода, почва, воздух. 

• знаат безбедно да ракуваат со алатите и материјалите. 

• ја разбираат потребата од задоволување на животните потреби, при што разумно ги 
користaт природните ресурси. 

• ги сфаќаат последиците од своето делување во работната и животната средина. 

• стануваат свесни за влијанието на развојот на технологијата, при што развиваат чувство за 
принципите за одржлив развој. 

• го разбираат односот помеѓу развојот и одржливоста, 

• критички  донесуваат одлука при изборот на превозните средства. 

• препознаваат ефекти на модерниот превоз врз животната средина. 

• анализираат можности за подобрување на еколошката безбедност на автомобилите преку 
технички и организациони решенија. 

• вреднуваат значење на интегрирање на заштита на животната средина при изработка на 
инфраструктурни проекти и донесување на прописи од областа на сообраќајот. 

• развиваат способност за објективно проценување и вреднување на сопствено учество во 
загадувањето. 

• преку сопствен пример придонесуваат до намалување на загадувањето во сообраќајот. 

• зголемување на безбедноста во сообраќајот. 

• анализираат податоци за квалитетот на воздухот во текот на денот, за време на 
туристичката сезона  и празници , од добиените резултати  подготвуваат извештај. 

• определуваат свој еколошки отпечаток. 

• објаснуваат влијание на авиотранспортот врз климатските промени. 

• даваат иновативни  предлози  за намалување на негативното влијание на транспортот врз 
животната средина. 
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6.6. ТЕКСТИЛНО – КОЖАРСКА СТРУКА 

При анализата на текстилно-кожарската струка во средното стручно четиригодишно образование 
утврдено е дека се состои од пет профили и тоа: конфекциски техничар, текстилен техничар, 
техничар за обувки,  конфекциски компјутерски оператор и техничар за дизајн на облека. 
Освен задолжителната група на заеднички општообразовни предмети кои се изучуваат и во 
другите струки во стручното образование, тука се и заедничките предмети за струката: техничко 
цртање и машински елементи, текстилно-кожарски суровини, технологија на текстил и кожа, 
испитување на материјалите, автоматска регулација и контрола на квалитет. За профилот 
конфекциски техничар предметите кои се карактеристични за профилот се: технологија на 
конфекционирање, конструкција  и моделирање на облеката, дизајн на облеката, додека изборни 
предмети се технологија на конфекционирање, конструкција и моделирање на облеката, практична 
настава, математика и хемија. Во профилот текстилен техничар  предмети кои се 
карактеристични за профилот се: технологија на предење, технологија на плетење, технологија на 
ткаење и технологија на доработка. Во изборни предмети во овој наставен профил технологија на 
предење, технологија на плетење, технологија на ткаење, технологија на доработка, практична 
настава, хемија и математика.  Во наставниот профил техничар за обувки од предмети кои се 
карактеристични за профилот се технологија на кожа и помошните материјали за обувки, машини 
и апарати во индустријата за обувки, моделирање, технологија на изработка на обувки и водење на 
технолошкиот процес за производство на обувки. Во изборните предмети за овој профил се 
изучуваат моделирање, технологија на изработка на обувки, машини и апарати во индустријата за 
обувки, практична настава, математика и хемија. Наставниот профил конфекциски компјутерски 
оператор од групата на предмети кои се карактеристични за истиот се  естетско обликување на 
облеката, технологија на изработка на облеката, основи на конструкција на облека, компјутерско 
конструирање и моделирање на облека, компјутерско градирање на облека и студија на работата. 
Во изборни предмети во овој наставен профил спаѓаат технологија на изработка на облеката, 
компјутерско конструирање и моделирање на облека, практична настава, математика и хемија. Во 
профилот техничар за дизјан на облека, во предмети карактеристични за профилот се  цртање и 
сликање, компјтерска графика, материјали за изработка на облека, моделирање, нацртна 
геометрија со техничко цртање, обликување на облека, теорија на обликување и дизајн, акт со 
пластична анатомија, историја на уметност, изработка на облека,  конструкција на облека, 
технологија за обликување на облека, додека во изборни предмети спаѓат изработка на облека, 
конструкција на облека и обликување на облека. Во сите образовни профили од оваа струка 
учениците посетуваат практична настава и феријална практика, а исто така посетуваат и слободни 
часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето. 

6.6.1. Збирна анализа на наставните предмети во кожарско – текстилна  струка 
 
Во  текстилно-кожарската струка  не се воочливи теми  кои се однесуваат на образование и 
воспитување за заштита на животната средина и проблематиката на одржлив развој во сите 
наставни програми. Во целите на одредени предмети може да се препознае образованието за 
одржлив развој, иако како термин конкретно не се споменува. Поради тоа, анализата на наставните 
програми од оваа струка е сублимирана во збирна табела со општи и конкретни цели, каде што 
може да се препознаат целите на образованието за одржлив развој и согласно нив, може да се 
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извлечат препораки и очекувани исходи од  процесот на поучување на наставните програми во 
кожарско-текстиланата струка. 

 
Табела 1: Општи цели по определени предмети во  кожарско – текстилната  струка  кои се 
однесуваат  на образованието за одржлив  развој 
 

Предмет и година 
на изучување 

Општи цели на предметот  
 
Учениците   треба да: 
 

Текстилно 
кожарски суровини 
Прва година 

• вршат класификација на природните влакна како текстилни 
суровини; 

• го сфаќаат значењето на основните и споредните својства на 
природните текстилни влакна; 

• го разбираат значењето на растителните влакна; 
• ги споредуваат  памучните, ленените, конопните, јутените и 

кокосовите влакна според нивните карактеристични својства 
(изглед, боја, допир, должина, финост, микроскопски пресек); 

• го познаваат  значењето на животинските влакна; 
• споредуваат волна, влакна од други животни и свила според 

нивните карактеристични својства (изглед, боја, допир, 
должина, финост, микроскопски пресек); 

• разликуваат  влакна од растително и животинско потекло при 
горење (мирис, чад, изглед, остаток); 

• ја објаснуваат  примената на природните влакна и кожата како 
суровини во текстилната индустрија; 

• ракуваат со микроскоп и да подготвуваат препарати за 
микроскопирање; 

Технологија на 
текстил и кожа – 
прва година 

• ги познаваат основните технологии на текстилот; 
• го истакнуваат значењето на доработката и фазите за подготовка 

на материјалите за боење; 
• го разбираат значењето на боите во процесот на боење, печатење 

и облагородување; 
• ги разликуваат  постапките за доработка на памучните и 

волнените ткаенини и нивните мешавини со други  влакна и 
доработката на синтетичките влакна и нивните мешавини; 

• ги познаваат техниките на печатењето да ги објаснуваат фазите 
на технолошкиот процес за обработка на кожа и крзно; 

• го познаваат  технолошкиот процес за изработка на обувки; 
Текстилно – 
кожарски суровини 
– втора година 

• ги класифицираат  хемиските влакна како текстилно-кожарски 
суровини; 

• го разбираат  значењето на основните и споредните својства на 
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хемиските текстилни влакна; 
• ги објаснуваат  постапките за формирање на органски хемиски 

влакна и нивната доработка; 
• ги разликуваат вештачките влакна според нивните 

карактеристични својства; 
• го разбираат  значењето на синтетичките влакна; 
• ги разликуваат  синтетичките влакна според нивните  

карактеристични својства; 
• ги познаваат  својствата на вештачката кожа; 

Испитување на 
материјалите – 
трета година 

• применуваат стандарди при испитувањето на основните својства 
на материјалите; 

• ги познаваат  оптималните климатски услови во погоните на 
текстилната и чевларската индустрија; 

• избираат  методи, апарати и инструменти за испитување на 
материјалите; 

• обработуваат  податоци и да изработуваат извештаи по 
извршените испитувања; 

• го познаваат  штетното влијание на хемиските средства, инсекти, 
габи и микроорганизми и заштитата од нив; 

Технологија на 
кожата и 
помошните 
материјали за 
обувки – втора 
година 

• ги објаснуваат  својствата и намената на кожите добиени со 
растителни и минерални штавила; 

• ги познаваат  својствата на лепилата кои се користат во 
индустријата за обувки; 

• ги објаснуваат  процесите на добивање на гума и пластични 
маси; 

• ја познаваат  примената на гумата, пластичните маси, хартијата и 
текстилот во индустријата за обувки; 

• ги почитуваат  прописите за безбедност и условите за работа во 
согласност со здравствената и безбедносната легислатива 

• читаат  шеми и цртежи на технолошки процеси; 
Технологија на 
изработка на 
облека -  трета 
година 

• го опишуваат  компјутерското конструирање, моделирање и 
градирање на облека;  

• познаваат  класи и типови стандардни машински бодови според 
СИ системот и АСТМ стандарди;  

• познаваат  примена на специјални машини за шиење, шивачки 
автомати и агрегати;  

Технологија на 
доработка – трета 
година 

• ја познаваат улогата на боите и помошните средства; 
• ги објаснуваат фазите на подготовката на целулозните влакна за 

боење; 
• ги познаваат  апаратите, машините и уредите за боење; 
• ги објаснуваат постапките за боење на целулозните влакна; 
• ги познаваат процесите за подготовка на протеинските влакна за 

боење; 
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• ги објаснуваат  постапките за боење на протеинските влакна; 
• ги познаваат  уредите, апаратите и машините за боење; 
• го објаснуваат  значењето на апретирањето на волнените 

производи; 
• прават пресметки за количеството на боја и помошните средства 

при боење; 
• читаат  шеми на технолошки постапки; 

Технологија на 
доработка  
(изборна) – трета 
година 

• ги познаваат  начините за прочистување на отпадните води во 
текстилната индустрија; 

• ги објаснуваат  својствата на боите; 
• ги познаваат  процесите за подготовка на целулозните и 

протеинските влакна на боење; 
• ја објаснуваат  функцијата на уредите, апаратите и машините за 

боење; 
• ги објаснуваат  постапките за боење на целулозните и 

протеинските влакна; 
• прават пресметки за количество на боја и помошни средства при 

боење на целулозни и протеински влакна и мешавини; 
• ги објаснуваат  процесите на апретирањето; 
• ги познаваат пропишаните норми за заштита при работа; 
• се вклучуваат во тимска работа, покажуваат лична одговорност и 

економично работење. 
Технологија на 
изработка на 
облека – четврта 
година 

• го објаснуваат  планот на производство;  
• го разбираат  производствениот капацитет, како важен сегмент 

за успешно планирање на производството;  
• го дефинираат  поимот калкулација на производствените 

трошоци;  
• ги разликуваат  и  ги објаснуваат видовите калкулации во однос 

на производствениот процес и методите на калкулации  (според 
содржината и обемот на производство);  

• знаат да пресметуваат и да формираат цена на производ;  
• ја објаснуваат функцијата за работен налог како основен 

документ за секое производство;  
• ја дефинираат целта на следењето на производството;  
• ја осознаат важноста на технолошката подготовка за 

функционирање на вкупната техничка подготовка;  
• изработуваат  план на технолошки операции за работа;  
• изработуваат  технолошки планови, посебно за секоја фаза од 

технолошкиот процес на изработка на облека;  
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Табела 2: Конкретни  цели по определени предмети во  кожарско – текстилната  струка кои се 
однесуваат  на образование за одржлив  развој 
 

Предмет и 
година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 
 
Учениците   треба да: 

Текстилно 
кожарски 
суровини 
Прва година 

• го разберат влијанието на карактеристичните својства на  
текстилните влакна, значајни за технолошкиот процес на 
преработка и квалитетот на готовиот производ; 

• го истакнат влијанието на целулозата и нејзините придружни 
материи врз својствата на растителните влакна. 

• го сфатат влијанието на климатските услови врз квалитетот на 
памучните влакна, да ги познаваат најзначајните растенија од кои 
се добиваат лен,  коноп, јута, рамија и климатските услови за 
нивно одгледување; 

• ги познаваат најзначајните растенија од кои се добиваат кокосово 
влакно, новозеландски лен, манила, агава, рафија и ананас и 
климатските услови за нивно одгледување; 

•  ја проценат применливоста на волната според особините; 
•  познаваат други влакна од животинско потекло (кашмир, мохер, 

камилхеа, ангорска волна); 
• споредуваат волна со другите видови влакна од животинско 

потекло; 
• го познаваат начинот на одгледување на свилената буба; 

Технологија на 
текстил и 
кожа – прва 
година 

• ги објаснуваат  фазите за подготовка на боите и текстилните 
материјали за боење; 

• го разбираат  значењето на боите во процесот на боење, печатење 
и облагодорување; 

• ги опишуваат апаратите за боење на лента, предива, плетенина и 
ткаенина од целулозни, волнени и синтетски влакна; 

• ги познаваат техниките на печатењето; 
• го познаваат процесот на доработка и заштитата при работа во 

погоните на доработка на текстилот. 
• го познаваат  влијанието на отпадните материи при преработката 

на суровата кожа во непосреднета животна средина; 
Текстилно – 
кожарски 
суровини – 
втора година 

• ја објаснуваат  поделбата на хемиските влакна; 
• ги применуваат  мерните единици по SI системот при 

нумерацијата на својствата на хемиските влакна. 
• ги разликуваат  предностите и недостатоците на постапките за 

формирање на органските хемиски влакна; 
• ги познаваат основните операции за добивање вештачки влакна од 

белковини (животински и растителни); 
• го објаснуваат  технолошкиот процес за добивање на влакна од 
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поливинилалкохол (ПВА) и нивната примена; 
Испитување 
на 
материјалите – 
трета година 

• применуваат стандарди при испитување на материјалите; 
• го познаваат  значењето на оптималните климатски услови во 

погоните на текстилната и чевларската индустрија; 
• го познаваат  штетното дејство на хемиските средства врз 

природните, синтетичките и вештачките влакна; 
• го испитуваат  оштетувањето на растителните, животинските и 

хемиските влакна под дејство на алкалии, киселини, вода, 
оксидациони и редукциони средства; 

• го испитуваат  степенот на оштетеност и методите на испитување 
на оштетеноста на материјалите; 

• применуваат  квалитативна и квантитативна анализа на 
текстилните влакна; 

• вршат  биолошки испитувања за утврдување на степенот на 
заштита на текстилните влакна од инсекти, габи и 
микроорганизми. 

Технологија на 
кожата и 
помошните 
материјали за 
обувки – втора 
година 

• ги опишуваат  фазите на преработка на суровата кожа пред 
штавење (квасење, лужење, механички операции, бајцовање, 
одваросување, испирање, пикловање); 

• објаснуваат  постапки на штавење со минерални штавила ( хромно, 
алуминиумско штавење); 

• ја објаснуваат  постапката на штавење со минерални штавила; 
• ги објаснуваат  својствата на растителните и животинските 

лепилата; 
• ги објаснуваат  својствата на синтетичките лепила; 
• ги споредуваат лепилата кои се користат во индустријата за 

овувки; 
• ги набројуваат  суровините за добивање на пластичните маси; 
• го познаваат  влијанието на додатоците на квалитетот на 

пластичните маси; 
• ги споредуваат  својствата на пластичните маси и природните 

материјали; 
Технологија на 
доработка – 
трета година 

• го познаваат  значењето на тврдоста на водата за текстилната 
индустрија; 

• ги објаснуваат  процесите: перење, раскробување, изварување, 
белење и мерцелизирање; 

•  ги дефинираат  поимите: средства за натопување, емулгирање, 
диспергирање, растворање, перење; 

• ги објаснуваат  постапките за обработка со: омекнување, 
егализирање, резевирање и заштита на влакното; 

• разликуваат  растворливи и нерастворливи бои; 
Технологија на 
доработка  

• ги познаваат начините за прочистување на отпадните води во 
текстилната индустрија; 
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(изборна) – 
трета година 

• ги објаснуваат методите за заштеда на вода во текстилната 
индустрија; 

• ја познаваат хемиската структура на боите; 
• го познаваат значењето од примената на еко бои; 
• ја дефинираат рамнотежната состојба при боењето; 
• го познаваат влијанието на температурата и помошните средства 

врз брзината на боењето; 
• ги дефинираат својствата на боите: афинитет, постојаност, 

растворливост, издашност, живост, економичност и постојаност 
на обојување. 

Технологија на 
изработка на 
облека – 
четврта година 

• ја дефинираат целта на планирањето на производството;  
• пресметуваат капацитет по различни показатели;  
• ја одредуваат временската рамка за одредено производство;  
• ги разликуваат видовите и методите на калкулации;  
• пресметуваат цена на чинење на практичен пример;  
• објаснуваат која е целта на следење на производството;  
• изработуваат работен налог;  
• демонстрираат гантограм за следење на производството;  
• познаваат техничко-технолошка документација добиена од 

оперативната подготовка за потребата на технолошкиот процес за 
изработка на облека;  

• познаваат техничко-технолошка документација добиена од 
технолошка подготовка за потребите на технолошкиот процес за 
изработка на облека;  

• ја сумираат целата техничко-технолошка документација потребна 
за изведување на технолошкиот процес на изработка;  

 

Начин на остварување на  наставните програми 

 
Согласно целите на наставните предмети во текстилно-кожарски суровини, наставникот 
применува современи наставни методи кои на ученикот му даваат можност да биде активен 
учесник во наставата преку изведувања на наставата во училница и вон училница. 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: објаснува,  демонстрира, дава 
упатства за микроскопирање, опишува, споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на 
ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува постигањата на 
ученикот, организира посети за одделните технологии на текстилот во соответни погони и др. Во 
текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, 
прибележување, користење на сопствените претходно стекнати знаења, набљудување, гледање под 
микроскоп, споредување, изработување домашни задачи, читање и друго. 
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Воспитно – образовната работа во наставните предмети во  текстилно-кожарската струка се 
реализира преку стручно-теоретска настава во специјализирана училница односно кабинет-
училница, опремена со 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 видеорекордер, дијапроектор, микроскопи, шеми, слики, 
наставни филмови кои ги третираат одгледувањето и добивањето на природните влакна, мостри од 
природни и хемиски влакна, каталози и други наставни средства и помагала. За поуспешно 
совладување на целите на предметот се користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни 
помагала по текстилно-кожарски суровини, наставни материјали подготвени од страна на 
наставникот и дополнителна литература за наставникот   
Во програмата се дадени  и дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржлив развој. Недостигаат понудени актуелни и практични 
примери кои на едукаторот би му помогнале во осовременувањето и динамика на наставата. 
 
Препораки 

Со оглед на природата на наставните програми во кожарско-тесктилната струка, каде што не се 
пропишани конкретни содржини на текстовите кои се обработуваат, потребно е да се сугерира кај 
наставниците на употреба на  текстови кои укажуваат на поврзаноста на содржините со некои од 
актуелните проблеми од областа на образованието за одржлив развој. Во случајот, треба да се 
развиваат дискусии со учениците за влијанието на технолошкиот процес за добивање на облека и 
обувки врз животната средина. Посебен осврт треба да се направи на должноста на секоја 
инсталација (фабрика) да изаработи елаборат за заштита на животната средина, програма за 
управување со отпад, студија на оцена на влијание врз животната средина или интегрирана 
еколошка дозвола, во зависност од проектираниот капацитет на производството на инсталацијата. 
Едни од таквите оператори, кои подлежат на спомнатата еколошка легислатива се и фабриките за 
производство на облека и обувки, кожна галантерија и сл. 

Преку овие програмски документи, операторите се задолжени да инсталираат пречистителни 
станици во непосредна близина на погоните, со цел да се спречи допирот на отпадните 
технолошки води (кои најчесто имаат кисела рН) со непосреден воден реципиент. Истовремено се 
задолжени за континуирано мерење на емисија на бучава, емисија на загадувачки гасови во 
амбиентален возух и квалитет на отпадна вода. 

Учениците, треба да ги прошират своите вештини со ушравување на различни софтвери со кои би 
се подобрил технолошкиот процес во фабриките за облека и обувки заснован на принципите на 
одржливиот развој. 

Во корелација со самите наставни содржини  учениците треба  да практикуваат вежбање на 
селекција и структурирање на подтези, при што може да се користат текстови од областа на 
одржливиот развој, а кога ќе формулираат аргументи кои ги поткрепуваат изнесените мислења 
(аргументи за и против), исто така може да се користат проблеми од областа на одржливиот развој 
(одржливост и/или раст, Забрзан технолошки развој, Потрошувачко општество, Развој на 
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економијата и стопанството, Заштита на биодиверзитетот, Производство на облека од природни 
или синтетички влакна, и сл.  

Поделени во групи, учениците може да анализираат одредени текстови поврзани со технологијата 
за производство на облека и обувки и да изведуваат заклучоци за влијанието на технолошките 
процеси врз животната средина, на пр: технолошките процеси како загадувачи на водата, 
технолошките процеси како загадувачи на почвата, технолошките процеси како нарушувачи на 
биодиверзитетот, технолошките процеси како загадувачи на воздухот. Пожелно е да се развиваат 
дискусии помеѓу групите после нивните презентации. 

Поединечни теми кои се веќе својствени за одржливиот развој веќе се присутни во постоечките 
наставни програми, но не се идентификувани како такви, односно видливо не придонесуваат на 
концептот за одржлив развој. Некои од овие поими се исклучително важни за разбирање на 
одржливоста, додека други се директно поврзани со одржливиот развој. Без темелен концепт, 
учењето за одржливиот развој може да биде тешко  реализирано или воопшто нереализирано. 

Исходи кои се однесуваат на одржлив развој, а можат да се остварат преку наставата во 
кожарско -текстилната струка 

Учениците: 

• го запознаваат значењето на поимот ,,зелена економија“. 

• го запознаваат влијанието на технолошките процеси врз животната средина. 

• го сфаќаат значењето на употребата на  превентивните чисти технологии. 

• ја подигаат свеста за генерирањето на отпад  при еден технолошки процес, начинот како се 
создава и како се одлага, третира, складира, рециклира и сл. 

• анализираат начини за намалување на количините на отпадот кој се добива во еден процес. 

• го вреднуваат значењето на отпадот како ресурс. 

• правилно се однесуваат кон одлагањето и користењето на отпадните материи. 

• анализираат употреба на различни материјали во секојдневниот живот. 

• ги проценуваат ефектите од делувањето на хемиските материи врз животната средина и 
човековото здравје. 

• градат одговорен однос кон употребата на хемикалии. 

• го запознаваат диверзитетот на видовите со посебен осврт на оние видови кои се загрозени 
и заштитени. 

• се свесни за загрозувањето на видовите и  значењето на нивната заштита. 
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• анализираат опасности кои се создаваат како резултат на забрзано исчезнување на 
поединечни видови. 

• ги знаат активностите и значењето на IUCN. 

• анализираат  значење на меѓународно заштитени живеалишта и заштитени видови. 

• препознаваат и толкуваат примена на мерки за намалување на емисии во медиумите на 
животната средина (изградба на пречистителна станица, употреба на еколошки бои, 
поставување на филтри, изработка на програмски еколошки документи согласно 
еколошката легислатива, континуирано мерење на различни емисии согласно законските 
акти и др). 

 

6.7. ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА  

Здравствената струка во средното стручно четиригодишно образование содржи 5 образовни 
профили: забен техничар, медицинска сестра, медицински лабораториски техничар, 
фармацевтски лабораториски техничар и физиотерапевтски техничар. 
Како и во останатите струки од средното стручно четиригодишно образование, така и во оваа 
струка се изучуваат истите општообразовни предмети. Во заеднички предмети за струката спаѓаат: 
анатомија, физиологија и хигиена со здравствено воспитување кои се изучуваат во прва година, 
психологија која се изучува во трета и граѓанско образование кое се изучува во четврта година. 
Во образовниот профил: Фармацевтски лабораториски техничар, предмети карактеристични за 
образовниот профил се: аналитичка хемија, биохемија, фармакологија, броматоогија и 
токсикологија. Како изборни предмети во трета и четврта година се изучуваат: фармацевтска 
технологија, фармакогнозија и фармацевтска хемија. Во образовниот профил: Физиотерапевтски 
техничар, предмети карактеристични  за образовниот профил се: кинезиологија, масажа и основи 
на нега, хирургија, кинезитерапија и неврологија. Како изборни предмети во трета и четврта 
година се изучуваат: физикална терапија и рехабилитација.  
Во образовниот профил: Медицинска сестра, предмети карактеристични  за образовниот профил 
се: микробиологија и инфектологија со нега, основи на нега, патологија, невропсихијатрија со 
нега, а како изборни предмети во трета и четврта година се изучуваат: хирургија со гинекологија и 
акушерство со нега, интерна и педијатрија со нега и микробиологија и инфектологија со нега. 
Во образовниот профил: Медицински лабораториски техничар,предмети карактеристични  за 
образовниот профил се: аналитичка хемија, патологија, биохемија, клиничка хемија, хематологија 
со трансфузиологија и паразитологија. Како изборни предмети во трета и четврта година се 
изучуваат: микробиологија и клиничка хемија. 
Во образовниот профил: Забен техничар предмети карактеристични  за образовниот профил се: 
микробиологија, технологија на материјали и ортодонција, а како изборни предмети во трета и 
четврта година се изучуваат:фиксна протетика и мобилна протетика. 
Во втора, трета и четврта година сите образовни профили посетуваат практична настава. 
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6.7.1. ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

Цели на предметот 

Граѓанското образование во здравствената струка е предмет кој се изучува во IV-та година со 2 
часа неделно (66 часа годишно).  

Реализацијата на целите на програмските содржини по предметот Граѓанското образование 
има голем придонес во личниот развој на ученикот, во: 

• правилно разбирање на општеството и потесната заедница;  
• усвојување знаења, вредности и одговорности на демократска политичка култура и   

етичките стандарди; 
• практикување толерантност, приспособливост, соработка и почитување на другите во 

меѓучовечките односи. 
Вака формулираните цели во потполност корелираат и со целите на образованието за одржлив 
развој - а тоа се пред сé цели во кои во фокусот е ученикот- како иден граѓанин на едно  
демократско општество, кој има права и одговорност да се запознае со состојбата на животната 
средина и да одлучува за неа. 
Без оглед што меѓу целите на предметот не е експлицитно дефиниран поимот одржлив развој, 
речиси сите цели се однесуваат на знаења, вештини, ставови, вредности и модел на однесување 
кои на ученикот му овозможуваат активно учество во училишниот живот. Учество во локалната и 
пошироката заедница, развивање комуникациски вештини, обучување за тимска работа како и за 
развивање способности за критичко расудување и одговорно однесување. 

 

 Општи цели на наставата по предметот во средното гимназиско образование 

Табела 1: Општи цели по предметот Граѓанското образование кои се однесуваат  на 
одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

IV-та 
година 

 

Учениците   треба да: 
- се оспособат за активно учество во животот на училиштето, локалната 
заедница како граѓани на едно современо демократско општество. 
- ги проценуваат актуелните карактеристики на македонското општество , 
пошироката глобална заедница и заземање правилен став кон нив (ги 
опишуваат, објаснуваат и почитуваат културните и цивилизациските 
вредности во Р.Македонија); 
- ги развиваат чувствата на толеранција, мирољубиво сожителство и 
почитување на сите граѓани без оглед на националните, верските и 
социјалните разлики; 
- ги воочуваат последиците од глобализацијата и нејзиното влијание врз 
македонското општество; 
- развиваат критичко мислење и аргументирано  ги бранат своите ставови; 
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Наставни содржини кои се однесуваат на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 2: Конкретни цели на  предметот Граѓанското образование кои се однесуваат на 
одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

 
Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

 
IV-та 

година 
 

Учениците треба да: 
• ги опишуваат културните сличности , разлики и универзалии . 

 (го идентификуваат заедничкото и да создаваат навики за почитување на 
различното во културите); 

• прават  разлика меѓу обичајни , морални и правни норми и да ја 
поврзуваат санкцијата со видовите норми; 

• развиваат чувство на почитување и толеранција на културата, 
вредностите, нормите и религијата во општеството; 

•  го објаснуваат значењето на социјализацијата во формирањето на 
личноста и начинот на живот; 

•  развиваат чувство за праведност и одговорност кон сопствените постапки 
и однесувањето кон другите; 

• ги објаснуваат причините за општествените отстапувања и да го 
 анализираат влијанието на девијацијата врз промената на општествениот 
поредок; 

•  ги индентификуваат и опишуваат сопствените карактеристики како 
припадници во примарни и секундарни групи; 

• формираат позитивен став за демократските односи во современото 
семејство; 

•  ја опишуваат заемната поврзаност меѓу роднинството , бракот и 
семјеството; 

• ги набројуваат  и објаснуваат функциите на семејството; 
• го објаснуваат  значењето на општествените награди ( парите, моќта и 

угледот) за обавување на улогите; 
•  ги објаснуваат  причините за нееднаквоста меѓу родовите; 
• опишуваат ситуации во кои се манифестира родова нееднаквост; 
• го објаснуваат  значењето на човековите права за демократскиот     

поредок; 
• ги набројуваат основните права и слободи на човекот; 
• ги наведуваат  институциите на демократскиот почитички поредок и 

нивното функционирање ; 
• ги објаснуваат основните вредности и принципи на демократијата 

и стекнуваат основна политичка култура; 
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• ја објаснуваат потребата од здружување во невладини организации; 
• го опишуваат политичкото уредување во Р.М; 
• ја објаснуваат поврзаноста меѓу сопственоста, трудот, производството и 

потрошувачката; 
• ги разликуваат различните нивоа на потреби (примарни, скундарни и 

културни); 
•  ја проценуваат улогата на поделбата на трудот во обезбедувањето на 

опстанокот и технолошкиот развој ; 
•  ја објаснуваат  улогата на поделбата на трудот во општествената 

итеграција; 
•  ја објаснуваат сопственоста и врската меѓу неа и капиталот, ја 

проценуваат улогата и значењето на пазарот и парите; 
•  ја објаснуваат улогата на државата во организирањето и контролата на 

пазарното стопанство; 
• прават разлика меѓу претпријатијата; 
• ги објаснуваат последиците од брзиот раст на населението во земјата; 
• го развиваат чувството на планирање на семејството; 
• ја пронајдат  врската меѓу наталитетот, морталитетот и прирастот; 
•  ги идентификуваат причините за неработеноста во нашето општество и 

да размислуваат за изборот на своето занимање; 
• развиваат емпатија и разбирање за специфичните потреби на старите и 

хендикепираните лица; 
•  ја проценуваат  потребата од социјална заштита и да ги разграничуваат  

групите на кои им е потребна; 
• го развиваат чувството за помош и солидарност со другите , а посебно со 

социјално загрозните лица;  
• го објаснуваат значењето и потребата од заштитата на животната средина, 

ги објаснуваат  мерките што се преземаат за заштита на животната 
средина; 

•  го објаснуваат значењето на хумнитарното дејство; 
•  ја објаснуваат потребата од поврзување на народите во меѓународната 

заедница; 
•  ги идентификуваат потребите од економско поврзување на народите; 
• ја опишуваат  улогата на ООН и нејзините агенции , меѓународните 

невладини организации како и регионалното поврзување особено во 
Европа; 

• ги употребуваат масмедиумите како извор на информации и  развиваат 
критички однос кон нив; 

•  развиваат чувство за заедништво меѓу народите во Европа; 
• ја објаснуваат потребата од поврзување на Македонија со Европа и 

светот; 
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Начин на остварување на  програмата 

Програмата  за реализација на  наставата по предметот Граѓанското образование, налага 
користење интерактивен пристап и истражувачки метод, со унапредување на соработничките 
односи и работа во групи. Наставникот има слобода при избор на нови активности и дополнување 
на постоечките содржини со нови теми  од актуелната проблематика на одржлив развој. 

Освен во рамки на предметoт, образованието за одржлив развој може да се реализира и преку 
слободни ученички активности, во рамки на  класната заедница, јавната и културната дејност и 
преку активностите во локалната заедница. 

Програмата  за реализација на  наставата по предметот Граѓанското образование е детално 
напишана, со добро формулирани цели, корелација со содржините од другите предмети и 
потребни предходни предзнаења. Исто така, дадени се и дидактички насоки  и препорачани 
методи за реализација на наставните содржини и предложени се интерактивни техники 
(социодрама, дебата, анализа на текст, анализа на случај). Но, недостигаат конкретни упатства 
за реализација на наставните теми. Недостигаат понудени актуелни и практични примери 
кои на едукаторот би му помогнале во осовременувањето и организацијата на наставата. За 
имплементација на повеќе  содржини кои ја третират проблематиката на одржливиот развој, 
повеќе од потребни се конкретни научни статии за анализа, како и презентирање таргетирани 
видео материјали како  илустрација. Со тоа, на наставниците би им се отворила можност за нов 
начин на реализација на програмата. Неопходно е и унапредување на професионалните знаења и 
компетенциите на наставникот пред кого би било промовирано значењето на одржливиот развој за 
предметот Граѓанско образование. 

 

Препорaка 

 
Програмата по предметот Граѓанското образование во голема мера е отворена за избор на 
конкретни содржини со кои  може да се обработува проблематиката на одржливиот развој. 
Граѓанските вредности и нивната практична примена треба да бидат носечки столб на 
севкупниот живот и работа на училиштето. Одтука, особено време и внимание наставникот 
треба да посвети на теми како: Здрав стил на живеење, образование за мир, борба против 
сите облици на насилие, дискриминација и родова рамноправност. 
Наставникот има можност при изборот на тема за дебата, дискусија, работилница да одбира и 
теми кои се однесуваат на унапредување на животната средина и непосредното 
опкружување.  
Грaѓанското образование и воспитување на учениците силно корелира со социјалната 
компонента на општеството, па како самостојни ученички проекти можат да се обработуваат : 
теми за проблемот справување со сиромаштијата, глад во светски рамки, експлоатација на 
детски труд и злоупотреба на деца, семејно насилство, проблеми со мигрантска криза , секаков 
облик на дискриминација, мобинг итн) . 
Наставникот повеќе време треба да посвети на актуелната проблематика од областа Социјална 
екологија - со која Граѓанското образование силно корелира. Интензивните процеси на 
глобализацијата со себе носат и сериозни еколошки проблеми и еколошка криза која го 
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загрозува опстанокот на човештвото и на Планетата, затоа во наставата мора повеќе да се 
вклучува еколошката проблематика. Социјалната екологија, како поддисциплина смета 
дека заштитата на природата е возможно да  се оствари само преку создавање нови 
општествени структури, кои ќе го земат предвид односот на луѓето и природата, при што 
борбата за заштита на околината нема да биде ефикасна додека луѓето не ги решат своите 
економски, расни, етнички, културни, полови и други судири. 
Наставникот исто така, може да биде организатор и покренувач на различни иницијативи, 
проекти  и локални акции кои се однесуваат за унапредување на животната или работната 
средина. Тој исто така, може да им овозможи на учениците сами да изберат проблем за 
решавање и реализација (Акции  за помош на најзагрозените социјални категории).  
Потребен е поголем осврт на меѓународните документи со кои е регулирана проблематиката 
на одржлив развој (Декларација за човекови права, Конвенција против дискриминација во 
образованието, конвенција за правата на детето...итн.) што на учениците ќе им овозможи 
подобро запознавање со личните и колективните права и слободи на човекот - граѓанин . 
За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да ја 
следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. Наставникот кај учениците 
треба да создава можности за развивање на креативноста, иновативноста и способноста за 
размислување на алтернативен  начин на живот. Тој исто така треба постојано да ги поттикнува 
учениците на преиспитување на нивните секојдневни навики во однос на живот во склад со 
стандардите за одржлив развој. 
При остварувањето на наведеново,  наставникот  треба да ги разгледа и можностите што ги има 
со осмислувањето на воннаставните активности во кои учениците се вклучуваат 
доброволно и неоптеретени со страв од неуспех и лоша оценка. Во тек на овие активности 
учениците се максимално мотивирани за продлабочување на своите знаења и корисно 
поминато слободно време. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем 
кон остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Граѓанското образование: 

• Учениците се однесуваат во склад со нормативите на заштита на животната средина и го 
разбираат значењето  на континуираната грижа за своето опкружување. 

• Учениците усвојуваат правила и норми на однесување и заедничко живеење 
рамноправност, заштита на своите и почитување на правата на другите. 

• Учениците се залагаат за борба против дискриминација, толерантност, спремност за 
запознавање и почитување на различностите.  

• Учениците ги усвојуваат вредностите на европско мултикултурно општество и развиваат 
способност за препознавање и прифаќање разлики на мултикултурното општество. 
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• Учениците усвојуваат теориски и емпириски знаења за современиот феномен - главните 
причинители и фактори на социјално - еколошката криза (пораст на население, проблеми со 
прехранување, енергетски дефицит итн.). 

• Учениците го разбираат потеклото, целта и правилата на функционирањето на 
демократското општество и своите права и одговорностите во заедницата. 

•  Учениците развиваат вештини за тимска работа и соработка , но и спремност за самостојно 

 преземање акции за решавање на заедничките проблеми од областа на одржливиот развој. 

 

6.7.2. ХИГИЕНА  СО ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ 

Цели на предметот 

Наставниот предмет Хигиена со здравствено воспитување е диференциран како стручен и 
задолжителен за сите за сите образовни профили на здравствената струка. Предметот се изучува 
во прва година со 2 часа неделно (72 часа годишно). Целите на програмата на предметот се 
однесуваат на препознавање на факторите кои имаат импликација врз човековото здравје и 
превенција од болести. Тематските содржини овозможуваат образование на ученикот за методите 
со кои се служи хигиената во функција на заштитата на здравјето, личната хигиена и начинот на 
живеење во функција на унапредување на здравјето. За успешно реализирање на наставната 
програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења од општообразовните предмети, 
особено од подрачјето на биологијата во кои има содржини од областа на образованието за 
одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:    Цели на предметот Хигиена со здравствено воспитување кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање одговорен однос за сопственото 
здравје и здравјето на другите; 

Развивање на логички размислувања и правилна 
примена на стручна терминологија; 

Применување принципи и методи на 
здравственото воспитување во превенција 
на болестите 

Стекнување умеења и формирање навики за  
заштита на сопственото здравје и за одржување 
здрава животна средина; 

Јакнење и развивање свест за потребата од 
еколошки и безбедни услови за 
продуктивна работа; 

Развивање способност за примена на стекнатите 
знаења во секојдневниата  практика 

Стекнување основни теоретски знаења за 
здрав начин на живеење (ментална хигиена 

Развивање позитивен став кон тимската работа и  
почитување на индивидуалноста на другите. 
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и хигиена на исхраната). 

 

Општи цели за  наставата по предметот Хигиена со здравствено воспитување 

Табела 2:  Општи цели на предметот Хигиена со здравствено воспитување кои се однесуваат   на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот 

Прва година 

Учениците  треба да: 

• се запознаат со поимите : промоција на здравјето, здравје и болест ;  
• ја сфаќаат потребата од хигиенскиот начин на живеење; 
• ги познаваат влијанијата на надворешните фактори за унапредување 

на здравјето;  
• се запознаат со поимите ментално здравје и  ментална хигиена; 
• го објаснуваат значењето на училишната хигиена  и  ги практикуваат 

хигиенските стандарди за училишен простор; 
• ја познаваат улогата на исхраната за здравјето на човекот и  ги 

познаваат последиците од неправилната исхрана;  
• се запознаат со поимот комунална хигиена (го знаат значењето на 

санитарно - техничките услови во работната средина);  
• го знаат поимот и значењето на хигиената на трудот, превенција на 

професионалните заболувања и заштита на работното место; 
 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели на предметот Хигиена со здравствено воспитување кои се однесуваат 
на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва година 

Учениците  треба да: 

• ги идентификуваат последиците кои се појавуваат како последица на 
неодржувањето на личната хигиена, половите органи и 
непознавањето на коннтрацепцијата;  

• ги познаваат болестите на зависност, причините за настанување, 
лекување и превенција; 

• го објаснуваат значењето на училишната хигиена, да ги 
идентификуваат несоодветните хигиенски стандарди и да ги 
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поврзуваат истите со појава на болести кај учениците; 
• ја познаваат улогата на исхраната и хранливите материи за здравјето 

на човекот (болестите поврзани со неправилна исхрана и 
конзумирање расипана храна); 

• го сфаќаат епидемиолошкото значење на комуналната хигиена;  
• го објаснуваат составот и значењето на воздухот, водата за пиење, 

почвата, отпадните води и отпадните материи; 
• ги идентификуваат изворите и материите што ја загадуваат 

животната средина; 
• ги класифицираат водоснабдителните објекти, методите и средствата 

за пречистување на водта за пиење и отпадните води, воздухот и 
почвата; 

• го објаснуваат значењето на хигиената на трудот и дејството на 
штетните агенси врз здравјето на работниците; 

• ги идентификуваат штетните агенси во работната средина и мерките 
за заштита од истите и најчестите професионални заболувања; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во рамки на наставната програма на предметот Хигиена со здравствено воспитување повеќето 
од наведените содржини најдирекно ја третираат проблематиката на одржливиот развој.Тоа на  
овој предмет  му дава можност да биде активен учесник во наобразбата на учениците за 
одржлив развој. Постојат можности од примена на разновидни наставни методи: 
демонстрација, инструирање, објаснување, опишување, предавање, дискусија, презентација, 
работа со текст, практична работа на учениците и слично. Преку изработка на самостојни 
проекти и тематски дебатни часови  од областа на одржливиот развој наставникот има можност 
да го потикнува кај учениците  истражувачкиот дух и да влијае врз формирање на еколошката 
свест кај учениците. Наставната програма предлага дидактички насоки во кои учениците одат 
во организирани посети на установи кои се занимаваат со превенција и лекување на болестите 
на зависност, интервјуа со терапевт-специјалист, посета на установи и институции кои се 
занимаваат со чување и заштита на животната средина, посета на диспанзер за трудова 
медицина, истражувања за хигиенските навики кај врсниците, демонстрација на техника и 
технологија на подготовка на оброк од здрава храна итн. Со споредба на бројот на 
теми/содржини и  предвидениот број на часови според програмата, евидентно е недоволно 
време за реализација на ваквите активности и практична примена на стекнатите знаења. А, 
токму практичната примена на основните вредности на одржливиот развој може да направи 
значаен исчекор од класичниот пристап на учење кон учење со активно дејствување. Во рамки 
на содржината на наставната програма нема конкретни содржини и текстови кои директно се 
однесуваат на одржлив развој. Имајќи ја предвид универзалната препорака за вклучување на 
образованието за одржлив развој во курикулумите на сите предмети во кои е тоа остварливо, во 
содржините секако би требало да се најдат и примери кои на наставникот ќе му послужат како 
конкретни упатства за реализација. (Наставникот во рамки на една  воншколска активност 
заедно со учениците може да изгледа проекција на филмот „Waterworld “ од 1995 година или 
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филмови со  слична тематика, а потоа низ дебата да ја анализира важноста од зачувување на 
природните ресурси за опстанокот на човештвото). 
    

Препорaки 

Придонесот на едукаторот по предметот Хигиена со здравствено воспитување е во 
оспособување на учениците преку усвоените знаења да формираат исправен сопствен став за 
одржливиот развој и во своето опкружување одговорно да толкуваат идеи, цели и методи на 
одржливиот развој, работејќи така за доброто на денешните, но и на идните генерации. 

Во наставната програма речиси сите содржини може директно да се поврзат со тематика од 
одржливиот развој. 

Една од најзначајните цели на предметот е развивање на хуманизација, постојано 
усовршување за остварување благосостојба и унапредување на здравјето на луѓето. 
Реформите во наставата изедначувајќи ги воспитните и образовните функции, особено во 
професиите од здравствената струка , имаат за  цел младите луѓе да научат (како за себе/така 
и за другите), сé што е значајно за унапредување на хигиенските услови за живот и заштита 
и зачувување на здравјето на населението. 

Со оглед на фактот дека знаењата на младите од областа репродуктивно здравје се на многу 
ниско ниво, во дел од содржините треба да се направи поголем осврт на здравствено 
воспитување за сексуално и репродуктивно здравје. Учењето за репродуктивното здравје е 
многукратно поефикасно од евентуалните лекувања, интервенции, стерилитети  и други 
последици до кои доаѓа поради незнаење, негрижа и неинформираност на младите. Преку 
ваквите содржини учениците ќе:  

• стекнат неопходни хигиенски навики за зачувување на сопственото здравје и 
здравјето на другите луѓе (превентива од полови заболувања); 

• ја разбираат сексуалноста како составен дел на животот-почитување норми на 
однесување кои обезбедуваат хумани односи меѓу половите и планирање на 
семејството; 
 

Како дел од содржините, во рамки на предметот  би требало да се анализира дефиницијата и 
улогата на Светската здравствена организација и нејзината активност и грижа за здравјето 
на луѓето на глобално ниво. 

Согласно милениумските цели за развој, човештвото треба да се избори со маларија, 
СИДА, и други заразни заболувања, намалување на смртноста на децата и мајките, па оваа 
проблематика  треба да биде инкорпорирана во наставата.  

Во тематската целина комунална хигиена треба  повеќе да се изучува  проблематиката 
на упревување со отпад, негово безбедно складирање, селектирање и можностите за 
реупотреба, рециклажа, користење енергија од отпад т.е отпадот како ресурс. 
Принципот 4R-(Reduction, Reuse, Recycling,Recovery), како и ефектите на 
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контаминираната животна средина по здравјето на луѓето.  

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна 
цел би резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно 
опкружување - Јакнење на свеста за прифаќање на одржлив стил на живот, одржливо 
производство и потрошувачка и одржливо управување со животната средина. 

За таа цел, наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и 
начинот на кој размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е 
оспособен за размена на идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи 
образование во кое централно место завзема ученикот, развива критичко мислење кај 
него и да ја разбира нужноста од трансформација на образовниот систем. 

Наставникот  треба да е тој двигател и учесник во процесот на учење кој на учениците ќе 
им дава смерници за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да гради 
позитивни односи со учениците и да е отворен за промени и соработка. 

Само со таков пристап наставникот ќе овозможи усвојување, разбирање и развој на 
основни социјални и морални вредности на едно еколошки освестено демократски 
уредено, хумано и толерантно општество. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата 
по предметот Хигиена и здравствено воспитување 

• Учениците го знаат и го практикуваат здравиот начин на исхрана. 
• Учениците да ги применуваат принципите и методите на здравственото воспитување 

во превенција на болестите. 
• Учениците се здобиваат со теоретски знаења за превентивните мерки во 

спречувањето на појавата и ширењето на заразните, незаразните и професионалните 
заболувања. 

• Учениците го познаваат штетното дејство на токсикоманијата, никотинизмот, 
алкохолизмот, наркоманијата врз човековото здравје. 

• Учениците да ги разберат ризиците и користта од употребата на хемиски суровини и 
конзерванси  за човекот и животната средина. 

• Учениците стекнуваат навики и вештини кои се неопходни за целокупното здравје. 
• Учениците ја разбираат својата улога и одговорност во создавањето на здрава 

животна средина и покажуваат иницијативност за нејзино одржување . 
 

6.7.3. БРОМАТОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА 

Цели на предметот 

Наставниот предмет Броматологија и токсикологија се изучува во рамки на струката 
фармацевтски лабораториски техничар, во IV-та година како задолжителен предмет 
карактеристичен за образовниот профил. Застапен е со 2 часа неделно (66 часа годишно).  
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Како образованието за одржлив развој, сé уште го нема завземено своето вистинско место во 
образовниот систем, така во рамки на целите и содржините на наставната програма по предметот 
Броматологија и токсикологија (како и во програмите на другите предмети), не постои напишана 
синтагма: Одржлив развој. Сепак, најголем дел од предвидените цели и содржини на овој 
предмет, имаат најдиректна релација и се однесуваат на образование за одржлив развој. 
Целите на наставната програма се учениците  да го познаваат  хемискиот состав на прехрамбените 
производи и нивниот потенцијал да ги задоволат енергертските потреби на човекот, да даваат 
информации за правилен избор на прехрамбените производи  и нивни комбинации кај различни 
возрасни групи, како и да прават пресметки за дневните енергетски потреби на организмот. 
Придонесот на предметот во однос на одржливиот развој се огледа  во едукацијата  на учениците 
за разбирање на проблемите на современиот свет - недостиг од вода и храна и факторите кои 
предизвикуваат нивна контаминација од различна природа.  

 
Табела 1:    Цели на предметот Броматологија и токсикологија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

  Директни цели Индиректни цели 
Разбирање на термините: храна и исхрана, 
влијанието на прехраната врз зачувување и 
унапредување на здравјето на човекот 

 
Развивање позитивен став кон 
броматологијата ( наука за храната) 

 
Запознавање со поимот токсикологија  
(фактори и дози на токсичност) 

 
Развивање способност за примена на 
стекнатите знаења во секојдневниот живот 

 
Развивање интерес за диететска храна, 
храната како лек и генетски модифицирана 
храна 

 
Развивање на истражувачки и критички однос 
кон здравата исхрана и правилен пристап кон 
сопствениот начин на исхрана 

 
Табела 2: Општи цели по предметот Броматологија и токсикологија кои се однесуваат  на 
одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

Општи цели на предметот  

 
IV-та година 

• Запознавање со хемискиот состав на прехрамбените производи, 
содржината на макро и микро нутритиентите, нивната енергетска 
вредност и потенцијалот за задоволување на енергетските потреби 
на човекот; 

 
 

• Запознавање со начинот на планирање режим на исхрана, 
определување енергетски потреби на здрав организам, при 
специфични физиолошки состојби и при специфични заболувања; 

 • Запознавање со интеракциите меѓу нутритиентите, меѓу храната и 
лековите; 
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 • Препознавање и класифицирање на токсините и почитување на 
мерките на претпазливост при ракување со токсични супстанци  

 • Запознавање со организацијата на здравствената заштита и улогата 
на фармацевтскиот лабораториски техничар во системот на 
здравствената заштита; 

 • Интегрирање на стекнатите знаења во другите стручни предмети; 
 
 
Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3 : Конкретни цели на  предметот Броматологија и токсикологија кои се однесуваат на 
одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

 
Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

IV-та 
година 

Учениците треба да: 
• ги дефинираат поимите хранливи состојки, прехрамбен производ, 

храна и да ги класифицират хранливите материи според нивната улога 
во организмот; 

• го дефинираат поимот и да ја пресметуваат енергетската вредност на 
поедини продукти и на мешаната храна; 

• да ги разликуваат енергетските потреби на човекот зависно од полот , 
возраста, професијата, климата, при одредени заболувања и при 
хронични состојби; 

• ги применуваат принципите на рационалната исхрана во сопствениот 
стил на живеење; 

• го разбираат поимот здрава исхрана и интеракциите на нутритиентите 
во храната; 

•  ги класифицираат основните состојки на храната (јаглени хидрати, 
 масти, белковини, витамини и минерали); 

• ги познаваат адитивите и контаминентите во храната; 
• го разбираат значењето и улогата на водата за здравјето на луѓето; 
• се запознаат со опасностите од генетски модифицираната храна 

и здравствените ризици од конзумирање на истата; 
• го познаваат поимот токсикологија, фактори и дози на токсичност 

(механизам на дејствување, биотрансформација, дистрибуција и 
елиминација на токсините од организмот); 

• ги идентификуваат претставниците на различни групи на отрови и 
мерките за претпазливост и заштита при ракување со потенцијално 
опасни токсични материи; 
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Начин на остварување на  програмата 

Предвидените содржини за обработка во рамките на предметот Броматологија и токсикологија се 
од исклучително значење  за соодветна наобразба од областа на одржливиот развој. 

Со цел подобрување и совладување на наставните содржини, наставникот треба да работи на 
развивање на  љубопитност кај учениците и поттикнување на истражувачкиот дух - преку 
самостојни проекти и дебатни часови во тек на кои ќе се обработуваат содржини од одржлив 
развој. 

За остварување на наведеново, во програмата постојат соодветни дидактички насоки, но, не 
постојат конкретни примери. (таргетирани видео материјали, популарни текстови и посочени 
содржини со актуелна проблематика од областа на одржливиот развој), со кои би се  зајакнале 
компетенциите на професорите за примена на современи методи и иновативни форми на работа. 

Од тука, неопходно е вложување додатни напори од страна на наставниците  за осмислување 
различни проблемски ситуации од реалниот живот и вклучување на учениците во нивно 
решавање, што за крајна цел ќе има развивање критичко мислење кај учениците и способност за 
разрешување проблеми. 

Со споредување на бројот на теми / содржини и анализа на бројот на часови за нивна реализација, 
евидентно е недоволно работни часови за активности и практична примена на стекнатите знаења, 
што е веројатно и една од причините за доминантно традиционалниот пристап и метод на 
фронтално предавање во кој ученикот е само пасивен примач на информации. 

 

Препорaка 

Во вака конципираната настава по Броматологија и токсикологија,  застапени  се бројни 
содржини директно поврзани со одржливиот развој.  Во рамки на наставната програма пожелно е 
вметнување на повеќе теми кои промовираат однесување во склад со одржлив развој. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би можеле да 
ги третираат проблемите на одржливо и органско земјоделско производство како основен 
предуслов за безбедна храна. Индустриското земјоделство базирано на пестициди , монокултури и 
прекумерно користење на антибиотици се развива на сметка на здравјето на луѓето. Одтаму 
неопходно е промовирање на производство на доволни количества здрава, вкусна и разнолика 
храна, а не стандардизирана, безвкусна храна произведена само со цел долготраен добар изглед во 
маркетите, што значи поттикнување на органско производство. Во контекст на сигурноста и 
заштитата на здравјето на луѓето од голема важност е контрола на користењето нанотехнологии 
во храната како и изложеност на материи кои негативно влијаат на човековиот хормонален систем 
и на фертилноста. Како добра илустрацијаза оваа проблематика можат да послужат 
документарните  филмови 19: 

• Food Inc (Hrana DOO) 
• https://www.youtube.com/watch?v=2Oq24hITFTY и 
• Fast food, Fat profits Obesity in America Documentary 
• https://www.youtube.com/watch?v=wv_lc1p4I50 
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Преку самостојни ученички истражувачки проекти учениците можат далеку повеќе да се 
запознаат со последиците од неправилната исхрана: 

• Да ја третираат проблематиката на обезноста на населението во богатите земји и 
причините за истата, наспроти проблемот со глад и потхранетост во неразвиените земји. 

• Воведување содржини преку кои кај учениците ќе се развива свест за преполовување на 
отпадот од храна, (годишно само во Европа се фрлаат преку 90 милиони тони храна) 
намалување на загубите на храна во тек на производствениот процес и начинот на 
правилно и безбедно чување на храната. 

• Запознавање со болести кои произлегуваат од небалансирана исхрана и  консумирањето на 
небезбедна храна, ефекти врз здравјето кои може да ги предизвикаат различни адитиви и 
конзерванси  присутни во храната. (Вежби во кои учениците ќе анализираат етикети на 
прехрамбени производи , состав, дозволени концентрации итн.) 

• Свое место во програмата можат да најдат и содржини во кои ќе се анализираат 
индиректните последици од загадувањето на животната средина по здравјето на луѓето 
(доење и присуство на страни и хемиски штетни материи во мајчиното млеко). 

• Наставната програма може да биде збогатена со теми во кои повеќе ќе се анализира 
важноста на суплементите (витамини и минерали) во исхраната , како и нутритивните 
промени на продуктите при нивната термичка обработка.  При изработка на ваквите 
истражувачки проекти како извори на информации  учениците би користеле интернет, 
научно-популарни статии, видео материјали и посети на соодветни институции. 

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би 
резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно опкружување - 
Јакнење на свеста за прифаќање на одржлив стил на живот, одржливо производство и 
потрошувачка и одржливо управување со животната средина. 

За таа цел, наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на 
кој размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на 
идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место 
завзема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. 

Наставникот  треба да е тој двигател и учесник во процесот на учење кој на учениците ќе им 
дава смерници за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да гради позитивни 
односи со учениците и да е отворен за промени и соработка. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Броматологија и токсикологија 

• Учениците треба да знаат да пружат информации за правилен избор на прехрамбените 
продукти и комбинирање на истите во рамки на различните популациони групи. 
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• Учениците треба да знаат да го едуцираат пациентот за основните интеракции на 
лековите и храната. 

• Учениците го објаснуват потенцијалното влијание на ГМХ врз здравјето на човекот и 
животната средина;  

• Учениците го разбираат  значењето  на водата за здравјето на човекот, рационалното 
користење на водата, неопходноста од намалување на степенот на загадување т.е 
подобрување на квалитетот на водите. 

• Учениците треба да ги владеат мерките на претпазливост  при ракување со токсични 
супстанци. 

• Учениците треба да ги идентификуваат причинско- последичните врски : здрава животна 
средина- здрава храна - здравје. 

 
 
6.7.4. ОСНОВИ НА НЕГА 

Цели на предметот 

Наставниот предмет Основи на нега се изучува во рамки на струката физиотерапевтски 
техничар, во II-ра година како задолжителен предмет карактеристичен за образовниот профил. 
Застапен е со 2 часа неделно (72 часа годишно).  
Како образованието за одржлив развој, сé уште го нема завземено своето вистинско место во 
образовниот систем, така и во рамки на целите и содржините на наставната програма по предметот 
Основи на нега (како и во програмите на другите предмети), не постои напишана синтагма: 
Одржлив развој.  
Целите на наставната програма се усвојување на основните поими во здравствената нега, како и 
базични теориски и практични стручни знаења од област на здравствената нега. Оспособување на 
учениците за примена на стекнатите знаења, како во професионалната така и при истражувачката 
работа. Самовоспитување со цел сопствена заштита, заштита на пациентот и на преостанатиот 
персонал, развој на критичко мислење, развој на самостојност при спроведувањето на 
здравствената нега и оспособување за тимска работа. За успешно совладување на целите потребни 
се предзнаења од предметите: анатомија, физиологија и хигиена со здравствено воспитување 
изучувани во прва година. 
 
Табела 1:  Цели на предметот Основи на нега кои се однесуваат на одржливиот развој 

  Директни цели Индиректни цели 
Познавање на организацијата на 
здравствената заштита и улогата на 
физиотерапевтскиот техничар во системот 
на здравствена заштита на населението 

 
Развивање љубов кон позивот и согледување 
на неговата хумана димензија 

Почитивање на  принципите на општа нега 
во лекувањето на болниот и навремено и 
соодветно реагирање во конкретни 
ситуации, примена на мерки за хигиено-

Развивање професионална свест, одговорност 
и самостојност при работата и унапредување 
на здравствената нега  
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техничка и против епидемиолошка заштита 
 
Табела 2: Општи цели по предметот Основи на нега кои се однесуваат  на одржливиот развој 
 

Година 
на 

изучување 

 
Општи цели на предметот  

 
II.година 

• Запознавање со поимот здравје, важноста од зачувување и заштита 
на физичкото, менталното, емоционалното и социјалното здравје, 
градење етички норми 

 • Разбирање на влијанието на прехраната врз зачувување и 
унапредување на здравјето на човекот 

 • Запознавање со интеракциите меѓу нутритиентите , меѓу храната и 
лековите 

 • Усвојување на поимот - ризично однесување и запознавање со 
последиците кои ризичното однесување ги има по животот 

 • Идентификување на видови зависност 
 • Градење ставови за соодветен пристап и комуникација со болниот 
 • Интегрирање на стекнатите знаења во другите стручни предмети 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Основи на нега кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

 
Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

II -ра 
година 

Учениците треба да: 
 

• го  опишуваат функционирањето на трите нивоа на здравствената 
заштита; 

• ја елаборираат улогата на болницата во обезбедувањето на 
здравствената заштита на населението; 

• го познаваат полето на работа на физиотерапевтскиот техничар и 
неговата улога во унапредување на здравјето, превенција на болеста, 
лекување и олеснување на страдањата на болниот и развивање етички 
норми како мотив за извршување на професионалната работа; 

• ги познаваат начините на помош на болниот во  надминување на 
психолошките последици од приемот и престојот во болницата; 

• ја согледуваат потребата од стекнување на заемна доверба меѓу 
пациентот, семејството и персоналот при приемот; 

•  ја согледуваат потребата од  воспоставување соодветна комуникација 
со болниот и со останатите субјекти во здравствените установи; 
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• ги познаваат и применуваат нормите на заштита и самозаштита при 
работа, постапките на дезинфекција и стерилизација и нивна правилна 
употреба;  

• развиваат професионален однос при спроведување на хигиено-
техничката и противепидемиолошката заштита; 

• ја почитуваат приватноста на болниот во склад со етичките кодекси и 
норми; 

• го согледуваат  значењето на нормалната и здрава исхрана, го 
разликуваат значењето на авитаминоза и хипервитаминоза и изградат 
правилен пристап за сопствениот начин на исхрана; 

• наведуваат примери на различни видови зависност; 
• ги познаваат стимулаторите на ЦНС,  развиваат правилен став за 

дејството на наркотиците и зависностите воопшто; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Со цел подобрување при совладувањето на наставните содржини, наставникот треба да работи на 
развивање на  љубопитност кај учениците и поттикнување на истражувачкиот дух преку 
самостојни проекти и дебатни часови во тек на кои ќе се обработуваат содржини од одржлив 
развој. 

За остварување на наведеново, во програмата постојат соодветни дидактички насоки, но, не 
постојат конкретни примери. (таргетирани видео материјали, популарни текстови и посочени 
содржини со актуелна проблематика од областа на одржливиот развој), со кои би се  зајакнале 
компетенциите на професорите за примена на современи методи и иновативни форми на работа. 

Од тука, неопходно е вложување додатни напори од страна на наставниците  за осмислување 
различни проблемски ситуации од реалниот живот и вклучување на учениците во нивно 
решавање, што за крајна цел ќе има развивање критичко мислење кај учениците и способност за 
разрешување проблеми. 

Со споредување на бројот на теми / содржини и анализа на бројот на часови за нивна реализација, 
евидентно е недоволно работни часови за активности и практична примена на стекнатите знаења, 
што е веројатно и една од причините за доминантно традиционалниот пристап и метод на 
фронтално предавање во кој ученикот е само пасивен примач на информации. 

 

Препорaки 

Основи на нега е стручен предмет од огромно значење за образованието на физиотерапевтскиот 
техничар бидејќи ги поврзува содржините на здравствената нега со сите други медицински 
предмети. 

Предвидените содржини за обработка во рамките на предметот: Основи на нега се од 
исклучително значење  за соодветна наобразба од областа на одржливиот развој. 
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Имајќи го предвид фактот дека една од основните и приоритетни цели на живеење во склад со 
одржливиот развој е зачувување на здравјето и квалитетот на животот, проблемот со алармантното 
и глобално ширење на наркоманијата треба да најде адекватно место во образовната програма. 
Познавањто на мерките и начините за превенција треба да бидат врвен приоритет на идните 
здравствени работници. Оттаму наставната програма која веќе ја третира оваа проблематика треба 
да биде дополнета со конкретни активности за промоцција на здравјето и здравите животни 
стилови. (Посета на советувалишта, работилници, центри за одвикнување, психијатри-гости 
предавачи, научни филмови....), преку кои ќе се подобри информираноста за потнцијалната 
опасност по уживателите и ќе се зголеми влијанието на училиштето. 

Здравствените работници активно учествуваат во здравственото воспитување на населението, 
ширење на здравствената култура и хигиенските навики. При тоа, сите медицинско-технички 
дејанија мораат да бидат во склад со медицинската наука (импровизации при работата се 
недозволиви), но пред сé, да бидат во склад со етичките норми и стандарди. Бидејќи во текот на 
својата работа здравствените работници од сите профили често се среќаваат со етички проблеми 
при нега на болниот, потребно е вклучување на повеќе содржини од медицинската етика (како дел 
од биоетиката) и медицинската деонтологија - која ги проучува обврските и должностите на 
здравствените работници. Учениците од овој здравствен профил, своите знаења можат да ги 
збогатуваат изработувајќи мали истражувачки проекти на тема: Меѓународни декларации и 
организации за заштита на правата на болниот. (Улога и активности на Светската здравствена 
организација, ICN-International Council of Nurses, Хавајска декларација 1997, која ги третира 
правата на болниот на информирање, присилна хоспитализација итн.) 

Учениците преку самостојни истражувања, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат проблемите на одржливо земјоделие како основен предуслов за безбедна 
храна, да се  запознаат со последиците од неправилната исхрана. (Да ја третираат проблематиката 
на обезноста на населението во богатите земји и причините за истата, наспроти проблемот со глад 
и потхранетост во неразвиените земји). 

При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на информации би користеле 
интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети на соодветни институции. 

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би 
резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно опкружување - 
Јакнење на свеста за прифаќање на одржлив стил на живот, одржливо производство и 
потрошувачка и одржливо управување со животната средина. 

За таа цел, наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и начинот на кој 
размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за размена на идеи и 
искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое централно место завзема 
ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од трансформација на 
образовниот систем. 
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Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Основи на нега: 

• Учениците  ги разбираат  проблемите на современиот свет ( недостиг од храна, вода, 
загадување на животната средина и др.) 

• Учениците се запознаени со организацијата на здравствената заштита и улогата на 
физиотерапевтскиот техничар во системот на здравствената заштита - обезбедување 
пристап на здравствена заштита на секој поединец. 

• Учениците треба да знаат да ги идентификуваат причинско- последичните врски : здрава 
животна средина - здрава храна  како предуслов за здравје. 

• Учениците разбираат дека секој има право на безбедна храна, да има доволно храна за 
сите и никој да не гладува. 

• Учениците ја почитуваат приватноста на болниот во склад со етичките кодекси и норми; 
• Учениците се запознаени со мерките и начините за превенција на болестите на зависност. 

 
 

6.8. ГЕОЛОШКО РУДАРСКА-МЕТАЛУРШКА СТРУКА 

Геолошко рударско-металуршката струка во средното стручно образование содржи два профила - 
геолошко-рударски техничар и металуршки техничар,во времетраење од четири години.  

6.8.1. Образовен профил - геолошко-рударски техничар 

Во склоп на профилот на општото образование, од заедничките општообразовни предмети се 
изучуваат македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и 
литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и 
литература за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, 
информатика, историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски 
активности, музичка култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се 
математика и хемија кои се изучуваат во првите две години. Од аспект на стручното образование, 
заеднички предмети за струката се основи на техничко цртање со нацртна геометрија и аутокад, 
заштита на работна и животна средина, подготовка на минерални суровини, минералогија, 
електротехника со електроника, машинство. Додека предмети карактеристични за образовниот 
профил се општа геологија, рударство со откопни методи, петрографија, геодезија со рударски 
мерења, хидрогеологија со инженерска геологија, минерални лежишта, истражни работи со 
картирање, рударски машини со транспорт и извоз. Изборни предмети во изучувањето на овој 
профил се хидрогеологија со инженерска геологија, рударство со откопни методи, рударски 
машини со транспорт и извоз, истражни работи со картирање, математика и хемија. Учениците 
кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта 
година, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири години 
од школувањето. Феријалната пракса се изведува 10 дена во трета година. 
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6.8.1.1. ОПШТА ГЕОЛОГИЈА 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот „ Општа геологија“ се опишување на Земјата како 
динамичко небесно тело подложно на постојани измени.  

Преку предвидените тематски  содржини на овој предмет, ученикот се оспособува да ги опишува 
појавите предизвикани од влијанието на надворешните геолошки сили и нивното влијание во 
оформувањето на Земјината кора. За успешно реализирање на наставната програма учениците 
имаат потреба од одредени предзнаења, особено од подрачјето на минералогијата во која има  
содржини од областа на образованието за одржлив развој.Општа геологија како наставен предмет 
се изучува во рамки на геолошко-рударската и металуршката струка во профилот геолошко-
рударски техничар. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

 Табела 1: Цели на  предметот Општа геологија кои се однесуваат  на одржлив развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична научна писменост Развивање вештини за јасно изразување 

Разбирање на геолошките сили Развивање мотивираност за учење  

Разбирање на местото на Земјата во 
космосот 

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, 
рационалното расудување, самостојноста и  
критичкото мислење 

Општи цели на наставата по предметот Општа геологија во средното стручно образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Општа геологија кои се однесуваат  на одржливиот развој 

Година 
на 

изучување 

 

Општи цели на предметот  

Втора 

година 

Учениците   треба да: 

• ја опишуваат хетерогената градба на Земјата и нејзината сферна 
поделба; 

• ги поврзуваат структурите во релјефот настанати со дејството на 
надворешните сили; 

• Усвојуваат повисоко ниво на теоретски и практични знаења за 
непосредното влијание на човековата активност врз животната 
средина 
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Наставни содржини кои се однесуваат  на одржив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Општа геологија кои се однесуваат на одржлив развој  

Година 
на 

изучување 

 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 

година 

Учениците треба да: 

• стекнат основни знаења за планетарниот систем, планетата  Земја 
(постанок, форма, димензии); 

• разликуваат: магма, вулкани, тектонски движења и земјотреси; 
• го опишуваат геолошкото влијание на ветерот, истечните води, 

неистечните води, ледниците;  
• ја сфатат потребата од контрола на ерозијата;  

 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Општа геологија повеќето содржини 
дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања, проекти, 
поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена 
на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење 
на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во текот на наставата по овој 
предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, дискутирање, прибележување, цртање, 
решавање проблеми, самооценување, откривање на законитости, читање и др. 

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, ДВД, ЦД каде што дел од предложените 
помагала се застарени и надвор од употреба во наставниот процес. 

Со цел подобрување и совладување на наставните содржини, наставникот  од учениците не треба 
да бара само репродукција на фактографија и статистика, туку оспособување за апликативност на 
стекнатите знаења, анализа на геолошките сили, процеси и појави. Развивање  љубопитност кај 
учениците и поттикнување на истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови. 
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За остварување на наведеново, во програмата постојат соодветни дидактички насоки, но не 
постојат конкретни примери - (таргетирани видео материјали, популарни текстови и посочени 
содржини со актуелна проблематика од областа на одржливиот развој), со кои би се  зајакнале 
компетенциите на професорите за примена на современи методи и иновативни форми на работа. 

Од тука, неопходно е вложување додатни напори од страна на наставниците  за осмислување 
различни проблемски ситуации од реалниот живот и вклучување на учениците во нивно 
решавање, што за крајна цел ќе има развивање критичко мислење кај учениците и способност за 
разрешување проблеми. 

 

Препорaки 

Во наставната програма повеќето содржини може директно да се поврзат со одржливиот развој. 

Во рамки на наставната програма по Општа геологија програмските содржини поврзани со 
проблемите  на одржливиот развој би требало да се осовременат преку примена на наученото во 
секојдневниот живот, што како крајна цел би резултирало со одговорно однесување на ученикот 
во неговото непосредно опкружување. 

Во рамки на наставната програма во делот тектоника пожелно е вметнување на повеќе содржини 
за планинското подрачје кое е од суштинско заначење за одржлив развој и на локално и на 
глобално ниво. Планинскиот екосистем да се поврзе со неговата улога во обезбедувањето на 
водните ресурси. 

Да се поврзат некои планински екоситеми со негативните климатски промени и природни 
катастрофи. 

Повлекувањето и топењето на планинските глечери има се поголеми последици врз животната 
средина и луѓето. За таа цел, наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина 
и начинот на кој размислуваме, живееме и работиме. Тој како едукатор треба да е оспособен за 
размена на идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое 
централно место завзема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја разбира нужноста од 
трансформација на образовниот систем. 

Наставникот  треба да е тој двигател и учесник во процесот на учење кој на учениците ќе им дава 
смерници за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да гради позитивни односи со 
учениците и да е отворен за промени и соработка. 

Само со таков пристап наставникот ќе овозможи усвојување, разбирање и развој на основните 
социјални и морални вредности на едно еколошки освестено демократски уредено, хумано и 
толерантно општество. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Општа геологија 

• Учениците  ја  разбираат Земјата како дел од планетарниот систем. 
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• Учениците ја образложуваат важноста на планините и ја знаат економската вредност на 
шумските ресурси. 

• Учениците ги разбираат  проблемите на современиот свет (пренаселеноста, разликите во 
стопанскиот развој, недостигот од храна, вода, минерални суровини, загадување на 
животната средина. 

• Учениците го знаат значењето на снабдувањето со безбедна вода за пиење и обезбедување 
на санитарни услови како едно од основните човекови права. Го разбираат значењето  на 
водите, нивно рационално користење, неопходноста од значајно намалување на нивното 
загадување т.е подобрување на квалитетот на водите. 

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат деструктивно врз 
животната средина, особено во планинските екосистеми. 

• Учениците ги знаат поимите: Климатски промени и фактори што ги предизвикуваат: 
глобално затоплување, ефект на стаклена градина и последиците од истите по животот на 
Земјата. 

• Учениците умеат да се снајдат во вонредни ситуации и знаат да си помогнат себеси и на 
другите или знаат како да побараат стручна помош 

 

6.8.1.2. РУДАРСТВО СО ОТКОПНИ МЕТОДИ 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Рударство со откопни методи ќе им овозможи на учениците да развијат 
љубопитност кон почвата како место во која се случуваат сите активности на човекот и место од 
каде се црпат и обезбедуваат сите суровини. При тоа да се совладаат основните поими за руди и 
метали, нивните физички, хемиски и механички својства  и нивната подземна и површинска 
експлоатација. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од 
одредени предзнаења од подрачјето на Минерологија, Техничко цртање со нацртна геометрија и 
Аутокад во кои има содржини од областа на образованието за одржлив развој. Овој наставен 
предмет се изучува во гелошко-рударска металуршка струка во рамки на образовниот профил 
гелошко-рударски техничар. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:   Цели на предметот Рударство со откопни методи  кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична научна писменост 
за рудите 

Развивање вештини за јасно и прецизно 
изразување 

Развивање  чувство на одговорност за Развивање позитивен став кон изучување на 
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зачувување и унапредување на 
животната средина  

рудите и металите 

 

Општи цели  за  наставата по предметот Рударство со откопни методи 

Табела 2: Општи цели на предметот Рударство со откопни методи кои се однесуваат на 
одржливиот развој  

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

 

Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

• ги опишуваат основните рударски простори;  
• го познаваат современиот начин на експлоатација на наоѓалиштата 

на минералните суровини;  
• ги опишуваат рударските експлозиви и средства за палење на 

експлозивите;  

Трета 

година 

• ги познаваат откопните методи при подземната експлоатација; 
• усвојат повисоко ниво на теоретски и практични знаења за 

непосредното влијание на човековата активност врз животната 
средина; 

 

Четврта 

година 

• ги познаваат откопните методи при површинската експлоатација; 
• усвојат повисоко ниво на теоретски и практични знаења за 

непосредното влијание на човековата активност врз животната 
средина; 

 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Рударство со откопни методи кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

• ги познаваат особините на работната средина; 
• ги познаваат законските прописи  и мерки на заштита за користење 

на експлозивите;  
• ги опишува начините за одводнување на рударските простории;  

162 

 



 • го објаснуваaт подградувањето на ходници; 
• ги дефинираат поимите косо окно, кос поткоп, ускопи, довозиште, 

бункер за руда, пумпни комори, водособирници;  

Трета 

година 

• ги дефинираат поимите: рудник, реон и откопно поле; 
• ги познаваат современите начини на подземна експлоатација на 

минералните суровини; 
• ги познаваат последиците од штетно дејство на соединенијата врз 

животната средина; 
• ги дефинираат поимите: руднички воздух и клима во рудниците;  
• ги познаваат факторите на климата;  
• ги споредуваат предностите и негативностите на поедините методи 

што се користат во рудниците во Р. Македонија;  

Четврта 

година 

• ги набројуваат карактеристиките на методите на отварање на 
      површинските копови;  
• ги познаваат современите начини на поземна експлоатација на 

минералните суровини; 
• ги познаваат последиците од штетното дејство на соединенијата врз 

животната средина; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработуваат во рамките на предметот Рударство со откопни методи има 
теми кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања и практични 
вежби, проекти, поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. 

Во програмата се изучуваат основните поими за рударството и откопувањето на рудата, се 
обработуваат сите начини на наоѓање и добивање на истите. Во програмата има делови во кои 
треба да се изведуваат вежби и истражувања, а има предвидени и посети на рудници. Воспитно 
образовниот процес може да се одвива и на терен и во соодветни фирми кои се занимаваат со  
рударска дејност. 
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Препорaки 

Во наставната програма има содржини  кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. 

Програмските содржини на наставата  по Рударство со откопни методи би требало да 
бидат осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  проблематиката  на 
одржлив развој. Таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на секојдневните 
навики на учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Во рамки на наставната програма која се изучува во трета и четврта година пожелно е 
вметнување на повеќе содржини за планско искористување на планинските подрачја кои се 
од суштинско заначење за одржливиот развој и на локално и на глобално ниво. Поврзување 
на планинскиот екосистем со неговата иклучително важна улога во обезбедувањето на 
водните ресурси. Да се изучува важноста на  планинските екосистеми со негативните 
климатски промени и природните катастрофи. 

Кај учениците треба да се развива свест не само за значењето и придонесот на рударската 
индустрија (минералите и металите), во светската економија и економскиот раст во 
државата, туку и за начинот на управување со рударската индустрија. Тоа подразбира 
максимално ефикасна заштита на екосистемите и биодиверзитетот, како и мерки на 
реупотреба и рециклажа  на производите во суровини. 

Секогаш наставникот да развие тема на разговор за влијанието на топилниците, 
рафинериите и цементарите врз животната средина, да се дебатира за позитивните и 
негативните страни. 

Да се развие свеста дека со добрите теоретски познавања на материјалот што се изучува во 
овие наставни програми и нивно пренесување во пракса, би се намалиле лошите услови за 
работа во рудниците и рударските несреќи би се свеле на минимум. Со тоа би се обезбедила 
безбедна работна средина. 

Образованието на учениците за еколошки безбедни и енергетски поефикасни технологии во 
голема мерка отвара можности за примена на стекнатите знаења во практиката.  

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата 
по предметот Рударство со откопни методи 

• Учениците  ги разбираат рудниците и откопите  како дел што се употребува во 
секојдневието за некои луѓе. 

• Учениците го разбираат  значењето  на рудите и нивното влијание врз животната 
средина. 

• Учениците да ја разбираат поврзаноста со минералите на злато, сребро и платина со 
економскиот напредок на државата. 

• Учениците да ги познаваат карактеристиките радиоактивните метали, нивните 
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позитивни и негативни страни. 

• Учениците знаат какво е значењето на Рударската индустрија за развојот на земјата. 

 

6.8.1.3. ХИДРОГЕОЛОГИЈА СО ИНЖИНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Хидрогеологија со инжинерска геологија  ќе им овозможи на учениците 
да развијат љубопитност кон почвата како место во кое се случуваат сите активности на човекот и 
место од каде се црпат и обезбедуваат сите суровини, но и да го знаат значењето на подземните 
води  сместени длабоко во почвата и карпите. За успешно реализирање на наставната програма 
учениците имаат потреба од одредени предзнаења од подрачјата Минерологија и Општа геологија 
во кои има содржини од областа на образованието за одржлив развој.Овој наставен предмет се 
изучува во гелошко-рударско металуршката струката во образовниот профил гелошко-рударски 
техничар.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:    Цели на предметот Хидрогеологија со инжинерска геологија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична научна писменост 
за хидрологијата 

Развивање вештини за јасно и прецизно 
изразување 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање позитивен став кон изучување на 
карпите 

 

Општи цели за  наставата по предметот Хидрогеологија со инжинерска геологија 

Табела 2. Општи цели на предметот Хидрогеологија со инжинерска геологија кои се однесуваат 
на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Трета 

година 

Учениците  треба да: 

• ја разберат водата како дел од Земјата; 
• ги поврзуваат подземините води со геологијата; 
• ја знаат подземната вода како резервар за водоснабдување; 
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• ја познаваат основата за изработка на хидрогеолошка карта;  
• усвојат повисоко ниво на теоретски и практични знаења за 

непосредното влијание на човековата активност врз животната средина; 

Четврта 

година 

• ја разбераат суштината на инжинерската геологија; 
• ги опишуваат физичките, механичките и техничките карактеристики на 

карпите; 
• ги познаваат мерките за прилагодување на теренот за градење на објект; 
• ја познаваат заштитата на работната и животната средина;  

 

 Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по предметот Хидрогеологија со инжинерска геологија кои се 
однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета 

година 

Учениците  треба да: 

• го познаваат постојаниот динамички процес на кружење на водата во 
природата;  

• ја сфаќаат подземната вода како нераздвоив дел од општиот 
хидрогеолошки циклус;  

• го опишуваат квалитетот на водата за пиење, техничката вода, 
подземните води и минералните води; 

• го поврзуваат настанокот на термалните води со топлината на 
внатрешноста на земјата и подземните води;  

• ја објаснуваат градбата на хидротермално наоѓалиште и принципот 
на експлоатација на топлотна енергија; 

• го разбираат значењето на порозноста за водопропусливоста на 
карпите;  

• ги сфаќаат поимите: издан и извор; 
• ги опишуваат хидрогеолошките услови на лежишта на нафта и гас; 
• изработуваат проект за хидрогеолошко испитување; 

Четврта 

година 

• ги дефинираат поимите: обработливост, дробливост, дупчивост, 
кршливост и растреситост на карпите;  

• ја сфаќаат потребата од инженерско-геолошка класификација на 
карпите; 

• ги познаваат современите геолошки процеси и појави (распаѓање, 
денудација, ерозија, свлечишта, одрони, сипари, суфозија, 
карстификација);  
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• го опишуваат начинот на изработка на инжинерско-геолошко 
истражни работи: раскривка, засек, длабински дупнатини, сондажни 
јами, бунари и истражни галерии;  

• ја познаваат деформацијата на почвите при ископ на градежни јами;  
• го познаваат влијанието на теренот при изградба на патишта и 

мостови;  
• ги познаваат возможните катастрофални последици на човечките 

инженерски зафати врз природната средина;  

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Хидрогеологија со инжинерска 
геологија има содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, демонстрација, набљудување, 
упатување на читање, преку предавања и практични вежби, проекти, поврзување со заедницата 
или активности на работни места, дискусија, метода на истражување, ЗСНУ метода (знам, сакам да 
знам, научив и уште сакам да знам), применување на тестови на знаење и др. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. 

Во програмата се изучуваат основните поими за хидрогеологијата и инжинерската геологија. Во 
програмата има делови во кои има  предвидени посети на терени на кој има изразени геолошки 
појави или посета на објект на кој се изведуваат инжинерско-геолошки истражувања. Во воспитно 
образовниот процес влегува и посетата на лаболаторијата при Градежниот факултет. 

Препорaки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. 

Програмските содржини на наставата  по Хидрогеологија со инжинерска геологија би 
требало да бидат осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  
проблематиката  на одржлив развој. Ова особено бидејќи таквата настава ќе создаде 
можности за преиспитување на секојдневните навики на учениците во однос на живот во 
согласност со стандардите за одржлив развој. 

Во рамки на наставната програма во  трета година се обработува водата, но не и фактот 
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дека од ден на ден се намалува количеството на употреблива вода за пиење. Планското и 
рационално снабдување со вода со добар квалитет мора да е приоритет за сите корисници, 
како и исправна вода за пиење, на која денес  заради енормното загадување, веќе не се 
гледа како на неограничен природен ресурс. 

Зголемениот број жители, урбанизацијата, земјоделието и индустријата секојдневно ја 
зголемуваат потрошувачката на вода, а количеството на максимално загадена отпадна вода 
континуирано расте. 

Во делот на кружно движење на водата треба  да се изучува проблематиката на глобалните 
климатски промени преку анализа на  нивното негативно влијание врз еко системите. 

Во темата ,,Геотермални води“ би било корисно да се третираат теми за разликите, 
предностите и недостатоците при користење на различни алтернативни видови на енергија 
(соларна, геотермална енергија, енергија од ветер и вода, биомаса) како обновливи 
енергетски ресурси. 

Во рамки на наставната програма за  четврта година во која се  изучуваат карпи пожелно е 
вметнување на повеќе содржини за планско искористување на планинските подрачја кои 
се од суштинско заначење за одржлив развој и на локално и на глобално ниво. 
Планинскиот екосистем да се поврзе со неговата улога во обезбедувањето на водните 
ресурси. 

Во овој дел кај учениците треба да се развива свест не само за значењето и придонесот на 
рударската индустрија (минералите и металите), како во светската економија, така  и во 
економскиот раст во државата, туку и за начинот на управување со рударската индустрија. 
Учениците треба да знаат дека најштетно влијание врз животната средина имаат погоните 
на црната и обоената металургија кои користат согорување на јаглен, метало-
преработувачката индустрија и рударството. Оттаму за живеење и дејствување во склад со 
стандардите на одржливиот развој од особено значење се истражувања, иновации и развој 
во областа на еколошки прифатливи технологии за поддршка на зелената економија 
(преферирање долготрајни производи и користење обновливи енергетски извори). 

Во темата од 4-та година ,,Инжинерско-геолошки проблеми и нивно решавање при 
градење и експлоатација на објекти“ споменати се патиштата и дадена е можноста за 
поврзување на овој дел со одржливиот транспорт ( постигнување на интегрираност меѓу 
економијата и одржувањето на животната средина). Безбедните патишта и ефикасниот 
превоз се еден од начините за подобрување на социјалната еднаквост, подобрување на 
врската помеѓу град-село и овозможување на зголемена на продуктивност на руралните 
подрачја.  

Наставникот нужно мора да ја следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите 
научни достигнувања на полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во 
иднина. 

Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
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иновативноста и способноста за размислување на алтернативен начин на живот. Тој исто 
така треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните 
секојдневни навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Хидрогеологија со инжинерска геологија 

• Учениците го знаат еколошкото значење на подземните води  и на останатите 
водени еко системи (ги препознаваат човековите активности кои се причина за 
нивно загадување како и мерките за заштита и ревитализација). 

• Учениците ги знаат очекуваните ефекти од климатските промени како еден од 
најголемите предизвици на денешницата и потребата од залагање за 
намалување на истите како врвен приоритет. 

• Учениците знаат дека за одржлива иднина е неопходно ефикасно користење на 
вода за пиење и обезбедување на санитарни услови како едно од основните 
човекови права. 

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат 
деструктивно врз животната средина (индустрија, транспорт, зголемена 
урбанизација, дефорестификација). 

• Учениците знаат дека кога ќе се градат инфраструктурни проекти мора да има 
интегрирање на заштита на животната средина и донесувањето на законите на 
сообраќај. 

 

6.8.1. 4. РУДАРСКИ МАШИНИ СО ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗ 

 Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Рударски машини со транспорт и извоз  ќе им овозможи на учениците 
да ги познаваат основните операции при транспорт на руда и јаловина во рудниците и да го 
опишуваат современиот начин на транспорт и извоз во различни услови на експлоатација. При тоа 
да се совладаат основните поими за сите транспортни средства и сите видови на транспорт што се 
применуваат во рударството. 

За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени 
предзнаења од подрачјето на Минерологија, Рударство со откопни методи и техничко цртање со 
автокад во кои има содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Овој наставен предмет се изучува  гелошко-рударска металуршка струка во образовниот профил 
гелошко-рударски техничар.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 
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Табела 1: Цели на предметот Рударски машини со транспорт и извоз кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична научна писменост 
за рударските машини 

Развивање вештини за јасно и прецизно 
изразување 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање позитивен став кон изучување на 
карпите 

 

Општи цели за  наставата по предметот Рударски машини со транспорт и извоз 

Табела 2: Општи цели на предметот Рударски машини со транспорт и извоз кои се однесуваат 
на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Трета 

година 

Учениците  треба да: 

• го сфаќаат значењето на механизираност во работата;  
• ја разбираат поделбата на рударските машини; 
• ги познаваат алатите и машините што се користат за копање; 
• го дефинираат рудничкиот транспорт и извоз; 
• ја познаваат функцијата на подземениот транспорт и неговото 
• значење; 
• ги познаваат извозните садови кои се користат во јама;  

Четврта 

година 

• разликуваат општа од помошна механизација во рудник;  
• ги познаваат основните параметри на различни видови транспорт;  

 

 Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по предметот Рударски машини со транспорт и извоз кои се 
однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета Учениците  треба да: 
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година • ги познаваат видовите на погонска енергија што се користи во 
рударските машини; 

• ги набројуваат машините за копање (глодалки, стругови и машини за 
засекување и потсекување); 

• разликуваат рачен и полумеханизиран алат за товарање;  
• ги согледаат разликите меѓу транспортните средства во подземна и 

површинска експлоатација;  
• ги опишуваат средствата за транспорт во подземните рудници; 
• цртаат  шеми за работа на машините; 
• ја познаваат автоматизација на извозните постројки;  

Четврта 

година 

• ги разликуваат машините за : дупчење, товарење, помошни машини, 
разни видови на багери и машини за преработка на украсен камен; 

• ги опишуваат локомотивите и вагоните на површинските копови;  
• ги набројуваат видовите камиони во транспортот;  
• ги набројуваат елементите на транспортерите со ленти;  
• ги познаваат карактеристиките на висечки жичари: еднојажни и 

двојажни жичари; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Рударски машини со транспорт и извоз 
има содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања и практични 
вежби, проекти, поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во програмата се изучуваат 
основните поими за рударските машини и извозот.  

Препорaки 

Програмските содржини на наставата  по Рударски машини со транспорт и извоз би 
требало да бидат осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  
проблематиката  на одржлив развој, бидејќи таквата настава ќе создаде можности за 
преиспитување на секојдневните навики на учениците во однос на живот во согласност со 
стандардите за одржлив развој. 

Во овој дел кај учениците треба да се развива свест не само за значењето и придонесот на 
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рударската индустрија (минералите и металите), во светската економија и економскиот 
раст во државата, туку и за начинот на управување со рударската индустрија. 

 Учениците треба да знаат дека најштетно влијание врз живата средина имаат погоните на 
црната и обоената металургија кои користат согорување на јаглен, метало-
преработувачката индустрија и рударството. Од таму за живеење и дејствување во склад 
со стандардите на одржливиот развој од особено значење се истражувања, иновации и 
развој во областа на еколошки прифатливи технологии за поддршка на зелената економија 
(преферирање долготрајни производи и користење обновливи енергетски извори). 

Во наставната програма се разработуваат сите видови на транспорт што се користат во 
рударството. Разработен е подземниот и надземниот транспорт во рударството и дадена е 
можноста за поврзување на овој дел со одржливиот транспорт ( постигнување на 
интегрираност меѓу економијата и одржувањето на животната средина). Безбедните 
патишта, ефикасниот превоз се еден од начините за подобрување на социјалната 
еднаквост, се подобрува врската помеѓу град-село и се овозможува зголемување на 
продуктивноста на руралните подрачја.  

Наставникот нужно мора да ја следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите 
научни достигнувања на полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во 
иднина. 

Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативен начин на живот. Тој исто 
така треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните 
секојдневни навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Рударски машини со транспорт и извоз 

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат 
деструктивно врз животната средина (индустрија, транспорт, зголемена 
урбанизација, дефорестификација). 

• Учениците знаат дека кога ќе се градат инфраструктурни проекти мора да има 
интегрирање на заштита на животната средина и донесувањето на законите на 
сообраќај. 

 

6.8.2. Образовен профил - металуршки техничар 

Во склоп профилот на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат 
истите од предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се математика, хемија 
кои се изучуваат во првите две години. Од аспект на стручното образование, заеднички предмети 
за струката се основи на техничко цртање со нацртна геометрија и КАД, заштита на работна и 
животна средина, подготовка на минерални суровини, минералогија, електротехника со 
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електроника, машинство. Додека предмети карактеристички за образовниот профил се топлотна 
техника, технологија на производство на метали, машини и уреди, металуршки печки, преработка 
во течна состојба, преработка во пластична состојба,  физичка металургија, тремичка обработка со 
испитување. Изборни предмети во изучувањето на овој профил се технологија на производство на 
метали, преработка во течна состојба, преработка во пластична состојба, математика и хемија. 
Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, 
трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите 
четири години од школувањето. 

6.8.2.1. ЗАШТИТА НА РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот„ Заштита на работната и животната средина“ се 
стекнување на учениците со општи познавања за животната и работната средина, мерки на 
заштита од загадување и мерки за прочистување и безбедносни услови за продуктивна работа во 
истите. Преку предвидените тематски  содржини на овој предмет, ученикот се здобива со 
потребните знаења во врска со загадувањето и заштитата во производните погони, како и 
потребните еколошки и безбедносни услови за продуктивна работа во истите. За успешно 
реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења од 
општообразовните предмети, особено од подрачјето на биологијата и хемијата во кои има повеќе 
содржини од областа на образованието за одржлив развој. Заштита на работната и животната 
средина како наставен предмет се изучува во рамки на геолошко-рударската и металуршката 
струка. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на предметот Заштита на работна и животна средина  кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Стекнување способност за разликување на 
незагадена и загадена животна средина и 
нејзино прочистување  

Развивање на логичко размислување  

Разбирање на штетното дејство на 
хемиските материи, работа, пакување, 
чување и транспорт со опасните и 
штетните материи; 

Формирање навики за  заштита на работната и 
животната средина 

Стекнување на способност за воочување на 
бучава, вибрации и заштита од нив 

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитност, рационално 
расудување, самостојноста и  критичкото 
мислење 
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Јакнење и развивање свест за потребата од 
еколошки и безбедни услови за 
продуктивна работа; 

Развивање способност за примена на стекнатите 
знаења во секојдневниот живот 

 

Општи цели за  наставата по предметот Заштита на работна и животна средина 

Табела 2:Општи цели на предметот  Заштита на работна и животна средина на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот 

Прва година 

Учениците  треба да: 

• се оспособат за стекнување знаења за основните елементи на 
животната средина, основните причини за загадување  и 
прочистување на животната и работната средина, основните 
загадувачи на воздухот, водата и почвата;   

• се запознаат со постапките на прочистување на отпадните води од 
збогатувањето на минералните суровини;  

• ја разбираат опасноста од токсичните материи во воздухот, водата;  
• да стекнат знаења и умеења за преземање мерки на заштита при 

работа и одржување на хигиената на работното место;   
 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на остварување 
на  програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по предметот Заштита на работна и животна средина кои се 
однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва година 

Учениците  треба да: 

• го познаваат влијанието на животната и работната средина врз 
човекот;  

• ги дефинираат основните извори на загадување на животната и 
работната средина (физички, хемиски, биолошки и микробиолошки);  

• ги познаваат методите и техниките за спречување или намалување на 
штетното дејство на загадувачите на воздухот, водата и почвата;  

• ги познаваат вредностите на максимално дозволените концентрации 
(МДК) на токсичните материи во работната и животната средина;  

• го сфаќаат индиректното штетно дејство од хемиските материи- 
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запалививост и експлозивност; 
• се придржуваат кон мерките за заштита при работа со токсични, 

експлозивни и корозивни материи;  
• ги познаваат прописите за пакување на опасните материи во 

рударските окна; 
• ги почитуваат мерките за лична заштита (заштита на главата, очите, 

телото, рацете, нозете, слухот, респираторниот систем) и правилата 
за техничка заштита при работа.  

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Заштита на работна и животна средина 
повеќето содржини дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања и практични 
вежби, проекти, поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во текот на наставата по овој 
предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, дискутирање, прибележување, цртање, 
поставување на прашања, самооценување, пресметување, набљудување, споредување, 
изработување, читање и др.  

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, прибор, хемиски средства, заштитни 
средства, каде што дел од предложените помагала се застарени и надвор од употреба во 
наставниот процес. 

 Препорaки 

Во наставната програма повеќето содржини може директно да се поврзат со одржливиот развој. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би можеле 
да се стекнат со основни познавања од заштита на работна и животна средина. При изработка 
на ваквите  проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни 
статии, видео материјали и посети на соодветни институции. 

Во рамки на наставната програма по Заштита на работната и животната средина може да 
вметне и еколошкото здравје како дел од наставната програма и дека човечкото суштество 

175 

 



треба да се разбере како еден жив организам во екосистемот/биосферата, а не како доминантен 
дел од истата.  

Да се планираат активности во животната средина со кои ќе се постигне одговорен однос кон 
одржувањето на квалитетот на животната средина, нејзините извори и резерви. Сето ова да е 
поткрепено со разбирање на влијанието на различните фактори кои ја менуваат средината или 
влијаат врз нејзино уништување. 

Да се потенцира на кој начин влијаат хемикалиите на средината и на човечкото здравје. 

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би 
резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно опкружување. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Заштита на работна и животна средина 

• Учениците да ги знаат и  практикуваат во секојдневниот живот сите стекнати и научени 
техники од Заштита на работната и животната средина. 

• Учениците да донесуваат одлуки за своето однесување и однесувањето со другите луѓе, а 
со тоа да влијаат врз расположението, среќата и чуството за убаво кај поединецот. 

• Учениците  да стекнуваат навики и вештини кои се неопходни за целокупното здравје. 
• Учениците да го применуваат наученото во секојдневниот живот  со што би се 

овозможило секој поединец да се однесува одговорно и  креативно во средината. 
• Учениците да го знаат безбедното користење на хемикалиите дома и на работните места. 
• Учениците да ги анализираат потенцијално опасните супстанции во производите кои се 

во секојдневна употреба. 

• Учениците да ги анализираат ризиците и добивките од развојот на употребата на нови 
генерации на лекови, средствата за лична хигиена, хигиена на просторот и др. 

• Учениците да имаат развиено правилен однос према собирањето и користењето на 
отпадните материи. 

• Учениците да ги разберат ризиците и користта од употребата на хемиски суровини и 
конзерванси  за човекот и животната средина. 

• Учениците да ги препознаваат опасните супстанции во секојдневната употреба.  

• Учениците да ги разбираат своите улоги и одговорности во создавањето и одржувањето 
на здрава средина и воедно да имаат проактивен став во однос на одржливиот развој. 

 

6.9. ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА  СТРУКА 

Геолошко рударско-металуршка струка во средното стручно образование содржи четири профила 
- архитектонски техничар и геодетски техничар, градежен техничар и техничар за внатршна 
архитектура во времетраење од четири години.  
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6.9.1. Образовен профил - архитектонски  техничар 

Во склоп на профилот на општото образование, од заедничките општообразовни предмети се 
изучуваат македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и 
литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и 
литература за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, 
информатика, историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски 
активности, музичка култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се 
математика која се изучува сите четири години, и физика која се изучува во првите две години. 
Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Техничко цртање со 
компјутерска комуникација, Нацртна геометрија и Основи на градежништвото и геодезијата. 
Предмети карактеристични за образовниот профил се: Нацртна геометрија, Градежни материјали, 
Развој на архитектурата, Техничка механика, Градежни конструкции, Проектирање и урбанизам, 
Планирање и менаџмент, Армиран бетон и Инсталации. Изборни предмети во изучувањето на 
овој профил се: Градежни конструкции, Планирање и менаџмент, Проектирање и урбанизам, 
Математика и Физика. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат 
практична настава во втора, трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на 
училиштето во текот на сите четири години од школувањето. Феријална практика се изведува 10 
дена во втора и трета година, а факултативна настава има само во четврта година. 

6.9.1.1. ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот „Основи на градежништво и геодезија“ се 
учениците да се воведат во градежно геодетската струка, да се запознат со објектите во 
градежништвото, работните задачи во процесот на проектирањето и изведувањето на објектите, 
како и со значењето на геодезијата и основните геодетски работи во проектирањето и 
изведувањето на објектите. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат 
потреба од одредени предзнаења од основно обрзование. Основи на градежништво и геодезија 
како наставен предмет се изучува во рамки на градежно геодетска струка. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

 Табела1: Цели на  предметот Основи на градежништво и геодезија кои се однесуваат  на 
одржлив развој 

Директни цели Индиректни цели 

Вклучување во основите на 
градежништвото и геодезијата 

Развивање вештини за правилно користење на 
просторот 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на животната 
средина 

Развивање мотивираност за учење  
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Разбирање на обликот и димензиите  на 
земјата  

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, 
рационалното расудување, самостојноста и  
критичкото мислење 

 

Општи цели на наставата по предметот Основи на градежништво и геодезија  во средното 
стручно образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Основи на градежништво и геодезија кои се однесуваат  
на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Прва 

година 

Учениците   треба да: 

• се запознаат со историскиот развој на објектите; 
• добијат општи информации  за градењето и учесниците во 

градбата; 
• се запознаат со поимот: градилиште  и видови објекти; 
• знаат да го заштитат здравјето на работникот при работата;  
• се запознаат со улогата и значењето на геодезијата во 

секојдневниот живот; 
• го знаат изгледот на земјата; 
• ја знаат улогата и значењето на размерот; 

 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Основи на градежништво и геодезија кои се 
однесуваат на одржлив развој  

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 

година 

Учениците треба да: 

• стекнат основни знаења за сите видови објекти (стамбени, 
општествени и стопански); 

• се запознаат со: истражувачките работи  ( видот на земјата, 
особини на матерјалот, дебелина и наклоност на слоевите, 
нивото на подземни води и носивоста на земјиштето; 

• геодетски работи: снимање на земјиштето на кое ќе се гради 
објектот; 
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• проектантски работи: изработка на проект; 
• организациски  работи: организација на градилиштето за 

рационална и економска надградба; 
• знаат да  користат лични и колективни заштитни мерки и 

средства за безбедност; 
• знаат да претворат величина која е претставена во размер во 

природна големина и обратно; 
• запознаат со изработување на геодетски план и карти; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Основи на градежништво и геодезија  
има содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања, проекти, учење 
преку сопствено откривање, објаснување, компјутерски симулации, работа со текстови, 
поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена 
на наставните форми за работа: индивидуална, работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: планира, објаснува, демострира, зборува, диктира, пишува и црта на табла, 
опишува, споредува, водење на разни проекти, симулирање на процеси, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во текот на наставата по овој 
предмет активноста на ученикот се состои во: набљудување, слушање, вежбање, дискутирање, 
прибележување, цртање, решавање проблеми, самооценување, откривање на законитости, читање 
и др. 

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, ДВД, ЦД каде што дел од предложените 
помагала се застарени и надвор од употреба во наставниот процес. 

Со цел подобрување и совладување на наставните содржини, наставникот  од учениците не треба 
да бара само репродукција на фактографија и статистика, туку оспособување за апликативност на 
стекнатите знаења, анализа на геолошките сили, процеси и појави. Развивање  љубопитност кај 
учениците и поттикнување на истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови. 

За остварување на наведеново, во програмата постојат соодветни дидактички насоки, но не 
постојат конкретни примери - (таргетирани видео материјали, популарни текстови и посочени 
содржини со актуелна проблематика од областа на одржливиот развој), со кои би се  зајакнале 
компетенциите на професорите за примена на современи методи и иновативни форми на работа. 
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Од тука, неопходно е вложување додатни напори од страна на наставниците за осмислување 
различни проблемски ситуации од реалниот живот и вклучување на учениците во нивно 
решавање, што за крајна цел ќе има развивање критичко мислење кај учениците и способност за 
разрешување проблеми. 

 

Препорaки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. 

Во рамки на наставната програма по Основи на градежништво и геодезија програмските 
содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се осовременат 
преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би 
резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно 
опкружување. 

Во рамки на наставната програма во делот објекти во градежништвото пожелно е 
вметнување на повеќе содржини за плански подигнати градови, но во исто време истите 
да се и добро управувани што ќе доведе до создавање на економско, социјално и 
еколошко одржливи средини.  

Анализа на одржливите градови кои во себе вклучуваат: социјални услови за сите, 
безбедна и здрава животна средина, добар одржлив транспорт и енергија, промоција, 
заштита и обновување на градските зелени површини, безбедна и чиста вода и 
санитарни услови, здрав и квалитетен воздух, пристојни работни места и др. 

За таа цел, наставникот треба да ја разбира поврзаноста меѓу одржливата иднина и 
начинот на кој размислуваме, живееме и работиме. Со тоа тој ќе им наметнува на идните 
генерации размислување дека градовите кои применуваат урбано одржливо планирање 
доведуваат до ефикасен раст на популацијата. Тој како едукатор треба да е оспособен за 
размена на идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи образование во кое 
централно место зазема ученикот, развива критичко мислење кај него и  ја разбира 
нужноста од трансформација на образовниот систем. 

Наставникот  треба да е двигател и учесник во процесот на учење кој на учениците ќе им 
дава смерници за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да гради 
позитивни односи со учениците и да е отворен за промени и соработка. 

Само со таков пристап наставникот ќе овозможи усвојување, разбирање и развој на 
основни социјални и морални вредности на едно еколошки освестено демократски 
уредено, хумано и толерантно општество. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Основи на градежништво и геодезија 

• Учениците  ја  разбираат ефикасната и ефективната примена на земјиштата. 
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• Учениците ги запазуваат и поврзуваат елементите во просторот со содржината на 
мапата. 

• Учениците ги разбираат  и анализираат проблемите во просторното планирање 
врз основа на предходните истражувања и проблемите кои постоеле на тој 
простор и изнаоѓаат нивно решение. 

• Учениците ја разбираат сложеноста на промената на просторот и ги разбираат 
последиците од таа промена.   

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат 
деструктивно врз животната средина. 

• Учениците ја сфаќаат безбедната и здравата животна средина во која има добро 
уредени јавни зелени површини. 

• Учениците го сфаќаат унапредувањето и опасностите врз одржливиот развој на 
одредена територија. 

• Учениците се  вклучуваат во решавањето на проблемот во просторот во кој 
живеат. 

 

6.9.1.2. ПРОЕКТИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот „ Проектирање и урбанизам“ се учениците да можат 
самостојно да ги читаат и користат проектите во сите фази од проектирањето, да ги препознаваат 
различните просторни облици на архитектонските објекти, како и основните елементи на 
уредувањето на населбите. При тоа да се запознае со основите на урбанизмот и просторното 
уредување на градовите. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат 
потреба од одредени предзнаења од Основи на градежништво и геодезија, Техничко цртање, 
Нацртна геометрија и др. предмети во кои има содржини за одржлив развој. Проектирање и 
урбанизам како наставен предмет се изучува во рамки на градежно геодетска струка во профилот 
архитектонски техничар.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

 Табела 1: Цели на  предметот Проектирање и урбанизам кои се однесуваат  на одржлив развој 

Директни цели Индиректни цели 

Вклучување во основите на планирање и 
урбанизам 

Развивање вештини за правилно користење на 
просторот 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на просторот 

Развивање мотивираност за учење  

Потикнување на индивидуална Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, 

181 

 



одговорност рационалното расудување, самостојноста и  
критичкото мислење 

 

Општи цели на наставата по предметот Проектирање и урбанизам за средното стручно 
образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Проектирање и урбанизам кои се однесуваат  на 
одржливиот развој 

Година  на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Втора 

година 

Учениците   треба да: 

• се запознаат со поимот простор и процесот на проектирање; 
• се запознаат со природните услови (клима, ориентација, 

ветрови..); 
• знаат за развојот на живеалиштето на човекот;  
• ги запознаат структурните елементи на просторот; 
• ја знаат локацијата на семејните куќи во урбаниот простор; 

Трета година 

• се запознаат со урбанистичката дејност и нејзината поделба; 
• се запознаат со просторната и функционалната организација на 

населбата; 
• ја разберат и разликуваат типологијата на објектите за 

колективно домување и угостителските објекти;  
• се запознаат со потребата од изградба на општествени згради; 
• ги применуваат прописите и стандрдите во градежништвото; 

Четврта 
година 

• ја сфатат хиерархијата на живеење по однос на просторниот 
опфат и бројот на жители; 

• ги идентификуваат и анализираат елементите кои ја дефинираат 
животната средина-еколошки аспект( ориентација, инсолација, 
аерација, зеленило, загаденост од бучава и атмосверска 
загаденост); 

• се запознаат со класификација на сообраќајот во просторот; 
• се запознаат со потребата од изградба на стопански, земјоделски 

и индустриски објекти; 
 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Проектирање и урбанизам кои се однесуваат на 
одржлив развој  
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Година  на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 

година 

Учениците треба да: 

• ја разберат корелацијата помеѓу човекот и предметите од 
неговата околина; 

• го научат значењето на природните услови за создавање на 
здрави простори; 

• ги разбираат создадените услови во просторот (осветлување, 
проветрување, затоплување и заштита од сонце) и правилно да 
ги применуваат; 

• ги елаборираат предностите од оријентација и внатрешна 
оријентација на просторот; 

Трета година 
• ја разберат просторната организација на градот и неговите 

основни елементи ( улица, блок, плоштади, паркинзи); 
• ја запознаат потребата од изградба на: општествени згради, 

објекти за колективно домување и угостителски објекти; 
Четврта 
година 

• се запознаат со хиерархиската класификација на центрите во 
градот; 

 

Начин на остварување на  програмата 

 

Наставата се изведува по пат на комбинација на повеќе методи и форми на работа, како што се: 
насочено  водена дискусија, демонстрација, графичка, визуелна, тимска работа и компјутерска 
симулација. Активностите на ученикот  се фокусирани да учи и открива во група и независно, 
црта, мери и скицира, анализира, дискутира, набљудува, слуша, чита, пишува, открива односи и 
законитости, применува правила, да изработува графички вежби, работи и  модели и да 
демонстрира. Наставникот  при реализација на програмата потребно  е да говори, дискутира, 
објаснува, поставува прашања, пишува на табла, демонстрира, организира работа во групи, дава 
инструкции, води проекти, ги оценува задачите на учениците, прави забелешки, организира 
посета на институции. Процесот на учењето  се изведува половина часови преку стручно - 
теоретска настава и другата половина со вежби. Наставата се изведува во специјализиран кабинет 
- цртална и се препорачува наставата да се одвива во блок часови. Наставникот има слобода при 
избор на нови активности и дополнување на постоечките содржини со нови теми  од актуелната 
проблематика на одржлив развој. Освен во рамки на предметoт образованието за одржлив развој 
може да се реализира и преку слободни ученички активности, во рамки на  класната заедница, 
јавната и културната дејност и преку активностите во локалната заедница. За да се реализираат 
целите од наставната програма, а да бидат во корелација со образованието за одржлив развој, 
потребно е да се допринесе во развивањето на менталните способности, формирањето на 
научниот поглед на светот и сестраното развивање на личноста. 
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Во програмата се дадени  дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но, недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржлив развој. 

 

Препорaки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со одржливиот развој. 

Во рамки на наставната програма по  Проектирање и урбанизам програмските содржини 
поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се осовременат преку примена на 
наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би резултирало со одговорно однесување 
на ученикот во неговото непосредно опкружување. 

Во рамки на наставната програма во темата „Човекот како основна мерка во проектирањето“ 
пожелно е вметнување на повеќе содржини во кои ќе се истакнува важноста на граѓаните да 
бидат поактивни и повлијателни кога станува збор за планирање на просторот. Во  многу 
документи од Обединетите Нации и Европската заедница се истаквува влијанието на човекот и 
ценењето на вредноста на просторот. 

Во темата „Природни услови“ наставникот може да го поврзе влијанието на ерозијата на почвата 
и шумите со што учениците може да се упатат на размислување и поврзување на овој дел со 
климата. Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат предностите и недостатоците на климатските промени - глобалното 
затоплување, киселите дождови, одржливи градови, зачувување на националните паркови во 
Македонија...итн. При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на информации 
би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети на соодветни 
институции. 

Да се поврзе дека  одржливите градови во себе вклучуваат: социјални услови за сите, безбедна и 
здрава животна средина, добар одржлив транспорт и енергија, промоција, заштита и обновување 
на градските зелени површини, безбедна и чиста вода и санитарни услови, здрав и квалитетен 
воздух, пристојни работни места и др. 

Во темата Општествени згради наставникот треба да ја разбира поврзаноста на транспортните 
објекти со безбедните патишта, ефикасниот превоз како еден од начините за подобрување на 
социјалната еднаквост, се подобрува врската помеѓу град-село и се овозможува зголемување на 
продуктивноста на руралните подрачја. Но исто така да се напомене дека сообраќајот е и извор 
на загадување на животната средина. Се нарушува животната средина со градењето на 
сообраќајните мрежи низ државите, се зголемува бучавата, се уништува биодиверзитетот, се 
загадува воздухот итн. 

Со тоа тој ќе им наметнува на идните генерации размислување дека градовите кои применуваат 
урбано одржливо планирање доведуваат до ефикасен раст на популацијата. Тој како едукатор 
треба да е оспособен за размена на идеи и искуства меѓу различни дисциплини, да овозможи 
образование во кое централно место завзема ученикот, развива критичко мислење кај него и да ја 
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разбира нужноста од трансформација на образовниот систем. 

Наставникот  треба да е тој двигател и учесник во процесот на учење кој на учениците ќе им дава 
смерници за однесувањето и перцепцијата на одржливиот развој, да гради позитивни односи со 
учениците и да е отворен за промени и соработка. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата 
по предметот Проектирање и урбанизам 

• Учениците  го разбираат просторот и неговите особини.  
• Учениците стануваат свесни за вредноста на просторот , проблемите и активностите во 

него. 
• Учениците размислуваат за развојот на просторот во иднина. 
• Учениците ги разбираат  и анализираат проблемите во просторното планирање врз основа 

на предходните истражувања и проблемите кои постоеле на тој простор и изнаоѓаат 
нивно решение. 

• Учениците ја разбираат сложеноста на промената на просторот и ги разбираат 
последиците од таа промена.   

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат деструктивно 
врз животната средина. 

• Учениците ја сфаќаат безбедната и здравата животна средина во која има добро уредени 
јавни зелени површини. 

• Учениците го сфаќаат унапредувањето и опасностите врз одржливиот развој на одредена 
територија. 

• Учениците се  вклучуваат во решавањето на проблемот во просторот во кој живеат. 
• Учениците размислуваат  за ефикасна и ефективна употреба на енергија и природни 

ресурси ( вклучувајќи ја и почвата), вклопувајќи ги најдобро што може со густината на 
населението и животната средина. 

• Учениците го разбираат истиот простор  како можност за различна употреба      (млади-
стари, пешаци-коли). 
 

6.9.2. Образовен профил - геодетски  техничар 

Во склоп на профилот за општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат 
истите од предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: математика предмет 
кој се изучува сите четири години и физика која се изучува во првите две години. Од аспект на 
стручното образование, заеднички предмети за струката се: Техничко цртање со компјутерска 
комуникација, Нацртна геометрија и Основи на градежништвото и геодезијата.Додека предмети 
карактеристични за образовниот профил се: Геодезија и геодетски подлоги, Инженерска 
геодезија, Геодетски мерења, Катастар и Фотограметрија.Изборни предмети во изучувањето на 
овој профил се: Геодезија и геодетски подлоги, Инженерска геодезија, Катастар, Математика и 
Физика.Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во 
втора, трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот 
на сите четири години од школувањето. Феријална практика се изведува 10 дена во втора и трета 
година, а факултативна настава има само во четврта година. 
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6.9.3. Образовен профил - градежен  техничар 

Во склоп на профилот за општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат 
истите од предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се 
изучува во тек на сите четири години и  физика која се изучува во првите две години. Од аспект 
на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Техничко цртање со компјутерска 
комуникација, Нацртна геометрија и Основи на градежништвото и геодезијата.Додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: Техничкa механика, Градежни материјали и 
конструкции, Технологија на бетон, Основи на геотехника и хидротехника, Јакост и материјали, 
Планирање и менаџмент, Сообраќајници, Хидротехнички објекти, Челични конструкции, 
Армирано бетонски конструкции. Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: 
Армирано бетонски конструкции, Планирање и менаџмент, Сообраќајници, Хидротехнички 
објекти, Математика и Физика.Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат 
практична настава во втора, трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на 
училиштето во текот на сите четири години од школувањето. Феријална практика се изведува 10 
дена во втора и трета година, а факултативна настава има само во четврта година. 

6.9.3.1. ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма на предметот„ Хидротехнички објекти“ се учениците да стекнат 
знаења како да ги користат водните ресурси и да се заштитат од нив во сите домени од 
живеењето и работата. При тоа да се запознаат со основните начини на чување и штитење на 
водните ресурси од опкружувањето.Хидротехнички објекти како наставен предмет се изучува во 
рамки на градежно геодетска струка во профилот градежен техничар.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

 Табела 1: Цели на  предметот Хидротехнички објекти кои се однесуваат  на одржлив развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична научна писменост за 
хидрологијата 

Развивање вештини за правилно користење на 
просторот 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на просторот 

Развивање позитивен став кон изучување на 
водите 

Потикнување на индивидуална 
одговорност 

Развивање логично и апстрактно мислење 
поттикнување на љубопитноста, 
рационалното расудување, самостојноста и  
критичкото мислење 
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Општи цели на наставата по предметот Хидротехнички објекти за средното стручно 
образование 

Табела 2: Општи цели по предметот Хидротехнички објекти кои се однесуваат  на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Трета 

година 

Учениците   треба да: 

• ги анлизираат водните ресурси; 
• се запознаат со поимите: брана, водена сила и енергија; 
• идентификуваат водопроводни објекти (тунели, канали и 

цевоводи);  
• ја сфаќаат речната мрежа и  потребата за уредување на 

водотеците; 
• ги препознаваат пловните патишта и пристаништа; 
• го селектираат земјиштето според бонитетот, како и негово 

наводнување и одводнување; 
• ги опишуваат производителите и потрошувачите на електрична 

енергија; 
• препознаваат објекти во функција на заштита од поплави; 

Четврта 
година 

• препознаваат карактеристики на еколошки чисти води; 
• ги препознаваат водоснабдителните и канализационите системи; 

 

Наставни содржини кои се однесуваат  на одржлив развој и начин на остварување на 
програмата  

Табела 3: Конкретни цели на  предметот Хидротехнички објекти кои се однесуваат на одржлив 
развој  

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета 

година 

Учениците треба да: 

• препознаваат карактеристики на акумулациони системи; 
• препознаваат објекти за заштита од поплави; 

Четврта 
година 

• ги споредуваат особините и стандардите за квалитетот на водата; 
• ја лоцираат канлизационата мрежа и објектите на неа;  
• предлагаат мерки за  пречистување на канализациска вода во 

функција на зачувување на природата; 
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Начин на остварување на  програмата 

Наставата се изведува по пат на комбинација на повеќе методи и форми на работа, како што се: 
насочено  водена дискусија, демонстрација, графичка, визуелна, тимска работа и компјутерска 
симулација. Активностите на ученикот  се фокусирани на учење и откривање во група и 
независно, цртање, мерење и скицирање, анализирање, дискутирање, набљудување, слушање, 
читање, пишување, откривање односи и законитости, применување правила и др. Наставникот  
при реализација на програмата потребно  е да говори, дискутира, објаснува, поставува прашања, 
пишува на табла, демонстрира, организира работа во групи, дава инструкции, води проекти, ги 
оценува задачите на учениците, прави забелешки, организира посета на институции. Процесот на 
учењето  се изведува половина часови преку стручно - теоретска настава и вежби. Наставникот 
има слобода при избор на нови активности и дополнување на постоечките содржини со нови 
теми од актуелната проблематика на одржлив развој. Освен во рамки на предметoт образованието 
за одржлив развој може да се реализира и преку слободни ученички активности, во рамки на  
класната заедница, јавната и културната дејност и преку активностите во локалната заедница. За 
да се реализираат целите од наставната програма и истите да бидат во корелација со 
образованието за одржлив развој, потребно е да се допринесе во развивањето на менталните 
способности, формирањето на научниот поглед на светот и сестраното развивање на личноста. Во 
програмата се дадени  дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржлив развој. 

Препорaки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој.Во рамки на наставната програма по  Хидротехнички објекти  програмските содржини 
поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се осовременат преку примена на 
наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би резултирало со одговорно 
однесување на ученикот во неговото непосредно опкружување. 

Во рамки на наставната програма во трета година се обработува водата, но не и фактот дека од 
ден на ден се намалува количеството на употреблива вода за пиење. Планското и рационално 
снабдување со вода со добар квалитет мора да е приоритет за сите корисници, како и исправна 
вода за пиење, на која денес  заради енормното загадување, веќе не се гледа како на 
неограничен природен ресурс. 

Зголемениот број жители, урбанизацијата, земјоделието и индустријата секојдневно ја 
зголемуваат потрошувачката на вода, а количеството на максимално загадена отпадна вода 
континуирано расте. 

Во делот на кружно движење на водата треба  да се изучува проблематиката на глобалните 
климатски промени преку анализа на  нивното негативно влијание врз екосистемите. 

Во темата ,,Водни ресурси и искористување на водните сили“ би било корисно да се третираат 
теми за разликите, предностите и недостатоците при користење на различни алтернативни 
видови на енергија (соларна, геотермална енергија, енергија од ветер и вода, биомаса) како 
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обновливи енергетски ресурси. Од таму за живеење и дејствување во склад со стандардите на 
одржливиот развој од особено значење се истражувања, иновации и развој во областа на 
еколошки прифатливи технологии за поддршка на зелената економија (преферирање 
долготрајни производи и користење обновливи енергетски извори). 

Во темата ,,Пловни патишта и пристаништа“ споменати се патиштата и дадена е можноста за 
поврзување на овој дел со одржливиот транспорт (постигнување на интегрираност меѓу 
економијата и одржувањето на животната средина).  

Наставникот нужно мора да ја следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни 
достигнувања на полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. 
Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативен начин на живот. Тој исто така 
треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните секојдневни навики 
во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

 

Исходи кои се однесуваат  на одржливиот развој, а можат да се остварат  преку наставата 
по предметот   Хидротехнички објекти  

• Учениците го знаат еколошкото значење на подземните води  и на останатите водени 
екосистеми (ги препознаваат човековите активности кои се причина за нивно загадување 
како и мерките за заштита и ревитализација). 

• Учениците знаат дека за одржлива иднина е неопходно ефикасно користење на вода за 
пиење и обезбедување на санитарни услови како едно од основните човекови права. 

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат 
деструктивно врз животната средина (индустрија, транспорт, зголемена урбанизација, 
дефорестификација). 

• Учениците знаат дека кога ќе се градат инфраструктурни проекти мора да има 
интегрирање на заштита на животната средина и на законите за сообраќај. 

• Учениците ги разбираат  и анализираат проблемите во просторното планирање врз основа 
на предходните истражувања и проблемите кои постоеле на тој простор и изнаоѓаат 
нивно решение. 

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат деструктивно 
врз животната средина. 

• Учениците рзмислуваат  за ефикасна и ефективна употреба на енергија и природни 
ресурси ( вклучувајќи ја и почвата), вклопувајќи ги најдобро што може со густината на 
населението и животната средина. 
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6.9.4. Образовен профил – техничар дизејнер за внатрешна архитектура 

Во склоп профилот, на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат 
истите од предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се математика која се 
изучува сите четири години и физика која се изучува во првите две години. Од аспект на 
стручното образование, заеднички предмети за струката се: Техничко цртање со компјутерска 
комуникација, Нацртна геометрија и Основи на градежништвото и геодезијата. Додека предмети 
карактеристични за образовниот профил се: Нацртна геометрија, Цртање и сликање, 
Проектирање на ентериер и мебел, Материјали и конструкции, Развој на архитектурата и 
уметноста и Компјутерски дизајн. Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: 
Проектирање на ентериер и мебел, Материјали и конструкции, Компјутерски дизајн, Математика 
и Физика. 

Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, 
трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите 
четири години од школувањето. Феријална практика се изведува 10 дена во втора и трета година, 
а факултативна настава има само во четврта година. 

 

6.9.4.1. Збирна анализа на останатите предмети во градежно-геодетска струка  

Со понатамошна анализа на предметите кои се опфатени во наставните планови на градежно-
геодетска струка, утврдено е дека во најголем дел од понудените  наставни програми нема 
директно застапени содржини кои би  се довеле во врска со образованието за одржлив развој. 
Констатација е дека секоја наставна програма нуди одлична подлога за градење на ставови за 
проблеми од областа на одржливиот развој, но нема насоки за наставниците како да ги поврзат 
постоечките содржини со актуелната проблематика од областа на образованието за одржлив 
развој. 

Во овој дел од анализата ќе бидат обработени збирно сите предмети од оваа струка кај кои може 
да се препознаат цели кои корелираат со образованието за одржлив развој, а кои не се појавуваат 
континуирано во сите години на изучување на предметот, туку само во некои теми во наставната 
програма во некоја определена година. 

Табела 1: Општи цели по определени предмети во  градежно-геодетска струка кои се 
однесуваат  на образование за одржлив  развој 

Предмет и 
година на 
изучување 

Општи цели на предметот  

Градежни 
конструкции – 
втора година 

Учениците   треба да: 

• се информирани за ситуацијата на теренот; 
• споредуваат видови земјишта и нивната носивост; 
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• изградат активен и позитивен однос кон земјиштето; 
Градежни 

конструкции – 
трета година 

 

• избираат рационални решенија за сите видови на конструкции; 
 

Градежни 
материјали 

четврта година 

• се запознаат со изучување на градежните материјали; 

• ги класифицираат карпите според потеклото; 
• ги опишуваат општите карактеристики на стаклото и дрвото; 
• го сфаќаат значењето на металите и легурите во градежништвото; 

Развој на 
архитектурата – 

втора  година 

• се запознат со развојот на архитектурата низ времето; 
• се запознаат со современа и рурална  архитектура и со општествените 

објекти; 
• ја рабудат свеста за заштита на нашето богато културно наследство; 

Градежни 
материјали и 
конструкции- 

втора година 

• се запознаат со изучување на градежните материјали; 
• ги класифицираат карпите според потеклото; 
• ги опишуваат општите карактеристики на стаклото и дрвото; 
• го сфаќаат значењето на металите и легурите во градежништвото; 
• споредуваат видови земјишта и нивната носивост; 

Техничка 
механика - 

трета година 

•  се запознаат со целите и задачите на техничката механика; 
• го објаснуваат сложувањето и разложувањто на силите 

кои дејствуваат врз градежните објекти; 

 

Табела 2: Конкретни  цели по определени предмети во  градежно геодетска струка кои се 
однесуваат  на образование за одржлив  развој 

Година 
на изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Градежни 
конструкции – 
втора година 

Учениците треба да: 

• го сфаќаат обележувањето на теренот; 

Градежни 
конструкции – 
трета година 

•  ги согледуваат техничките проблеми во  градежните конструкци; 

Градежни 
материјали- 
четврта година 

• ги објаснуваат физичките, хемиските и механичките својства на 
градежните материјали; 

• ја објаснуваат примената на градежниот камен во градежништвото; 
• објаснуваат можни начини за заштита на дрвото и металите како 

градежен материјал; 
Развој на 
архитектурата –

• го согледуваат влијанието на географската положба, климатските 
услови, општественото уредување, религијата и градежниот 
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втора  година материјал врз развојот на архитектурата; 
• имаат желба за запознавање на видовите и вредностите на 

архитектонското и уметничкото наследство во нашата земја; 

Градежни 
материјали и 
конструкции- 
втора година 

• ги објаснуваат физичките, хемиските и механичките својства на 
градежните материјали; 

• ја објаснуваат примената на градежниот камен во градежништвото; 
• објаснуваат можни начини за заштита на дрвото и металите како 

градежен материјал; 
• ги согледуваат техничките проблеми во  градежните конструкци; 

 

Начин на остварување на  наставните програми 

За реализација на наставата по гореспоменатите предмети, согласно поставените цели во 
наставните програми, како основни наставни методи  се користат водење на насочена дискусија, 
решавање на проблеми и симулација на реални ситуации, учење преку сопствено откривање, 
слободни задачи, тимска настава и сл. Во програмите предвидено е ученикот да дискутира, да 
применува законитости и правила, да набљудува, да слуша, да прибележува, да повторува, да 
објаснува, да чита, да толкува позитивни законски прописи, да презентира, да открива во  група и 
независно, да размислува критички, да дава свој суд, да работи домашни задачи. Наставникот е 
предвидено да организира, планира и подготвува настава, дава инструкции за работа, поттикнува 
дискусии, објаснува, поставува прашања, оценува и поттикнува на самооценување од страна на 
учениците, симулирање на процеси и реални ситуации, презентира, прави забелешки. 

Процесот на учењето  се изведува половина часови преку стручно - теоретска настава и вежби. 
Наставникот има слобода при избор на нови активности и дополнување на постоечките содржини 
со нови теми  од актуелната проблематика на одржлив развој. Освен во рамки на предметoт 
образованието за одржлив развој може да се реализира и преку слободни ученички активности, 
во рамки на  класната заедница, јавната и културната дејност и преку активностите во локалната 
заедница. За да се реализираат целите од наставната програма и истите да бидат во корелација со 
образованието за одржлив развој, потребно е да се допринесе во развивањето на менталните 
способности, формирањето на научниот поглед на светот и сестраното развивање на личноста. 

Во програмата се дадени  дидактички насоки  и препорачани методи и наставни помагала  за 
реализација на наставните содржини, но недостигаат конкретни упатства за реализација на 
наставните теми од областа на одржлив развој. 

 

Препорaки 

Врз основа на анализата на општите  и конкретните  цели од одбраните предмети од градежно-
геодетската струка може да се согледа дека некои предмети иако имаат предвидени општи цели 
кои индиректно корелираат со образованието за одржлив развој, во конкретните цели во 
наставните теми од истиот предмет, недостасуваат содржини кои би можело да се поврзат со 
одржливиот развој.  Голем е бројот на наставни предмети од оваа струка каде има дефицит на 
цели во наставните програми кои би биле поврзани со образованието за одржливиот развој. 
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Во предметот Градежни материјали и конструкции од оваа струка, детектирани се најголем број 
на цели кои директно се поврзани со образованието за одржлив развој, но она што недостасува 
во овој предмет, а и во сите други во оваа струка е недостатокот на интегративен 
интердисциплинарен пристап кој би ги комбинирал содржините со вештини и вредности и би ги 
наведувал учениците да размислуваат и да усвојат вредности на одржлив развој кои би можеле 
да влијаат на нивните одлуки во однос на прашањата поврзани со одржливото живеење и 
делување. 

Учениците треба да ги насочи наставникот да ја разбираат почвата како место кое е многу 
важно за опстанокот на луѓето, но за жал до сега не се обраќало многу внимание на нејзиното 
загадување. Безбедноста на почвите ќе резултира со безбедност во храната и исхраната, а оваа 
тема веќе се наметнува како проблем и глобален предизвик. 

Учениците исто така треба да ги насочи наставникот дека во темите каде се обработуваат 
градежни материјали, дрвото треба веднаш да се поврзи со шумите кои имаат големо значење за 
одржување на природната рамнотежа помеѓу биодиверзитетот и квалитетот на животната 
средина, секако е за економскиот развој особено во неразвиените земји. Треба да се напомене 
дека досегашното неодржливо стопанисување (неконтролирано, неплански и прекумерно 
користење) со шумите мора да се смени со одржливото стопанисување. Поврзувањето на 
влијанието на ерозијата на почвата и шумите учениците може да се упатат на размислување и 
поврзување на овој дел со климата. 

Може да се внеси во наставната програмата Развој на архитектурата да ја бараат врската помеѓу 
сегашноста и минатото за да го продлабочат проблемот на глобалното затоплување низ 
времето. Може да се изработуваат табели, шеми со слики со глобалните промени во 
атмосферата кои настануваат како резултат на човечката активност ( индустријализација, 
сообраќај, земјотреси и др.).  

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот мора да ја следи 
актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на полето на 
одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. Неминовен е процесот на 
подобрување на компетенциите за образование за одржлив развој кај наставниците. 
Дејствувајќи така, наставникот има отворена  можност да го пренасочи  образовниот систем кон 
остварување на стратегијата и целите на одржливиот развој.  

Во контекст на глобалните цели за одржлив развој, пожелно е наставниците да ги редефинираат 
наставните содржини со нови и актуелни теми и да го променат пристапот на поучувањето 
согласно новите наставни трендови.    

Од исклучителна важност за учениците кои ги изучуваат предметите од оваа струка е да бидат 
запознати со целите за одржлив развој, за да бидат константно свесни за проблемите со кои се 
соочуваат луѓето денес и на што се треба да се делува за да имаме подобро одржливо општество. 
Препорачливо е наставниците да ја користат веб страната www.globalgoals.org/worldslargestlesson, 
каде што можат да црпат идеи за наставни лекции кои може да ги  поврзат со целите од 
наставните програми. 
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Целите за одржлив развој (ЦОД) претставуваат група на цели во врска со идниот меѓународен 
развој. Тие се создадени од Обединетите нации и промовирани како Глобални цели за одржлив 
развој. Истите ги заменуваат Целите за милениумски развој коишто завршија на крајот од 2015. 
ЦОД се одвиваат од 2015 до 2030  и се сочинети од 17 цели и 169 специфични точки за тие цели. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата во 
градежно геодетската струка 

• Учениците ги разбираат  и анализираат проблемите во просторното планирање врз основа 
на предходните истражувања и проблемите кои постоеле на тој простор и изнаоѓаат 
нивно решение. 

• Учениците знаат дека кога ќе се градат инфраструктурни проекти мора да има 
интегрирање на заштита на животната средина. 

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат 
деструктивно врз животната средина (индустрија, транспорт, зголемена урбанизација, 
дефорестификација). 

• Учениците  го разбираат начините како може човекот да придонесе за заштита на 
почвата; 

• Учениците да развиваат критички однос околу употребата на земјата; 

• Учениците да ги разбираат различните улоги на почвата во природата; 

• Учениците ги анализираат основните проблеми и опасности за земјата; 

• Учениците да разберат дека мора шумите да имаат одржливо управување; 
• Учениците  го разбирааат значењето на шумите и развојот на земјата; 

• Учениците  ја разбирааат поврзаноста на шумата и климатските промени; 

• Учениците ги познаваат мерките за решавање на проблемите со климатските промени; 

• Учениците да ја разбира поврзаноста на водите, сончевите зраци, производството на 
храна и енергија, користењето на почвата и животната средина со последиците од 
климатските промени; 

• Учениците размислуваат за ефикасна и ефективна употреба на енергија и природни 
ресурси ( вклучувајќи ја и почвата), вклопувајќи ги најдобро што може со густината на 
населението и животната средина. 

 
6.10. ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА 

Земјоделско ветеринарната струка во средното стручно образование содржи шест профили: 
ветеринарен техничар, лозаро-винарски техничар, техничар за фармерско производство, 
техничар за хортикултура, хидромелиоративен техничар и техничар за агроменаџмент  во 
времетраење од четири години.  
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6.10.1. Образовен профил - ветеринарен техничар 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети се изучуваат 
македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, 
турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и литература 
за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, информатика, 
историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски активности, музичка 
култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се: математика и физика 
кои се изучуваат една година, биологија и хемија кои се изучуваат две години. Од аспект на 
стручното образование, заеднички предмети за струката се: Основи на земјоделие со 
ветеринарство, хигиена и здравствено воспитание, агрометеорологија со климатологија. Додека 
предмети карактеристички за образовниот профил се: Латински јазик, Фармакологија, 
Зоохигиена со дезинфекција, дезинсекција и дератизација, Анатомија со физиологија на 
домашните животни, Микробиологија со заразни болести, Хигиена и технологија на месо и 
млеко, Патологија, Породилство со вештачко осеменување, Сточарство со исхрана на домашните 
животни, Паразитски болести, Хирургија и Внатрешни болести. Изборни предмети во 
изучувањето на овој профил се: Микробиологија со заразни болести, Породилство со вештачко 
осеменување, Сточарство со исхрана на домашните животни, Биологија и Хемија. Учениците кои 
одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта 
година, посетуваат и професионална практика по 10 дена во прва, втора и трета година, а имаат и 
феријална практика која е застапена во прва година со 10 дена и во втора и трета година со 20 
дена. Учениците посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од 
школувањето и само во 4-та година факултативна настава. 

6.10.1.1. АГРОМЕТЕОРОЛОГИЈА СО КЛИМАТОЛОГИЈА 

 Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Агрометеорологија со климатологија  ќе им овозможи на учениците 
да ги запознаат  метеоролошките и климатските услови кои се од големо значење за 
земјоделството.  При тоа да разберат колкаво е влијанието на времето и климата врз порастот и 
развитокот на растенијата. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат 
потреба од одредени предзнаења од општообразовните предмети од подрачјето на биологија, 
географија, хемија и физика во кој има повеќе содржини од областа на образованието за одржлив 
развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:    Цели на предметот Агрометеорологија со климатологија  кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 

Развивање позитивен став  
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животната средина 

Развивање на свест за  
идентификување на глобалните 
промени во атмосферата 

Развивање логичко и апстрактно мислење и 
поттикнување на љубопитноста 

 

Општи цели за  наставата по предметот Агрометеорологија со климатологија за средното 
стручно образование 

Табела 2:  Општи цели на предметот  Агрометеорологија со климатологија  кои се однесуваат 
на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Прва година 

 

Учениците  треба да: 

• стекнуваат општи познавања за агрометеорологијата и 
климатологијата; 

• ги познава метеоролошките елементи и појави; 
• стекнуваат општи познавања за атмосфера, почва, вода, воздух, 

сончеви зрачења, температура, топлина, воздушен притисок, 
воздушни струења и др.; 

• ги разликува влијанијата на годишните времиња и климата врз 
растителниот свет; 

 

Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Агрометеорологија со климатологија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва година 

 

Учениците  треба да: 

• ги знаат влијанијата на одделните појави во атмосферата; 
• ги разликувата и обележуваат знаците и симболите во 

метеорологијата; 
• ги пресметуваат податоците добиени од мерните инструменти за 

сончевото зрачење; 
• го дефинираат поимот влажност на воздухот; 
• ги познаваат карактеристиките на маглата и облаците; 
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• ги знаат влијанијата на воздушните струења врз земјоделството; 
• ги преземаат мерките за заштита при неповолни временски појави; 
• ја познаваат климата во Р.М. 
• изработуваат агрометеоролошки билтен; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Агрометеорологија со климатологија  
има содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања и практични 
вежби, проекти, поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: користи што повеќе наставни визуелни средства и помагала и современа 
техника, географски карти, мерни инструменти, планира, објаснува, демонстрира, опишува, 
споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, 
го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна 
работа. 

Во програмата се изучува метеоролошките и климатските услови кои се од големо значење за 
земјоделството. Предвидено е изработување и правење на различни табели, слики и шеми за 
пратење и следење на метеоролошките промени. Знаат да ги користат сите видови мерни 
инструменти. Во програмата има делови во кои треба да се изведуваат вежби и истражувања, па 
дури има и предвидено посети на соодветни економии и стопанства. 

Препорaка 

Во наставната програма има содржини во кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. Програмските содржини на наставата  по Агрометеорологија со климатологија    
би требало да бидат осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  
проблематиката на одржлив развој. Таквата настава ќе создаде можности за 
преиспитување на секојдневните навики на учениците во однос на живот во склад со 
стандардите за одржлив развој. 

Учениците треба да ги насочи наставникот да ја бараат врската помеѓу сегашноста и 
минатото за да го продлабочат проблемот на глобалното затоплување низ времето. Може 
да се изработуваат табели, шеми со слики со глобалните промени во атмосферата кои 
настануваат како резултат на човечката активност (индустријализација, сообраќај, 
земјотреси и др.). 

Поврзувањето на влијанието на ерозијата на почвата и шумите учениците може да се 
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упатат на размислување и поврзување на овој дел со климата. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат предностите и недостатоците на индустријализацијата, 
климатските промени - глобалното затоплување, киселите дождови, одржливо 
земјоделство, одржливи градови, зачувување на националните паркови во 
Македонија...итн. При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на 
информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети 
на соодветни институции. 

Пожелно е вметнување на повеќе содржини кои промовираат одржливо управување со 
шумите и борба против опустинувањето, спречување на намалување на биодиверзитетот и 
заштита на загрозените видови. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Агрометеорологија со климатологија   

• Учениците  го разбирааат глобалното затоплување. 

• Учениците ги познаваат мерките за решавање на проблемите со климатските 
промени. 

• Учениците да ја разбира поврзаноста на водите, сончевите зраци, 
производството на храна и енергија, користењето на почвата и животната 
средина со последиците од климатските промени. 

• Учениците развиваат одговорен однос кон зачувување на квалитетот на 
животната средина (намалување на емисија на штетни гасови, ефикасно 
енергетско користење на ресурси, алтернативни извори на енергија..). 

• Учениците ги знаат поимите: климатски промени и фактори што ги 
предизвикуваат (глобално затоплување, ефект на стаклена градина и 
последиците од истите по животот на Земјата). 

• Учениците ги разбираат факторите кои влијаат на одржливо земјоделско 
производство на глобално и локално ниво. 

 

6.10.2. Образовен профил - лозаро-винарски техничар 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се физика која се изучува една 
година, биологија, математика и хемија кои се изучуваат две години. Од аспект на стручното 
образование, заеднички предмети за струката се: Основи на земјоделие со ветеринарство, хигиена 
и здравствено воспитание, агрометеорологија со климатологија. Додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: Земјоделска техника, Микробиологија, Педологија, 
Агрохемија на винова лоза, Заштита на виновата лоза, Подигање и одгледување на лозови насади, 
Лозарство, Винарство, Производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци. Изборни предмети 
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во изучувањето на овој профил се: Лозарство, Винарство, Подигање и одгледување на лозови 
насади, Математика, Биологија и Хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил 
изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, посетуваат и професионална 
практика по 10 дена во прва, втора и трета година, а имаат и феријална практика која е застапена 
во втора и трета година со 10 дена. Учениците посетуваат и слободни часови на училиштето во 
текот на сите четири години од школувањето и само во 4-та година факултативна настава. 

 

6.10.2.1.ПЕДОЛОГИЈА 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Педологија овозможува учениците да стекнуваат основни знаења за 
почвата како природен незаменлив и тешко обновлив ресурс и да стекне вештини за нејзино 
правилно искористување (управување) во земјоделското производство и други стопански гранки. 
За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени 
предзнаења од општообразовните предмети од подрачјето на биологија, хемија и физика, основи 
на земјоделие со ветеринарство, агрометеорологија со климатологија и хигиена со здравствено 
воспитание, во кој содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:  Цели на предметот Педологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична научна писменост 
во педологијата  

Развивање вештини за јасно и прецизно 
изразување 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање позитивен став  

 

Разбирање на појави, објекти, процеси  
кои се случуваат врз почвата, 
законитости во природата  како и 
нивните причинско-последични врски 

Развивање мотивираност за учење  

 

Општи цели  за  наставата по предметот Педологија 

Табела 2:. Општи цели на предметот Педологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на  Општи  цели на предметот 
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изучување 

Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

• ги објаснуваат основните карактеристики на почвата;  
• ја дефинираат генезата на почвата; 
• ги знаат својства и типовите на почвата; 
• го познаваат потенцијалот и користењето на земјишен фонд на Р. 

Македонија; 
 

Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Педологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 
година 

 

Учениците треба да: 

• ги прават разликите помеѓу термините почва и земјиште;  
• го сфаќаат значењето на хумусот за земјоделското производство; 
• ги толкуваат причините за постојаните промени во почвата;  
• ги разликуваат видовите еволуција на почвата;  
• разликуваат плодност од продуктивност на почвата;  
• ги објаснуваат карактеристиките за позначајните почвени типови 

од класата на камбични почви (циметни-шумски почви, кафеави 
шумски почви) и елувијално-илувијални (лесивирани почви);  

• развиваат позитивни ставови за заштита на почвата од одделни 
            загадувачи и други еколошки негативни влијанија;  

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Педологија има содржини кои дирекно 
се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни методи кои  
на учениците ќе им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку изведување 
на наставата, преку предавања и практични вежби, проекти, поврзување со заедницата или 
активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за работа: 
работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на современи средства и 
помагала.  

Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема 
следните активности: користи што повеќе наставни визуелни средства и помагала и современа 
техника, географски карти, мерни инструменти, планира, објаснува, демострира, опишува, 
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споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, 
го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна 
работа. 

Во програмата се изучува основни знаења за почвата како природен ресурс. Предвидено е 
изработување и правење на различни ученички проекти во природата во кои ќе се прави 
испитување на почвата. Знаат да ги користат сите видови земјоделска техника (машини и 
придружна техника), алат, почвен материјал за одделните типови на почва, хемиски средства, 
заштитни средства, опрема и др. 

Препорaка 

Во наставната програма има содржини во кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. Програмските содржини на наставата по Педологија би требало да бидат 
осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат проблематиката  на одржлив 
развој. Таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на секојдневните навики на 
учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Учениците треба да ги насочи наставникот да ја разбираат почвата како место кое е многу 
важно за опстанокот на луѓето, но за жал до сега не се обрнувало многу внимание на 
нејзиното загадување. Безбедноста на почвите ќе резултира со безбедност во храната и 
исхраната, а оваа тема веќе се наметнува како проблем и глобален предизвик. 

Поврзувањето на влијанието на ерозијата на почвата и шумите учениците може да се 
упатат на размислување и поврзување на почвата со климата. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат почвите во Р.Македонија. При изработка на ваквите истражувачки 
проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, 
видео материјали и посети на соодветни институции. 

Пожелно е вметнување на повеќе содржини кои промовираат одржливо управување со 
шумите и борба против опустинувањето, спречување на намалување на биодиверзитетот и 
заштита на загрозените видови. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Педологија 

• Учениците  ги разбираат начините како може човекот да придонесе за заштита 
на почвата. 

• Учениците да развиваат критички однос околу употребата на земјата. 

• Учениците да ги разбираат различните улоги на почвата во природата. 

• Учениците ги анализираат основните проблеми и опасности за земјата. 

• Учениците да ја разбира поврзаноста на водите, сончевите зраци, 
производството на храна и енергија, користењето на почвата и животната 
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средина со последиците од климатските промени. 

• Учениците развиваат одговорен однос кон зачувување на квалитетот на 
животната средина. 

• Учениците ги разбираат факторите кои влијаат на одржливо земјоделско 
производство на глобално и локално ниво. 

 

6.10.3. Образовен профил - техничар за фармерско производство 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: физика која се изучува една 
година, биологија, математика и хемија кои се изучуваат две години. Од аспект на стручното 
образование, заеднички предмети за струката се: Основи на земјоделие со ветеринарство, хигиена 
и здравствено воспитание, агрометеорологија со климатологија. Додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: Педологија, Агрохемија, Анатомија со физиологија 
на домашните животни, Земјоделска техника, Заштита на растенија, Лозаро-овоштарско 
производство, Градинарско производство, Поледелско производство, Сточарско производство. 
Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: Градинарско производство, Поледелско 
производство, Сточарско производство, Биологија, математика и Хемија. Учениците кои 
одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта 
година, посетуваат и професионална практика по 10 дена во прва, втора и трета година, а имаат и 
феријална практика која е застапена во прва година со 10 дена и во втора и трета година со 20 
дена.Учениците посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од 
школувањето и само во 4-та година факултативна настава. 

6.10.4. Образовен профил -техничар за хортикултура 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: физика која се изучува една 
година, биологија, математика и хемија кои се изучуваат две години. Од аспект на стручното 
образование, заеднички предмети за струката се: Основи на земјоделие со ветеринарство, хигиена 
и здравствено воспитание, агрометеорологија со климатологија. Додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: Земјоделска техника, Педологија, Ботаника со 
систематика, Методи на размножување и селекција, Декоративни растенија, Стандардизација и 
контрола на цвеќе, Подигање и одржување на паркови, Производство на цвеќе во заштитени 
простори, Цвеќарствона отворено, Аранжирање на цвеќе. Изборни предмети во изучувањето на 
овој профил се: Подигање и одржување напаркови, Производство на цвеќе во заштитени 
простори, Цвеќарство на отворено,Математика, Биологија и Хемија.Учениците кои одлучиле да 
го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, 
посетуваат и професионална практика по 10 дена во прва, втора и трета година, а имаат и 
феријална практика која е застапена во втора и трета година со 10 дена. Учениците посетуваат и 
слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето и само во 4-та 
година факултативна настава. 

202 

 



6.10.5. Образовен профил - хидромелиоративен техничар 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: физика која се изучува една 
година, биологија, математика и хемија кои се изучуваат две години. Од аспект на стручното 
образование, заеднички предмети за струката се: Основи на земјоделие со ветеринарство, хигиена 
и здравствено воспитание, агрометеорологија со климатологија. Додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: Техничко цртање со нацртна  геометрија, Педологија, 
Агрохемија, Земјоделска техника, Наводнување и одводнување, Уреди и машини за наводнување, 
Хидрологија, хидрометрија, хидраулика, Хидромелиорации, Експлоатација и одржување, 
Наводнување на земјоделски култури и Геодезија. Изборни предмети во изучувањето на овој 
профил се: Наводнување и одводнување, Хидромелиорации, Експлоатација и одржување, 
Биологија, Математика и Хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил 
изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, посетуваат и професионална 
практика по 10 дена во прва, втора и трета година, а имаат и феријална практика која е застапена 
во прва година со 10 дена и во втора и трета година со 20 дена. Учениците посетуваат и слободни 
часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето и само во 4-та година 
факултативна настава. 

6.10.6. Образовен профил -техничар за агроменаџмент 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: физика која се изучува една 
година, биологија, математика и хемија кои се изучуваат две години. Од аспект на стручното 
образование, заеднички предмети за струката се: Педологија, Земјоделска механизација, Основи 
на економија, Технологии во растително производство, Технологии во сточарско производство, 
Трошоци и калкулации, Агроменаџмент, Агромаркетинг, Управување со квалитет, 
Сметководство на фарма и Економика на земјоделството. Изборни предмети во изучувањето на 
овој профил се: Агроменаџмент, Агромаркетинг, Технологии во растително производство, 
Математика, Биологија и Хемија. 

Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, 
трета и четврта година, посетуваат и феријална практика која е застапена во втора и трета година 
со 10 дена. Учениците посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири 
години од школувањето и само во 4-та година факултативна настава. 

6.11. ЛИЧНИ  УСЛУГИ  СТРУКА 

Струката- Лични услуги во средното стручно образование содржи два профила: козметички 
техничар и техничар за очна оптика во времетраење од четири години.  

6.11.1. Образовен профил - козметички техничар 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети се изучуваат 
македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, 
турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и литература 
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за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, информатика, 
историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски активности, музичка 
култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се математика, биологија, 
хемија и физика и се изучуваат во првите две години. Од аспект на стручното образование, 
заеднички предмет за струката е: психологија, додека предмети карактеристички за образовниот 
профил се: хигиена и микробиологија, естетика, козметика и фризерство, анатомија и 
физиологија, дерматологија, фармакологија, козметологија и применета козметика. Изборни 
предмети во изучувањето на овој профил се: козметологија, применета козметика, практична 
настава, биологија, физика и хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил 
изведуваат практична настава во втора,трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни 
часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето. Факултативна настава се 
изведува само во 4-та година. 

6.11.1.1.КОЗМЕТОЛОГИЈА 

 Цели на предметот 

Целите на наставната програма би требало да им овозможи на учениците да го објаснуваат 
составот, видовите и дејството на козметичките суровини и да ги разликува козметичките 
препарати. При тоа го согледуваат значењето на козметичките препарати за одржување на 
здравјето на кожата, забите и усната шуплина, косата и ноктите и да ги применува козметичките 
препарати за отстранување и прикривање на естетските недостатоци на човековото тело. За 
успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења 
од општообразовните предмети, особено од подрачјето на хемија, дерматологија, хигиена, 
козметика и фризерство во кои има содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:    Цели на предметот Козметологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање основна технолошка 
писменост и стекнување знаења за 
козметологијата  

  Развивање позитивен став кон изучување  на  
козметологијата 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
човечкото здравје  

Развивање објективно и логичко расудување , 
поттикнување на љубопитноста, 
самостојноста и критичкото расудување  

Разбирање на здравствена култура и 
хумани односи меѓу половите 

Развивање на истражувачки и критички однос 
кон своето тело 

Развивање навики за рационално 
користење  и правилна употреба на 

Стекнување умеења и формирање навики за 
користење различни извори на знаења од 
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козметичките препарати  изучуваната област 

 

II Општи цели за  наставата по предметот Козметологија 

Табела 2:  Општи цели на предметот  Козметологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

 

 

 

 

Трета 

година 

Учениците треба да: 

• го разбираат предметот на изучување и методите кои се 
применуваат во козметологијата; 

• ги познава прописите со кои се утврдува квалитетот на 
козметичките суровини (меѓународни и национални прописи);  

• ги објаснуваат особините и дејството врз кожата на органските 
киселини како значајни суровини во козметичката и 
парфимериската дејност; 

• го сфаќаат значењето на особините и употребата на сапуните на 
алкохолните метали и други површински активни материи; 

• ги објаснуваат својствата и составот на хормоните како суровини 
во козметологијата.  

Четврта 

година 

• ги објаснуваат механичките и топлотните операции во 
козметичката лабараторија при подготовката на козметичките 
препарати;  

• ги објаснуваат козметичките препарати за општа нега на усната 
шуплина, хигиенските и медицинските пасти за заби;   

• ги истакнуваат општите карактеристики, особините и употребата 
на козметичките маски;  

• го објаснуваат значењето на депилаторите како козметички 
препарати за отстранување на влакната од кожата;  

• ги познаваат облиците и примената на црвилата за лице;  
• ја објаснуваат употребата на препаратите за козметичката нега на 

ноктите;  
• ги познаваат својството и значењето на мирисните материи;   
• ги познаваат видовите на ондулација на коса;  
• го сфаќаат значењето на законските прописи при производство и 

пласман на козметичките производи; 
• ја објаснуваат микробиолошката исправност на козметичките 

препарати;  
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Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Козметологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

 

 

Трета  

година 

Учениците треба да: 

• го објаснуваат начинот на чување, употребата и методите на 
испитување на квалитетот на козметичките суровини; 

• ги објаснуваат особините и начинот на добивањето на водата, 
киселините, неорганските оксиди, базите, алдехидите и кетоните 
како козметичка суровина;  

• ја сфаќаат потребата на неорганските бази како средства за 
добивање на хигиенско-козметички препарати;  

• ги објаснуваат особините, дејството и употребата на алкохолите 
како козметички суровини кои наоѓат широка примена во 
козметичката и парфимериската дејност;  

• ги објаснуваат особините и примената на погонските гасови во 
козметолгијата;  

• ги објаснуваат особините и примената на конзервансите и 
антиоксидансите во изработката на козметички препарати; 

Четврта 
година 

 

 

• го објаснуваат начинот на изработката на ароматичните води, 
колоидните препарати и суспензиите при изработката на 
козметичките препарати, сапуните за одржување на чистотата на 
кожата;  

• ги познаваат особините на шампоните како средства за одржување 
на личната хигиена;  

• ја сфаќаат потребата од препаратите за капење како козметички 
средства за одржување на хигиената на кожата;  

• подготвуваат козметичките препарати за одржување на личната 
хигиена; 

• ја опишуваат примената и особините на креми за масажа и чистење 
на лицето;    

• го опишуваат значењето на препаратите за заштита на кожата од 
изгореници;  

• ги објаснуваат видовите и начинот на делување на препаратите за 
забрзано потемнување на кожата без да се изложат на дејството на 
сонцето;  

• ги набројуваат видовите на препарати за машка козметика;  
• ги опишуваат видовите на антиперспиранси и дезодоранси; 
• го познаваат составот и начинот на употреба на парфемите и 

тоалетните води;  
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Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот  Козметологија има содржини кои  
дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни 
методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку 
изведување на наставата, преку предавања и практични вежби, проекти, поврзување со 
заедницата или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните 
форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на 
современи средства и помагала. Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено 
е наставникот да ги презема следните активности: планира, објаснува, демонстрира, опишува, 
споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, 
го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна 
работа. Во текот на наставата по овој предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, 
дискутирање, прибележување, цртање на шеми, дијаграми, поставување на прашања, 
самооценување, пресметување, набљудување, споредување, изработување на проектни задачи, 
правење постер на дадена тема, читање и др.  

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, прибор, хемиски средства, заштитни 
средства, каде што дел од предложените помагала се застарени и вон употреба во наставниот 
процес. 

Во програмата се обработуваат делови од сите области во козметологијата и се зачувала и 
родовата еднаквост со изучување на машка и женска козметика. Наставата е осмислена да ја води 
наставникот преку разни дискусии и истражувања на најразлични теми. Да се потикнува кај 
учениците  истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови, работа во пар или 
група и самостојни презентации на своите соученици во делот на натпреварите. 

Препорaка 

Во наставната програма има содржини во кои може директно да се поврзат со 
одржливиот развој. Бидејќи нема планирано часови за изработка на козметолошки 
суровини може изработка на истите да биде осмислена преку самостојни проекти во кој 
како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео 
материјали и посети на соодветни институции. 

Во делот од програмата каде се изучуваат растителни и животински материи како 
козметички суровини може да се зборува за ограничено користење на животинскиот свет 
без да се загрозат од исчезнување. 

Да се обработуваат последици од загадување на водени екосистеми со органски отпад и 
на почвите со тешки метали.  

Теми преку кои ќе се анализират различни хемикалии кои секојдневно се користат во 
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домаќинствата, а кои содржат опасни контаминенти по животната средина (средства за 
лична и хигиена во домот, различни вештачки засладувачи, аспартат, опасни адитиви, 
конзерванси, пестициди, инсектициди, хербициди итн); 

Темите за замена на козметиките со хемикалии секаде каде што може со органски 
производи, со што би се заштитило  човековото здравје и би ја чувале животната средина. 

Воведување теми во кои ќе се анализираат хемиски соединенија кои ја уништуваат 
озонската обвивка, CFC соединенија.  

Образованието на учениците за еколошки безбедни и енергетски поефикасни технологии 
во голема мерка отвара можности за примена на стекнатите знаења во практиката.  

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
 наставата по предметот Козметологија 

• Учениците  ги разбираат проблемите на современиот свет (премногу 
хемикалии насекаде: во вода, воздух и почва.) 

• Учениците го знаат значењето на снабдувањето со безбедна вода за пиење и 
обезбедување на санитарни услови како едно од основните човекови права.  

• Учениците знаат кои хемикалии најчесто се користат. 

• Учениците знаат безбедно да ги користат хемикалиите дома и на работните 
места. 

• Учениците ги анализираат производите од секојдневната употреба кои во себе 
имаат опасни супстанции. 

• Учениците  да ги анализираат нескриените, но повеќе и скриените пораки во 
рекламите како порака и влијание на изборот на производот што ќе го 
избереме во правилната исхрана. 

• Учениците да развиваат свест за рационално управување со хемикалии како 
клучно за заштита на здравјето на луѓето и животната средина. 

• Учениците да знаат да ги анализираат производите од секојдневната употреба 
кои содржат екотоксиканти (нивно безбедно користење и депонирање). 

• Учениците ги анализаат  ризиците и добивките од развојот на употребата на 
лековите и средствата за лична хигиена. 

 

6.11.1.2. ХИГИЕНА И МИКРОБИОЛОГИЈА 

 Цели на предметот 

Целите на наставната програма на овој предмет е  да ја познава улогата на разновидните фактори 
кои влијаат врз зачувувањето на здравјето на човекот, како и причините кои придонесуваат до 
појава на болести. Преку предвидените тематски  содржини на овој предмет, ученикот се здобива 
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со потребните знаења во врска со методите со кои се служи хигиената за заштита на здравјето, 
значењето на личната хигиена и начинот на живеење кои придонесуваат заштитата од болести. За 
успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења 
од општообразовните предмети, особено од подрачјето на биологијата и хемија во кои има 
содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на предметот Хигиена и микробиологија кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Директни цели Индиректни цели 

Стекнување способност за разликување на 
незагадена и загадена животна средина и 
нејзино прочистување  

Развивање на логички размислувања; 

Разбирање на корисното и штетното дејство 
на микроорганизмите 

Стекнува умеења и формира навики за заштита 
на сопственото здравје и животната средина 

Јакнење и развивање свест за потребата од 
еколошки и безбедни услови за 
продуктивна работа; 

Развивање способност за примена на стекнатите 
знаења во секојдневниот живот 

 

Општи цели за  наставата по предметот Хигиена и микробиологија 

Табела 2:  Општи цели на предметот  Хигиена и микробиологија на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот 

Прва година 

Учениците треба да: 

• ги објаснуваат нарушувањата кои настануваат поради недоволното 
и неправилното одржување на личната хигиена;  

• ги познаваат влијанијата на надворешните фактори за 
унапредување на здравјето;  

• ги познаваат последиците од неправилната исхрана;  
• ги знаат негативните еколошки фактори, кои негативно делуваат во 

животната средина;  
• ја сфаќаат потребата од хигиенскиот начин на живеење; 
• ја сфаќаат потребата од заштита на природата и рационалното 

користење на природните ресурси;  
• го знаат значењето на санитарно - техничките услови во работната 
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средина;  
• ги познаваат хигиенските барања при работата со децата и 

возрасните.  
• ги познаваат методите и средствата за дезинфекција, дезинсекција 

и дератизација.  
• ги знаат последиците од неправилно укажаната прва помош; 

 

Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели на предметот Хигиена и микробиологија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва година 

Учениците треба да: 

• ги класифицираат заболувањата кои се појавуваат како последица 
на неодржувањето на личната хигиена;  

• ги познаваат начините за утврдување на исправноста на 
прехранбените продукти; 

• го сфаќаат епидемиолошкото значење на водата, почвата и 
воздухот;  

• ги познаваат загадувачите на животната средина;  
• составуваат и изработуваат материјали за заштита од загадувачите 

на животната средина;  
• ги знаат штетните дејства на патогените микроорганизми, 

штетните инсекти и глодари; 
• го познаваат штетното дејство на токсикоманијата, никотинизмот, 

алкохолизмот, наркоманијата врз човековото здравје; 
• ги сфаќаат методите и средствата за прва помош; 
• реагираат навремено при крварење, изгореници, сунчаница, 

топлотен удар, смрзнатини, удар од струја и гром, хемиски 
оштетувања, труење во секојдневниот живот и убод од инсекти и 
змии. 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Хигиена и микробиологија повеќето 
содржини дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Програмските содржини по 
овој предмет му даваат можност да биде активен учесник во наставата преку неговите активности 
во училиштето и вон училиштето. Постојат можности од примена на разновидни наставни 
методи,односно постапки: покажување, објаснување, опишување, предавање, дискусија, 
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презентација, работа со текст, практична работа на учениците и слично. Преку успешната 
примена на наставните форми и методи треба да се обезбеди оптимално  можно активно учество 
на учениците, поточно тие да: слушаат, дискутираат, прибележуваат, да го повторуваат градивото 
и вежбаат. Во наставниот процес наставникот ја планира, организира и реализира својата 
воспитно-образовна работа, а притоа преку усни излагања, објаснувања, демонстрации, 
проверувања и оценувања на постигнувањата на учениците ги остварува целите на овој предмет 
со што ги поттикнува учениците на когнитивно, психомоторно и афективно однесување.  

Во програмата се изучува делови за одржување на човечкото здравје, здравствените проблеми, 
наведени се и  опасностите и штетните фактори по здравјето на човекот.  

Се споменува и природата како дел во кој постојано треба и мора да се одвиваат физичките 
активности.  

Користењето хемиски материи кои ќе го намалат штетното дејство на патогените 
микроорганизми, штетни инсекти и штетни глодари..  

Во наставната програма е предвидено во наставниот процес да се користат разновидни наставни 
средства и помагала: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, телевизиски снимки, графоскоп и 
сл. 

Се потикнува кај учениците истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови, 
работа во пар или група и самостојни презентации. 

 

   Препорaка 

Во наставната програма сите содржини може директно да се поврзат со одржливиот развој. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат здравствените проблеми. При изработка на ваквите истражувачки 
проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, 
видео материјали и посети на соодветни институции.  

Во рамки на наставната програма по Хигиена и микробиологија може да се вметне дека 
човечкото суштество треба да се разбере како еден жив организам во екосистемот/ 
биосферата, а не како доминантен дел од истата. Да се вметне и еколошкото здравје како 
дел од наставната програма. 

Бидејќи во рамки на наставната програма по Хигиена и микробиологија многу малку се 
изучува водата и нејзиното значење повеќе од неопходно е селектирање на содржини кои 
ќе ја обработуваат оваа проблематика. Содржини во кои ќе се анализират својствата и 
карактеристиките на водата, водата како растворувач, и значењето на водата за животот. 

Воведување на теми кои ќе им овозможат запознавање на учениците со основните 
принципи на „Зелената хемија“, преку примери за биоразградиви хемикалии 
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(саморазградива пластика и најлон) кои се безбедни за животната средина. Исто така  може 
да се воведат теми преку кои ќе се анализират различни хемикалии кои секојдневно се 
користат во домаќинствата, а кои содржат опасни контаминенти по животната средина 
(средства за лична и хигиена во домот) 

 Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би 
резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно опкружување. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата 
по предметот Хигиена и микробиологија 

• Ученикот го знае и го практикува здравиот начин на живот. 
• Учениците го разбираат давањето на прва помош на друг или на себеси како  важен 

дел за издигнување на ефикасни и одговорни личности.  
• Учениците стекнуваат навики и вештини кои се неопходни за целокупното здравје. 
• Учениците  развиваат одговорен однос кон донесување на одлуки кои ќе влијаат врз 

тренажниот процес и постигнување на успех во учењето и спортот. 
• Учениците стануваат умерени,  солидарни, толерантни, ги почитуваат другите и и 

активно учествуваат во решавањето на конфликтите. 
• Ученикот ги познава начините за потребните здравствени услуги. 
• Ученикот ја разбира својата улога и одговорност во создавањето и одржувањето на 

здрава животна средина. 
 

6.11.1.3. ФАРМАКОЛОГИЈА 

 Цели на предметот  

Целите на наставната програма се да се истакне составот, видовите и дејството на дрогите кои се 
употребуваат во козметиката. Користа што ќе ја имаме после изучување на овој предмет е од 
големо значењето и улога, за да се намали токсичноста и несаканите дејства и употребата на 
дрогите во козметиката. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат 
потреба од одредени предзнаења од општообразовниот предмет од подрачјето на биологија, 
хемија и применета козметологија во кој има повеќе содржини од областа на образованието за 
одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:  Цели на предметот Фармакологија  кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање основна фармацевтска 
писменост  

 Развивање позитивен став кон изучување  на  
фармакологијата 
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Развивање интерес за одгледување на 
растенија 

Развивање на логички размислувања; 

Стекнување основни знаења за  
основната градба, разновидноста и 
значењето на растителниот свет 

Развивање на истражувачки и критички однос 
кон  биодиверзитетот на растенијата во 
нашата околина; 

 

Општи цели  за  наставата по предметот Фармакологија 

Табела 2: Општи цели на предметот Фармакологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

 

Трета година 

 

 

 

Учениците треба да: 

• го знаат поимот дрога и нејзиното помошно лековито средство;  
• ги објаснуваат принципите на терапискиот индекс и тераписката 

ширина при употребата на дрогите;  
• ја објаснуваат важноста на витамините кои наоѓаат широка 

примена во козметичката дејност;  
• ги објаснуваат општите фармаколошки особини на хормоните; 
• ја истакнуваат важноста на растенијата во фармацевтската 

индустрија; 
 

 Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Фармакологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета 
година 

 

Учениците треба да: 

• ги опишуваат сличностите, разликите и граничните точки на 
дрогите кои се употребуваат во козметиката;  

• го објаснуваат потеклото на дрогите и нивните помошни средства;  
• ги класифицирата дрогите според потеклото и начинот на чување 

во аптеките;  
• ги препознаваат последиците од неправилната употреба на дрогите 

во козметичката дејност;  
• ги објаснуваат начините на апликација на дрогите;  
• ги објаснуваат начините на дистрибуција на дрогите во организмот 

213 

 



преку крвта, ткивата, мајчиното млеко; 
• анализираат, заклучуваат и дискутираат за значењето на зависноста 

од дрогите; 
• ја разликуваат фармакологијата на антисептици од 

дезинфициенските материи кои се применуваат во козметиката: 
површински активни материи;  

• препознава отрови и антидоти; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Фармакологија има  содржини кои 
дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Преку успешната примена на наставните 
форми и методи треба да се обезбеди оптимално  можно активно учество на учениците, поточно 
тие да: слушаат, дискутираат, прибележуваат, да го повторуваат градивото, вежбаат, вршат 
непосредни практични операции и работни задачи, односно ги применуваат стекнатите знаења во 
практиката, ги откриваат претходните законитости, изработуваат домашни задачи и самостојно 
се образуваат. Во наставниот процес наставникот ја планира, организира и реализира својата 
воспитно-образовна работа, а притоа преку усни излагања, објаснувања, проверувања и 
оценувања на постигнувањата на учениците ги остварува целите на овој предмет. Наставата по 
предметот Фармакологија се остварува преку теоретски предавања кои ќе се реализираат во 
училници, кабинети.  

Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања и практични 
вежби, проекти, поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала.  

Во програмата се изучува користењето дрогите, нивниот хемиски состав, нивното потекло и 
нивната правилна употреба. Недостигаат понудени актуелни и практични примери на овие теми 
на наставникот би му помогнале во осовременувањето и динамика на наставата. 

Препорaка 

Во наставната програма застапени се содржини во кои може директно да се поврзат со 
одржливиот развој. Фармакологијата е наука каде мора да се спречат какви било трговски 
малверзации за да имаме безбедно користење на фармацевските производи на пазарот. 
Учениците треба преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот да  
можат да ги отстранат дилемите кои ги имаат кога ќе избираат некој од понудените лековите.  
При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на информации би користеле 
интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети на соодветни институции. 

Може да се вметнат делови во кои ќе се изучува зајакнување на превенцијата и третманот на 
злоупотреба на супстанции, вклучително и злоупотреба на наркотична дрога и штетното 
користење на алкохолот. 
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Некои теми од наставната  програма  може да бидат во корелација со предметот биологија и 
хемија ( пр. зависностите). Со тоа се истакнува повеќе страното влијание и интегрирањето меѓу 
предметите. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Фармакологија 

• Учениците ги разбираат причините и последиците од најчестите ризици по здравјето 
во адолесценцијата, ги проценува ризиците и начините како може да ги намали или 
избегне. 

• Учениците ги познаваат опасните супстанции во производите од секојденвната употреба. 
• Учениците да ги познаваат карактеристиките на еколошките проблеми и оджливиот 

развој. 

• Учениците го знаат значењето на  биодиверзитетот и опасностите од негово 
загрозување. 

• Учениците да знаат за еколошката важност на планината и да го анализираат 
влијанието на човекот врз планинските екосистеми. 

 

6.11.2. Образовен профил - техничар за очна оптика 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се математика, биологија, хемија 
и физика и се изучуваат во првите две години. Од аспект на стручното образование, заеднички 
предмет за струката е: психологија, додека предмети карактеристички за образовниот профил се: 
техничко цртање и машински елементи, оптички материјали, анатомија на глава, оптика, очна 
оптика, оптички мерења, оптички инструменти и основи на офталмологија. Изборни предмети во 
изучувањето на овој профил се: очна оптика, оптички мерења, практична настава, биологија, 
физика и хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична 
настава во втора, трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на 
училиштето во текот на сите четири години од школувањето. Факултативна настава се изведува 
само во 4та година. 
 

6.11.2.1. ОПТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма би требало да им овозможи на учениците да ги познаваат 
својствата, преработката и примената на оптичките материјали и да ракува со материјалите и 
алатките кои се користат во очната техника. При тоа ги согледуваат постапките и фазите во 
технолошките процеси. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат 
потреба од одредени предзнаења од општообразовните предмети, особено од подрачјето на 
физика, хемија, техничко цртање, основи на техника и производство во кои има содржини од 
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областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела  1: Цели на предметот Оптички материјали кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање основна технолошка 
писменост и стекнување знаења за 
технологијата  

 Развивање позитивен став кон изучување  на  
технологијата 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање објективно и логичко расудување, 
поттикнување на љубопитноста, 
самостојноста и критичкото расудување  

Оспособување за  самостојни 
експерименти и истражувања на 
хемиските појави и феномени 

Развивање способност за решавање теориски 
и експериментални проблеми 

 

Општи цели за  наставата по предметот Оптички материјали 

Табела 2: Општи цели на предметот Оптички материјали кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Прва 

година 

 

Учениците треба да: 

• ги разбираат методите кои се применуваат од технологијата во овој 
предмет; 

• да објаснуваат фази на технолошките процеси за производство на 
стакло, пластични маси, пластични леќи и некои метали; 

 

Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Оптички материјали кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на Конкретни цели на селектираните наставни содржини 
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изучување 

Прва година 

 

Учениците треба да: 

• го објаснуваат предметот и значењето на  технологијата како дел 
од зелената економија;  

• дефинираат поими: суровина, процес, полупроизвод, спореден 
производ, производ и отпад;  

• ги опишуваат постапките на производство на: стакло, пластични 
маси, пластични леќи и некои метали; 

• ги познаваат својствата и примената на различните видови 
пластични маси (ПВЦ, ПС, полиестри, целуоиди, полисиликони и 
др.);  

• ја истакнуваат важноста на пластичните стакла и контакните 
сочива во оптиката; 

• ги препознаваат различните видови рамки, делови за оптички 
инструменти и алати;  

 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Оптички материјали има содржини 
кои  дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи 
наставни методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат активни учесници во 
наставата преку изведување на наставата, преку предавања и практични вежби, проекти, 
поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена 
на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и 
користење на современи средства и помагала. Во текот на наставниот процес согласно 
програмата предвидено е наставникот да ги презема следните активности: планира, објаснува, 
демонстрира, опишува, споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи 
работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира 
учениците со домашна работа. Во текот на наставата по овој предмет активноста на ученикот се 
состои во: слушање, дискутирање, прибележување, цртање на шеми, дијаграми, поставување на 
прашања, самооценување, пресметување, набљудување, споредување, изработување на проектни 
задачи, правење постер на дадена тема, читање и др.  

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови во кои ќе се следат 
подготовките на оптичките материјали и дијафилмови, телевизиски снимки, графоскоп, 
компјутерска опрема, прибор, хемиски средства, заштитни средства, каде што дел од 
предложените помагала се застарени и вон употреба во наставниот процес. Наставата е 
осмислена да ја води наставникот преку разни дискусии и истражувања на најразлични теми.  Кај 
учениците се поттикнува истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови, работа 
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во пар или група и самостојни презентации на своите соученици во делот на натпреварите. 

Препорaка 

Во наставната програма има содржини во кои може директно да се поврзат со 
одржливиот развој. 

Учениците треба преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот 
да можат да ги отстранат дилемите кои ги имаат кога ќе избираат некој од понудените 
оптички производи.  При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на 
информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и 
посети на соодветни институции. 

Треба да се вметнат теми кои ќе им овозможат запознавање на учениците со  разликите, 
предностите и недостатоците при користење на различни алтернативни видови на 
енергија (соларна) како обновливи енергетски ресурси. 

Воведување теми во кои ќе се анализираат хемиски соединенија кои ја уништуваат 
озонската обвивка, CFC соединенија. 

За остварување  на стратешките цели на одржливиот развој, наставникот нужно мора да 
ја следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни достигнувања на 
полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. 

Образованието на учениците за еколошки безбедни и енергетски поефикасни технологии 
во голема мерка отвара можности за примена на стекнатите знаења во практиката.  

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Оптички материјали - учениците треба да: 

• ги разбираат влијанијата на технолошките и културните достигнувања во 
природата, како и нејзино загадување. 

• ја разбираат комплексната улога и потребата за рационално користење и 
трошење на обновливите извори на енергија. 

• ги анализираат нескриените, но повеќе и скриените пораки во рекламите како 
порака и влијание на изборот на производот што ќе го избереме во правилната 
исхрана. 

• да развиваат свест за рационално управување со хемикалии како клучно за 
заштита на здравјето на луѓето и животната средина. 

• да знаат да ги анализираат зрачењата (оптички, јонизирачки, електрични и др.) 
и преземаат мерки кои придонесувааат за намалување на здравствените 
проблеми од влијанието на електромагнетните и УВ зраци. 

• да ги разбираат предностите од иновативните и алтернативни решенија за 
употреба на чисти технологии. 
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• знаат дека развојот на зелената економија е предуслов за одржлив развој кој 
доведува до поголема благосостојба на луѓето (зголемување на доходот, 
намалување на сиромаштијата и унапредување на квалитетот на животот во 
целина). 

• имаат развиено чувство на одговорност за зачувување на природните ресурси за 
идните генерации. 

 

6.12. СООБРАЌАЈНА СТРУКА 

Сообраќајната струка во средното стручно образование содржи пет профили: машиновозач за 
дизел и електрични влечни возила, техничар за патен сообраќај, техничар за транспорт и 
шпедиција, техничар за железнички сообраќај и техничар за логистика и осигурување во 
времетраење од четири години.  

 

6.12.1. Образовен профил - машиновозач за дизел и електрични влечни возила  

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети се изучуваат 
македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, 
турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и литература 
за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, информатика, 
историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски активности, музичка 
култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се математика која се 
изучува четири години, физика која се изучуваат во првите две години и хемија која се изучува 
една година. Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Основи на 
сообраќајот и транспортот, Превозни средства, Сообраќајна инфраструктура, Техничко цртање со 
нацртна геометрија, Сообраќајна географија, Логистика и Технологија на ракување и склад на 
товарот. Додека предмети карактеристички за образовниот профил се: Организација на 
железнички сообраќај, Влечни возила, Безбедност во железнички сообраќај, Основи на 
машинство со машински елементи, Основи на електротехника и електроника, Влеча на возови со 
организација на влеча на возови, Електрични уреди и опрема, Експлоатација на влечени возила и 
Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електровлеча. Изборни предмети во 
изучувањето на овој профил се: Организација на железнички сообраќај, Влеча на возови со 
организација на влеча на возови, Математика и Физика. Учениците кои одлучиле да го изучуваат 
овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, а имаат и феријална 
практика која е застапена во втора година со 10 дена и во трета година со 15 дена. Учениците 
посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето и 
само во 4-та година факултативна настава. 
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6.12.1.1. ОСНОВИ НА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ 

 Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Основи на сообраќај и транспорт  ќе им овозможи на учениците  да 
се запознаат со основите, значењето, поделбите и карактеристиките на сообраќајот и транспортот 
и неговите видови, за да може потоа да го проширува и продлабочува своето знаење од оваа 
област. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени 
предзнаења од подрачјето на техничкото образование во кои има содржини од областа на 
образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на предметот Основи на сообраќај и транспорт кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање базична  писменост за 
сообраќај и транспорт 

Развивање вештини за јасно и прецизно 
изразување 

Оспособување за решавање проблеми 
во непознати ситуации 

Развивање позитивен став  

Разбирање на сообраќајните правила Развивање способност за дискусија со други 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање логичко размислување 

 

Општи цели  за  наставата по предметот Основи на сообраќај и транспорт 

 Табела 2: Општи цели на предметот Основи на сообраќај и транспорт кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Прва 

година 

 

Учениците треба да: 

• ги сфаќаат разликите помеѓу: сообраќај, превоз и транспорт;  
• ги познава зачетоците и појавата на првите потреби за превоз и 

превозни средства; 
• ја идентификуваат сообраќајната револуција и нејзиното 

значење; 
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• ја знаат појавата и развојот на патниот, железнички, воден, 
воздушен сообраќај и превозните средства; 

• ја знаат потребата и почетоците за пренесување на пораки-
поштенски сообраќај и цевководен сообраќај; 

• се идентификуваат современите технологии на транспорт;  
 

Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Основи на сообраќај и транспорт кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 

Година 

Учениците треба да: 

• ја осознаат улогата и значајот на сообраќајот и транспортот во 
општеството и стопанството; 

• ги осознаат потребите за превоз во новите векови; 
• ги запознаат основните принципи на организација на сообраќајот; 
• ја запознаат улогата на ППТ-сообраќајот; 
• ја запознаат намената на шпедитерската услуга во транспортот; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Основи на сообраќај и транспорт има 
содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат 
современи наставни методи кои на учениците ќе им даваат можност да станат активни учесници 
во наставата преку изведување на наставата, преку предавања вежби, проекти, поврзување со 
заедницата или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните 
форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на 
современи средства и помагала. Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено 
е наставникот да ги презема следните активности: планира, објаснува, демонстрира, опишува, 
споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, 
го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна 
работа. Во текот на наставата по овој предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, 
дискутирање, прибележување, цртање, поставување на прашања, самооценување, пресметување, 
набљудување, споредување, изработување, читање и др.  

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, прибор и др. 
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Во програмата се изучуваат основните поими за сообраќајот и транспортот.  

Препорaка 

Програмските содржини на наставата  по Основи на сообраќај и транспорт би требало да 
бидат осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  проблематиката  на 
одржлив развој, бидејќи таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на 
секојдневните навики на учениците во однос на живот во согласност со стандардите за 
одржлив развој.  

Во наставната програма се разработуваат сите видови на транспорт. 

Во овој дел кај учениците треба да се развива свест за значењето  на транспортот како дел 
кој може да го унапреди економскиот раст и развој на државата. Но одржливиот транспорт 
овозможува интегрираност помеѓу економијата и заштитата на животната средина и таму 
треба да бидат насочени целите на сегашните и новите генерации. 

Безбедните патишта, ефикасниот превоз се еден од начините за подобрување на 
социјалната еднаквост, се подобрува врската помеѓу град-село и се овозможува 
зголемување на продуктивноста на руралните подрачја.  

Но, сообраќајот е и извор на загадување на животната средина. Се нарушува животната 
средина со градењето на сообраќајните мрежи низ државите, се зголемува буката, се 
уништува биодиверзитетот, се загадува воздухот итн. 

Сообраќајните несреќи, буката, загадувањето на воздухот, потрошувачката на енергија и 
природните резерви се само дел од несаканите ефекти од сообраќајот за кој ќе треба да се 
дискутира на време на часовите и учениците да изнаоѓаат начини и можни решенија. 

Не постои моторен сообраќај кој е безбеден за животната средина. Затоа наставникот мора 
да ги насочува учениците да размислуваат за зголемување на безбедноста во сообраќајот. 

Наставникот нужно мора да ја следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите 
научни достигнувања на полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во 
иднина. 

Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативен начин на живот. Тој исто 
така треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните 
секојдневни навики во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Основи на сообраќај и транспорт 

• Учениците критички донесуваат одлука при избор на превозни средства. 

• Учениците знаат дека кога ќе се градат инфраструктурни проекти мора да има 
интегрирање на заштита на животната средина и донесувањето на законите на 
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сообраќај. 

• Учениците ги набројуваат предностите и мааните за различни видови 
транспорт; 

• Учениците ги знаат негативностите на модерните транспортни средства врз 
животната средина. 

• Учениците ја анализираат можноста за зголемување на еколошката безбедност 
кај автомобилите. 

  

6.12.1.2. ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Превозни средства  ќе им овозможи на учениците  да се запознаат со 
значењето, местото и улогата на превозните средства. Преку предвидените тематски  содржини 
на овој предмет, ученикот се здобива со потребните знаења во врска со еколошките стандарди за 
здрава и чиста животна средина. За успешно реализирање на наставната програма учениците 
имаат потреба од одредени предзнаења од подрачјето на техничкото образование во кои има 
содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела1:  Цели на предметот Превозни средства кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Оспособување за решавање проблеми 
со превозот 

Развивање позитивен став  

Разбирање на сообраќајните правила Развивање способност за дискусија со други 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина 

Развивање логичко размислување 

 

Општи цели  за  наставата по предметот Превозни средства 

 Табела 2: Општи цели на предметот Превозни средства кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 
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Прва 

година 

 

Учениците треба да: 

• ги знаат различните видови превозни средства во патниот, 
железнички, воден, воздушен и останатиот сообраќај; 

• ги знаат еколошките стандарди на одделните видови на превозни 
средства; 

• ги знаат најсовремените транспортни системи (интегрален и 
интермодален транспорт);  

 

Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Превозни средства кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва 

година 

Учениците треба да: 

• се запознаат со основната теорија на стабилност на сите видови 
превозни средства; 

• ги сознаваат условите кои треба да се исполнуваат за да едно 
превозно средство добие префикс ЕКО-возило; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Превозни средства има содржини кои 
дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни 
методи кои  на учениците  им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку 
изведување на наставата со предавања, вежби, проекти, поврзување со заедницата или 
активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за работа: 
работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на современи средства и 
помагала. Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги 
презема следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи 
претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, 
ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во текот на наставата 
по овој предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, дискутирање, прибележување, 
цртање, поставување на прашања, самооценување, пресметување, набљудување, споредување, 
изработување, читање и др.  

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, прибор и др. 
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Во програмата се изучуваат основните поими за превозните средства и транспортот. Во 
програмата има цела тема,, Еколошки стандарди за превозните средства,, во која се изучуваат и 
детектираат последиците од отсуство на еко стандарди. 

Препорaка 

Програмските содржини на наставата  по Превозни средства би требало да бидат осовременети  
поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  проблематиката  на одржлив развој, бидејќи 
таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на секојдневните навики на учениците во 
однос на живот во согласност со стандардите за одржлив развој. Во наставната програма се 
разработуваат сите видови на превозни средства. 

Во овој дел кај учениците треба да се развива свест за значењето на сообраќајот и неговото 
дирекно влијание врз луѓето. Достапни ни се сите дестинации и рационално користење на 
времето и квалитетот на живот. Но, сообраќајот е и извор на загадување на животната средина. 
Со градењето на сообраќајните мрежи низ државите се нарушува животната средина, се 
зголемува бучавата, се уништува биодиверзитетот, се загадува воздухот и сл. 

Сообраќајните несреќи, бучавата, загадувањето на воздухот, потрошувачката на енергија и 
природните резерви се само дел од несаканите ефекти од сообраќајот за кој ќе треба да се 
дискутира за време на часовите и учениците да изнаоѓаат начини и можни решенија. 

Не постои моторен сообраќај кој е безбеден за животната средина. Затоа наставникот мора да ги 
насочува учениците да размислуваат за зголемување на безбедноста во сообраќајот. 

Наставникот нужно мора да ја следи актуелната проблематика и да биде во тек со сите научни 
достигнувања на полето на одржливиот развој, како би можел да дава насоки за во иднина. 

Наставникот кај учениците треба да создава можности за развивање на креативноста, 
иновативноста и способноста за размислување на алтернативен начин на живот. Тој исто така 
треба постојано да ги поттикнува учениците на преиспитување на нивните секојдневни навики во 
однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Основи на сообраќај и транспорт 

• Учениците критички донесуваат одлука при избор на превозни средства. 

• Учениците знаат дека при планирање на изградба и инфраструктурни проекти мора да 
има интегрирање на заштитата на животната средина и почитување на законите за 
сообраќај. 

• Учениците ги набројуваат предностите и маните на различните видови транспорт. 

• Учениците ги знаат негативностите на модерните транспортни средства врз животната 
срдина. 

• Учениците ја анализираат можноста за зголемување на еколошката безбедност кај 
автомобилите. 

225 

 



 6.12.2. Образовен профил - техничар за железнички сообраќај 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се изучува 
четири години, физика која се изучува во првите две години и хемија која се изучува една година. 
Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Основи на сообраќајот и 
транспортот,Превозни средства, Сообраќајна инфраструктура,Техничко цртање со нацртна 
геометрија, Сообраќајна географија, Логистика, Технологија на ракување и склад на товарот 
хемија, техничко цртање и машински елементи и процесна техника, додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: Експлоатација на железнички возила, Влеча на 
возови, Организација на превоз на патници и стока со железница, Комбиниран транспорт, 
Безбедносни системи и уреди во железнички сообраќај, Транспортно сметководство, Психологија 
и култура во сообраќајот и Организација на железнички сообраќај. Изборни предмети во 
изучувањето на овој профил се: Организација на железнички сообраќај, Организација на превоз 
на патници и стока со железница, Експлоатација на железнички возила, Влеча на возови, 
математика и физика. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат 
практична настава во втора, трета и четврта година, а имаат и феријална практика која е 
застапена во втора година со 10 дена и во трета година со 15 дена.Учениците посетуваат и 
слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето и само во 4-та 
година имаат факултативна настава. 

 6.12.3. Образовен профил - техничар за транспорт и шпедиција 
Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се математика која се изучува 
четири години, физика која се изучува во првите две години и хемија која се изучува една година. 
Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Основи на сообраќајот и 
транспортот, Превозни средства, Сообраќајна инфраструктура, Техничко цртање со нацртна 
геометрија, Сообраќајна географија, Логистика и Технологија на ракување и склад на товарот. 
Додека предмети карактеристички за образовниот профил се: Технологија на патен транспорт, 
Технологија на железнички транспорт, Технологија на поштенски транспорт, Технологија на 
воден и воздушен транспорт, Комбиниран транспорт, Шпедиција и шпедициско работење и 
Транспортно право и осигурување. Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: 
Комбиниран транспорт, Технологија на патен транспорт, Технологија на железнички транспорт, 
Шпедиција и шпедициско работење, математика и физика. Учениците кои одлучиле да го 
изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, а имаат и 
феријална практика која е застапена во втора и трета година со 10 дена. Учениците посетуваат и 
слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето и само во 4-та 
година факултативна настава. 

6.12.4. Образовен профил - техничар за патен сообраќај 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се изучува 
четири години, физика која се изучува во првите две години и хемија која се изучува една година. 
Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Основи на сообраќајот и 
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транспортот, Превозни средства, Сообраќајна инфраструктура, Техничко цртање со нацртна 
геометрија, Сообраќајна географија, Логистика и Технологија на ракување и склад на товарот. 
Додека предмети карактеристички за образовниот профил се: Безбедност и регулирање во 
патниот сообраќај, Експлоатација на патни возила, Автобази и автостаници, Организација на 
патниот сообраќај и Психологија и култура во сообраќајот. Изборни предмети во изучувањето на 
овој профил се: Безбедност и регулирање во патниот сообраќај, Автобази и автостаници, 
Организација на патниот сообраќај, Практична настава, математика и физика. Учениците кои 
одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта 
година, а имаат и феријална практика која е застапена во втора година со 10 дена и во трета 
година со 15 дена. Учениците посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите 
четири години од школувањето и само во 4-та година факултативна настава. 

6.12.5. Образовен профил - техничар за логистика и осигурување 
 
Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот прифил. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се изучува 
четири години, физика која се изучува во првите две години и хемија која се изучува една година. 
Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: Основи на сообраќајот и 
транспортот, Превозни средства, Сообраќајна инфраструктура, Техничко цртање со нацртна 
геометрија, Сообраќајна географија. Додека предмети карактеристични за образовниот профил 
се: Финансиско работење, Логистика, Осигурување, Технологија на ракување и складирање на 
товарот , Шпедиција и шпедитерско работење, Комбиниран транспорт, Право во транспортот и 
осигурувањето и Психологија и деловна комуникација .Изборни предмети во изучувањето на овој 
профил се: Право во транспортот и осигурувањето, Осигурување, Странски јазик (втор странски 
јазик), математика и физика. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат 
практична настава во втора, трета и четврта година, а имаат и феријална практика која е 
застапена во втора и трета година со 10 дена. Учениците посетуваат и слободни часови на 
училиштето во текот на сите четири години од школувањето и само во 4-та година факултативна 
настава. 

6.13. СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА 

Спортската гимназија е единствено средно училиште во Р. Македонија која има стручно-
гимназиско образование со време траење од четири години. Во склоп на општото образование, од 
заеднички општо образовни предмети се изучуваат: 

• четири години: македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: 
албански јазик и литература, односно македонски јазик и литература за учениците од 
другите заедници, прв странски јазик, втор странски јазик, математика, спорт и спортски 
активности, 

• три години: хемија и биологија, 
• две години : географија, историја, физика, 
• една година:  социологија, филозофија, информатика, психологија, уметности (музичка 

уметност и ликова уметност). 
Од аспект на стручното образование предметите се поделени на : 
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• општо образовни предмети во функција на струката: основи на кинезиологија, 
• заедничко стручни предмети се: теорија и методика на спортски тренинг и теорија и 

методика на физичко образование, 
• Изборни предмети се: пливање, атлетика, гимнастика, социологија на спорт, спортски 

менаџмент, боречки спортови, основи на биомеханика и спортска педагогија.  
Учениците имаат и проектни активности  во текот на сите четири години од школувањето.Во 
програмата е понудено и избор на факултативна настава од : скијање, планинарење и 
логорување. 

6.13.1. ОСНОВИ НА БИОМЕХАНИКА  

Цели на предметот 

Целите на наставната програма по изборниот предмет Основи на биомеханиката се стекнување 
на  знаења, вештини и оспособување на човечкото тело за моторни манифестации, за да може да 
ги применат во секојдневниот живот, во спортот и тренажните процеси и со тоа да  постигнат 
високи резултати во наставата и во спортот. За успешно реализирање на наставната програма 
учениците имаат потреба од одредени предзнаења од општообразовните предмети, особено од 
подрачјето на биологија и физика, математика, кинезиологија, спорт и спортски активности. 

Меѓу наведените општи цели на наставата,   можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на предметот Основи на биомеханика  кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Стекнување и развивање на свеста за 
потреба од здравје  Развивање позитивен став кон  спортот 

Разбирање на  моторните манифестации на 
човечкото тело 

Оспособување за работа, натамошна наобразба 
и самостојно учење во склад со начелата за 
континуирано усовршување и доживотно учење 

Разбирање на целите и методите на 
различните видови мерења и тренирања 

 Развивање истражувачки вештини и способност 
за примена на  стекнатите знаења од областа на 
биомеханиката во секојдневната пракса 

 

Општи цели за  наставата по предметот Основи на биомеханиката 

Табела 2: Општи цели на предметот  Основи на биомеханика кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот 
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Трета година 

Учениците   треба да: 

• ги разберат основните теории и закони на физиката, кои се 
вметнати во биомеханиката; 

• ги дефинираат основни поими и принципи на мехниката (видови 
движења, сила, маса, работа, моќност, енергија); 

 

Наставни садржини кои се однесуваа на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Основи на биомеханика кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета година 

Учениците   треба да: 

• ги препознаваат физичките вежби или движења во спортот; 
• препознаваат последици од деформитетите на рбетниот столб; 
• се приготвуваат за работа, моќност и користење на енергија; 
• објаснуваат дејство на сила на отпорот на воздухот врз човечкото 

тело; 
• објаснуваат дејство на сила на отпорот на водата врз човечкото 

тело; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во рамките на предметот Основи на биомеханика застапени се мал број содржини кои дирекно се 
однесуваат на областа на одржливиот развој. Во начините на остварување на програмата  за 
реализација и организација на наставата назначени се следниве методи и активности: фронтално 
предавање, дискусии, тимска работа, проблемска настава, индивидуална и групна работа. 
Програмските содржини по овој предмет претежно имаат теоретско-стручен карактер, а имаат и 
практично и апликативно значење заради што содржините треба да се реализираат и преку 
предавања и практични вежби. Постојат можности од примена на разновидни наставни 
методи,односно постапки: покажување, објаснување, опишување, предавање, дискусија, работа 
со текст, практична работа на учениците и слично.  

Преку успешната примена на наставните форми и методи треба да се обезбеди оптимално  можно 
активно учество на учениците, поточно тие да: слушаат, дискутираат, прибележуваат, да го 
повторуваат градивото, вежбаат, вршат непосредни практични операции и работни задачи, 
односно ги применуваат стекнатите знаења во практиката, ги откриваат претходните законитости 
и самостојно се образуваат. Во наставниот процес наставникот ја планира, организира и 
реализира својата воспитно-образовна работа, а притоа преку усни излагања, објаснувања, 
демонстрации, проверувања и оценувања на постигнувањата на учениците ги остварува целите на 
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овој предмет со што ги поттикнува учениците на когнитивно, психомоторно и афективно 
однесување. Наставата по предметот основи на биомеханика се остварува преку стручно-
теоретски предавања кои ќе се реализираат во училници и спортска сала. Во наставната програма 
е предвидено во наставниот процес да се користат разновидни наставни средства и помагала: 
слики, цртежи, филмови и дијафилмови, телевизиски снимки, графоскоп, текст, алат, прибор, 
графички материјал, опрема, компјутерска опрема и сл. 

Препорaка 

Во наставната програма има содржини кои се директно поврзани со одржливиот развој. 
Бидејќи станува збор за изборен предмет нив ќе ги изучуваат само учениците кои го 
одбрале. Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на 
наставникот би можеле да ги третираат здравствените проблеми, проблемите на 
максимално искористување на енергијата кај врвните спортисти и аматерите, 
размислување за изгледот на човечкото тело засновано врз моделите од минатото и 
денешнината ... итн. При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на 
информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и 
посети на соодветни институции. Со тоа и учениците од другите изборни подрачја кои во 
трета година не изучуваат Основи на биомеханика би се стекнале со неопходни 
познавања  за актуелни теми од одржливиот  развој. 

Во рамки на наставната програма по Основи на биомеханика може да вметне дека 
човечкото суштество треба да се разбере како еден жив организам во екосистемот/ 
биосферата, а не како доминантен дел од истата. Да се вметне и еколошкото здравје како 
дел од наставната програма. 

Процесот на донесување на одлука е многу важен за секој спортист и ученик без разлика 
дали станува збор за индивидуална или групна одлука. Самото воведување на ваков дел 
во програмата би можело да помогне во остварувањето на врвни резултати кај секој 
спортист. 

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел 
би резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно 
опкружување. 

Доброто познавање на своите ставови и стоењето позади секоја своја изјава би ги 
појасниле интересите кај секој ученик во спортската гимназија. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Основи на биомеханика 

• Учениците  го знаат и практикува здравиот начин на живот. 
• Учениците да одлучуваат за своето однесување и однесувањето со другите луѓе, а 

со тоа влијае врз физичкото, емоционалното и социјалното здравје. 
• Учениците да стекнуваат навики и вештини кои се неопходни за целокупното 
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здравје; 
• Ученикот да развиваат одговорен однос кон донесување на одлуки кои ќе влијаат 

врз тренажниот процес и постигнување на успех во учењето и спортот. 
• Ученикот ги знае поимите : ,, ослободување од страв,, и ,, ослободување од 

сакам,, кои ќе доприносат до поголема толеранција во тимската работа и 
индивидуалниот напредок. 

• Учениците  ги знаат можностите на различните извори на енергија и значењето 
на одржливата енергија (има однос кон ефикасното и рационалното користење на 
енергијата при тренажниот процес). 

 
 

6.13.2. СПОРТСКА МЕДИЦИНА  

 Цели на предметот 

Целите на наставната програма по изборниот предмет е да се стекнат знаења, вештини и 
оспособување на човечкото  тело за да бидат подготвени и заштитени од повреди при физичкото 
вежбање, да ги подигнат здравствено-превентивните сознанија и навики, да го подобрат своето 
здравје и спортската успешност, да даваат прва помош и да ги намалат повредите при 
спортување.  За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од 
одредени предзнаења од општообразовните предмети, особено од подрачјето на биологијата и 
кинезиологија, биомеханика во кои има содржини од областа на образованието за одржлив 
развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на предметот  Спортска медицина кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Стекнување и развивање на свеста за 
потреба од здравје 

Развивање позитивен став кон  спортот  

  

Стекнување на основни знаења за  
функционалните тестирања и влијанието на 
физичката активност врз човекот 

Развивање на логички размислувања 

Разбирање на целите и методите на 
различните видови мерења и 
експериментирање 

 Развивање истражувачки вештини и способност 
за примена на  стекнатите знаења од областа на 
медицината во секојдневната пракса 

Разбирање на здравствена култура и хумани 
односи меѓу половите 

 Развивање на истражувачки и критички однос 
кон своето тело 
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Табела бр.    Цели на предметот Спортска медицина  кои се однесуваат на одржливиот развој 

Општи цели за  наставата по предметот Спортска медицина 

Табела 2:  Општи цели на предметот  Спортска медицина  на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Општи цели на предметот 

Четврта 
година 

Учениците  треба да: 

• ги разграничуваат местото и условите за спроведување на 
функционалните тестирања;  

• ги истакнуваат предностите на апаратите во однос на справите за 
функционално тестирање; 

• развиваат свест за  недоволна, прекумерна и несоодветно избрана 
физичка активност.  

• ги толкуваат неповолните влијанија на алкохолот, никотинот, 
метилксантините, дрогите и допингот, 

• стекнуваат основни знаења за  самозаштитата  при физичко 
вежбање во природа, превенција од повреди и ги познаваат 
средствата со кои се врши рехидратација, реминерализација; 

• ги препознаваат болестите и благовремено и правилно дејствуваат; 
• развиваат свест за сексуалноста како составен дел на животот-

почитување норми на однесување кои обезбедуваат хумани односи 
меѓу половите; 

 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели на предметот Спортска медицина кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Четврта 
година 

Учениците  треба да: 

• ја објаснуваат улогата на спортската медицина во подобрување на 
здравјето на спортистите и успешноста во спортувањето. 

• ги споредуваат анатомските, антропометриските, физиолошките, 
функционалните, биохемиските, моторичките разлики меѓу мажот 
и жената;  

• ги познаваат критериумите за проценка на здравјето ( наталитет, 
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морталитет, морбидитет);  
• ги објаснуваат методите за развој на здравјето:  кинезиолошки, 

медицински и психолошки.  
• ја опишуваат работата со инструментите;  
• ги разграничуваат ефектите на два апарати во функционалните 

тестирања (подвижна лента- велоергометар);   
• ги споредуваат пробите со послеоптеретувачка регистрација на 

излезните сигнали (ортостатска, клиностатска, проба по Руфие ) и 
Степ тест;  

• ја објаснуваат максималната потрошувачка на кислород; 
• ги објаснуваат превентивното, терапевтското и рехабилитационото 

делување на физичкото вежбање; 
• дејствуваат при секоја опасност во природа-практично и 

организациски;  
• ги препознаваат средствата за намалување на баластното масно 

ткиво;  
 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Спортска медицина повеќето содржини 
дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Програмските содржини по овој предмет 
претежно имаат теоретско-стручен карактер, а имаат и практично и апликативно значење заради 
што содржините треба да се реализираат и преку предавања и практични вежби. Постојат 
можности од примена на разновидни наставни методи, односно постапки: покажување, 
објаснување, опишување, предавање, дискусија, презентација, работа со текст, практична работа 
на учениците и слично. Преку успешната примена на наставните форми и методи треба да се 
обезбеди оптимално  можно активно учество на учениците, поточно тие да: слушаат, 
дискутираат, прибележуваат, да го повторуваат градивото, вежбаат, вршат непосредни практични 
операции и работни задачи, односно ги применуваат стекнатите знаења во практиката, ги 
откриваат претходните законитости, изработуваат домашни задачи и самостојно се образуваат. 
Во наставниот процес наставникот ја планира, организира и реализира својата воспитно-
образовна работа, а притоа преку усни излагања, објаснувања, демонстрации, проверувања и 
оценувања на постигнувањата на учениците ги остварува целите на овој предмет со што ги 
поттикнува учениците на когнитивно, психомоторно и афективно однесување. Наставата по 
предметот спортска медицина се остварува преку стручно-теоретски предавања кои ќе се 
реализираат во училници, кабинети. Покрај теоретските предавања треба да се изведуваат вежби, 
практични операции и работни задачи.  

Во наставната програма е предвидено во наставниот процес да се користат разновидни наставни 
средства и помагала: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, телевизиски снимки, графоскоп, 
текст, велосипед и ергометар, подвижна лента, апарат за крвен притисок , компјутерска опрема и 
сл. 

Во програмата се изучува човекот (како жив организам), се обработуваат делови за одржување на 
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човечкото здравје, здравствените проблеми, наведени се и  опасностите и штетните фактори по 
здравјето на човекот.  

Се споменува и природата како дел во кој постојано треба и мора да се одвиваат физичките 
активности. Користењето на справи и апаратура исто така е застапено. Кај учениците  се 
потикнува истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови, работа во пар или 
група и самостојни презентации. 

Иако бројот на теми е премногу обемен за содржините во нив и нивна реализација, со оглед дека 
станува збор за изборен предмет сепак има доволно часови за нивна реализација и одржување на 
интресот на учениците. 

Препорaки 

Во наставната програма сите содржини може директно да се поврзат со одржливиот развој. 
Бидејќи станува збор за изборен предмет нив ќе ги изучуваат само учениците кои го одбрале. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би можеле 
да ги третираат здравствените проблеми, проблемите на максимално искористување на 
енергијата кај врвните спортисти и аматерите, размислување за изгледот на човечкото тело 
засновано врз моделите од минатото и денешнината. При изработката на ваквите истражувачки 
проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео 
материјали и посети на соодветни институции. Со тоа и учениците од другите изборни подрачја 
кои во четврта година не изучуваат Спортска медицина би се стекнале со неопходни познавања  
за актуелни теми од одржливиот  развој. 

Во рамки на наставната програма по Спортска медицина може да се вметне дека човечкото 
суштество треба да се разбере како еден жив организам во екосистемот/ биосферата, а не како 
доминантен дел од истата. Да се вметне и еколошкото здравје како дел од наставната програма. 

Изучувањето на женското тело како дел од спортскиот живот и натпревари ја постигнува 
родовата еднаквост. 

Користењето на многу нагледни средства, справи и апарати кои се наведени во програмата ја 
обезбедува одржливата потрошувачка. 

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел би 
резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно опкружување. 

Доброто познавање на своите ставови и стоењето позади секоја своја изјава би ги појасниле 
интересите кај секој ученик во спортската гимназија. 
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Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Спортска медицина 

• Ученикот го знае и го практикува здравиот начин на живот. 
• Учениците го разбираат давањето на прва помош на друг или на себеси како  важен дел за 

издигнување на ефикасни и одговорни личности.  
• Учениците стекнуваат навики и вештини кои се неопходни за целокупното здравје. 
• Учениците  развиваат одговорен однос кон донесување на одлуки кои ќе влијаат врз 

тренажниот процес и постигнување на успех во учењето и спортот. 
• Учениците стануваат умерени,  солидарни, толерантни, ги почитуваат другите и и 

активно учествуваат во решавањето на конфликтите. 
• Учениците  ги знаат можностите на различните извори на енергија и значењето на 

одржливата енергија (имаат однос кон ефикасното и рационалното користење на 
енергијата при тренажниот процес). 

• Ученикот ги познава начините за потребните здравствени услуги. 
• Ученикот ја разбира својата улога и одговорност во создавањето и одржувањето на здрава 

животна средина. 
 

 

6.14. ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА 

Хемиско-технолошката струка во средното стручно образование содржи четири  профили: 
прехранбен техничар, производно-процесен техничар, хемиско-технолошки техничар и техничар 
нутриционист во времетраење од четири години.  

6.14.1. Образовен профил - прехранбен техничар 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети се изучуваат 
македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, 
турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и литература 
за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, информатика, 
историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски активности, музичка 
култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се 
изучува четири години, физика која се изучува во првите две години и биологија која се изучува 
една година. Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: хемија, 
техничко цртање и машински елементи и процесна техника, додека предмети карактеристички за 
образовниот профил се: аналитичка хемија, физичка хемија, биохемија, микробиологија со 
санација, исхрана, прехрамбена технологија, анализа на храна, контрола на квалитетот. Изборни 
предмети во изучувањето на овој профил се: аналитичка хемија, прехрамбена технологија, 
процесна техника, математика, физика и хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој 
профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, а исто така посетуваат и 
слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето. 
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6.14.2. Образовен профил - производно-процесен техничар  

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се изучува 
четири години, физика која се изучува во првите две години и биологија која се изучува една 
година. Од аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: хемија, техничко 
цртање и машински елементи и процесна техника, додека предмети карактеристички за 
образовниот профил се: суровини, производна техника, електротехника и електроника, 
термодинамика, процесна контрола, заштита на работна и животна средина, контрола на 
квалитетот. Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: производна хемија, процесна 
контрола, процесна техника, математика, физика и хемија. Учениците кои одлучиле да го 
изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година, а исто така 
посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири години од школувањето. 

6.14.3. Образовен профил - хемиско-технолошки техничар 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат истите од 
првиот профил. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се изучува четири 
години, физика која се изучува во првите две години и биологија која се изучува една година. Од 
аспект на стручното образование, заеднички предмети за струката се: хемија, техничко цртање и 
машински елементи и процесна техника, додека предмети карактеристички за образовниот профил 
се: заштита на работна и животна средина, аналитичка хемија, физичка хемија, руди и метали, 
технологија, процесна контрола, хемиско-технолошко испитување на материјалите. Изборни 
предмети во изучувањето на овој профил се: аналитичка хемија, физичка хемија, технологија, 
математика, физика и хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат 
практична настава во втора,трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на 
училиштето во текот на сите четири години од школувањето. 
 
6.14.3.1. ТЕХНОЛОГИЈА 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма би требало да им овозможат на учениците развивање  на основна 
технолошка  писменост. При тоа ги согледуваат постапките и фазите во технолошките процеси. 
Стекнуваат знаења за конструкција и функционирање на машините, апаратите и постојките во 
технолошките процеси, како и да ги познаваат прописите за безбедност и условите за работа во 
согласност со законите. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба 
од одредени предзнаења од општообразовните предмети, особено од подрачјето на хемија, 
Техничко цртање, Машински елементи во кои има содржини од областа на образованието за 
одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:    Цели на предметот Технологија кои се однесуваат на одржливиот развој 
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Директни цели Индиректни цели 

Развивање основна технолошка 
писменост и стекнување знаења за 
технологијата  

  Развивање позитивен став кон изучување  на  
технологијата 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање објективно и логичко расудување , 
поттикнување на љубопитноста, 
самостојноста и критичкото расудување  

Оспособување за  самостојни 
експерименти и истражувања на 
хемиските појави и феномени 

Развивање способност за решавање теориски 
и експериментални проблеми 

Развивање навики за рационално 
користење  и правилно складирање на 
различни потенцијално штетни 
супстанци во секојдневниот живот  

Стекнување умеења и формирање навики за 
користење различни извори на знаења од 
изучуваната област 

 

Општи цели за  наставата по предметот Технологија 

Табела 2: Општи цели на предметот  Технологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Втора 

година 

 

 

 

Учениците  треба да: 

• го разбираат предметот на изучување и методите кои се применуваат 
во технологијата; 

• се запознаат со основите на прочистување, деминерализирање на 
водата. Нејзините својства, примена и значење за животот; 

• да ги објаснуваат фазите на технолошките процеси за производство 
на керамички и огноотпорни производи, стакло, неоргански 
киселини, вештачки ѓубрива, сода, хлор и хлорна вар; 

Трета 

година 

• се запознаат со технологијата на преработка на горива и нафта;  
• да објаснуваат процеси за производство на: целулоза, хартија, кожа, 

прехрамбени производи, средства за одрување хигиена, 
фармацевтски производи и производи за заштита на растенијата; 

Четврта 

година 

 

• да објаснуваат процесите за добивање на шеќер, високомолекуларни 
соединенија, пластични маси, бои и лакови; 

• да ја објаснуваат основата на напредната индустриска револуција-
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нанотехнологијата;  
 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Технологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

• го објаснуваат предметот и значењето на  технологијата како дел од 
зелената економија;  

• дефинираат поими: суровина, процес, полупроизвод, спореден 
производ, производ и отпад;  

• дефинираат и разликуваат поими: физички и хемиски својства на 
водата, водата како растворувач и значењето на водата за животот; 

• ги опишуваат постапките на производство на: керамички и 
огноотпорни производи, стакло, неоргански киселини, вештачки 
ѓубрива, сода, хлор и хлорна вар; 

• ги истакнуваат предностите на нитрофоксал во однос на другите 
сложени ѓубрива;  

Трета  

година 

• дефинираат и разликуваат поими: горива и нафта;  
• ги опишуваат постапките на производство на: целулоза, хартија, 

кожа , прехрамбени производи, средства за одржување хигиена, 
фармацевтски производи и производи за заштита на растенијата; 

    Четврта 

     година 

 

• дефинираат и разликуваат поими: бои и лакови; 
• ја дефинираат нанотехнологијата-како мултидисциплинарна наука; 
• ги познаваат стандардите и основите на стандардизацијата;  
• ги познаваат истражувањата на пазарот; 
• ги разбираат причините за планирање на нов производ; 
• го дефинираат поимот иновација; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот  Технологија има содржини кои  дирекно 
се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни методи кои  
на учениците ќе им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку изведување на 
наставата, преку предавања и практични вежби, проекти, поврзување со заедницата или 
активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за работа: 
работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на современи средства и 
помагала. Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги 
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презема следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи 
претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, 
ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во текот на наставата 
по овој предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, дискутирање, прибележување, 
цртање на шеми, дијаграми, поставување на прашања, самооценување, пресметување, 
набљудување, споредување, изработување на проектни задачи, правење постер на дадена тема, 
читање и др. За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни 
средства, помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни 
примери на наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и 
дијафилмови, телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, прибор, хемиски средства, 
заштитни средства, каде што дел од предложените помагала се застарени и надвор од употреба во 
наставниот процес. 

Во програмата се обработуваат делови од скоро сите области во технологијата. Наставата е 
осмислена да ја води наставникот преку разни дискусии и истражувања на најразлични теми.   

Се потикнува кај учениците  истражувачкиот дух преку самостојни проекти и дебатни часови, 
работа во пар или група и самостојни презентации на своите соученици во делот на натпреварите. 

Препорaки 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. 

Учениците треба преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот 
да ги отстранат дилемите кои ги имаат кога ќе избираат некој од понудените хранливи 
производи.  При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на информации 
би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети на 
соодветни институции. 

Водата може да се разгледа како услов за живот кој мора да биде достапен и безбеден за 
секој човек. Да се подобри квалитетот на водата преку намалување на загадувањето, 
спречување на нелегално положување на отпад и изнаоѓање начини за ослободување на 
опасни хемикалии од отпадот кои може да стигнат во водата. Да се прочистуваат водите  
и да бидат безбедни за повторна употреба. Да се зајакне учеството на локалните заедници 
во подобрување на управувањето со водата и санитарните услови. 

Да се обработуваат последици од загадување на водените екосистеми со органски отпад и 
на почвите со тешки метали.  

Учениците треба да знаат дека најштетно влијание врз живата средина имаат погоните на 
црната и обоената металургија кои користат согорување на јаглен (котларници и 
термоелектрани), метало-преработувачката индустрија и рударството. Од таму за 
живеење и дејствување во склад со стандардите на одржливиот развој од особено 
значење се истражувања, иновации и развој во областа на еколошки прифатливи 
технологии за поддршка на зелената економија (преферирање долготрајни производи и 
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користење обновливи енергетски извори). 

Треба да се вметнат теми кои ќе им овозможат запознавање на учениците со основните 
принципи на „Зелената хемија“, преку примери за биоразградиви хемикалии 
(саморазградива пластика и најлон) кои се безбедни за животната средина. 

Теми кои од хемиски аспект ги анализираат загадувачите кои се максимално 
перзистентни-отпорни на процесите на разградување. 

Теми преку кои ќе се анализират различни хемикалии кои секојдневно се користат во 
домаќинствата, а кои содржат опасни контаминенти по животната средина (средства за 
лична и хигиена во домот, различни вештачки засладувачи, аспартат, опасни адитиви, 
конзерванси, пестициди, инсектициди , хербициди итн); 

Воведување теми во кои ќе се анализираат хемиски соединенија кои ја уништуваат 
озонската обвивка, CFC соединенија.  

Теми кои ќе ги анализираат причините и последиците од киселите дождови, во кои 
посебно ќе се изучуваат позначајните нафтени деривати (бензин, петролеум, дизел, еко 
дизел, масло, асфалт) како смеси на соединенија со слични хемиски својства. 

Образованието на учениците за еколошки безбедни и енергетски поефикасни технологии 
во голема мерка отвара можности за примена на стекнатите знаења во практиката.  

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Технологија 

• Учениците  ги разбираат  проблемите на современиот свет ( недостиг од храна, 
вода, загадување на животната средина и др.) 

• Учениците го знаат значењето на снабдувањето со безбедна вода за пиење и 
обезбедување на санитарни услови како едно од основните човекови права.  

• Учениците го разбираат  значењето  на водите, нивно рационално користење, 
неопходноста од значајно намалување на нивното загадување т.е подобрување 
на квалитетот на водите. 

• Учениците  ги анализираат нескриените, но повеќе и скриените пораки во 
рекламите како порака и влијание на изборот на производот што ќе го изберат 
за  правилнаисхрана. 

• Учениците развиваат свест за рационално управување со хемикалии како 
клучно  за заштита на здравјето на луѓето и животната средина 

• Учениците знаат да ги анализираат производите од секојдневната употреба кои 
содржат екотоксиканти (нивно безбедно користење и депонирање). 

• Учениците да ги разбираат предностите од иновативните и алтернативни 
решенија за употреба на чисти технологии. 
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6.14.3.2.РУДИ И МЕТАЛИ 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Руди и метали ќе им овозможи на учениците да равијат љубопитност 
кон почвата како место во кое се случуваат сите активности на човекот и место од каде се црпат и 
обезбедуваат сите суровини. При тоа да се совладаат основните поими за руди и метали, нивните 
физички, хемиски и механички својства. За успешно реализирање на наставната програма 
учениците имаат потреба од одредени предзнаења од општообразовниот предмет од подрачјето на 
хемијата и физиката во кој има повеќе содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:  Цели на предметот Руди и метали  кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање позитивен став кон изучување на 
рудите и металите 

 

Општи цели за  наставата по предметот Руди и метали 

Табела 2:Општи цели на предметот  Руди и метали  кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

 

Втора 
година 

Учениците  треба да: 

• воочуваат разлика помеѓу руди и метали; 
• ја истакнуваат важноста на кристалната градба на минералите; 

 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  на  предметот  Руди и метали кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 
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Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

• умеат да ги опишат општите технологии за добивање на метали од 
концентрати; 

• ја знаат застапеноста на минералите во природата; 
• ја знаат застапеноста на металите во природата во елементарна 

форма или во форма на соединенија; 
• го поврзуваат составот на соединенијата со својствата и нивната 

употреба (ги препознаваат примерите на елементи и соединенија со 
кои се среќаваат во секојдневниот живот); 

• познаваат последици од штетно дејство на соединенијата врз 
животната средина; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Руди и метали  има содржини кои 
дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни 
методи кои  на учениците  им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку со 
изведување на наставата преку предавања и практични вежби, проекти, поврзување со заедницата 
или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за 
работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на современи средства 
и помагала. Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги 
презема следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи 
претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, 
ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во програмата се 
изучува градбата на минералите и рудите. Се обработуваат сите начини на наоѓање и добивање на 
истите. Се изучуваат нивните физички и хемиски својства. Во програмата има делови во кои треба 
да се изведуваат вежби и истражувања, има и предвидени посети на различни институции. Од 
посетените институции се добиваат извештаи за учениците за активноста која ја покажале за време 
на посетата.  

Препорaка 

Во наставната програма има содржини во кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. Програмските содржини на наставата  по Руди и метали  би требало да бидат 
осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  проблематиката  на одржлив 
развој. Ова особено бидејќи таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на 
секојдневните навики на учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив 
развој. 

Кај учениците треба да се развива свест не само за значењето и придонесот на рударската 
индустрија (минералите и металите), во светската економија и економскиот раст во 
државата, туку и за начинот на управување со рударската индустрија . Тоа подразбира 
максимално ефикасна заштита на екосистемите и биодиверзитетот, како и мерки на 
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реупотреба рециклажа на производите во суровини. 

Образованието на учениците за еколошки безбедни и енергетски поефикасни технологии 
во голема мерка отвара можности за примена на стекнатите знаења во практиката.  

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Руди и метали   

• Учениците  ги разбираат рудите и металите како дел што се употребува во 
секојдневието. 

• Учениците го разбираат  значењето  на металните руди и нивното влијание врз 
животната средина. 

• Учениците да ја разбираат поврзаноста со минералите на злато, сребро и 
платина со економскиот напредок на државата. 

• Учениците да ги познаваат карактеристиките радиоактивните метали, нивните 
позитивни и негативни страни. 

 

6.14.4. Образовен профил - техничар нутриционист 

Во склоп на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат тие од првиот 
профил. Предмети кои се во функција на струката се: математика која се изучува четири години, 
физика која се изучува една година и биологија која се изучува во првите две години. Од аспект на 
стручното образование, заеднички предмет за струката е: хемија, додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: храна и исхрана, микробиологија со санација, 
ботаника со лековити и зачински растенија, аналитичка хемија, технологија на прехрамбени 
производи, биохемија, анатомија и физиологија, подготовка на оброк, анализа на храна, органско 
производство на храна, правилна исхрана и диететика. Изборни предмети во изучувањето на овој 
профил се: храна и исхрана, технологија на прехрамбени производи, анализа на храна, математика, 
биологија и хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична 
настава во втора,трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето 
во текот на сите четири години од школувањето. 

6.14.4.1. ХРАНА И  ИСХРАНА 

Цели на предметот 

Целите на наставната програма се учениците  да го познаваат  хемискиот состав на прехрамбените 
производи и нивниот потенцијал да ги задоволи хранливите и енергертските потреби на човекот, 
да дава информации за правилен избор на прехрамбените производи  и нивни комбинации кај 
различни возрасни групи, како и да прави пресметки за дневните енергетски потреби на 
организмот. Преку предвидените тематски  содржини на овој предмет, ученикот се здобива со 
потребните знаења за класификацијата и видовите на вода и прехрамбените производи од 
растително и животниско потекло , да ги знае  нивните хемиските својства и состав. За изборна 
настава целите на наставната програма  се да  ја познаваат улогата и влијанието на ГМХ ( генетски 
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модифицирана храна) врз здравјето на човекот и животната средина, и да развиваат одговорен 
однос за сопственото здравје и здравјето на другите. При тоа да го согледуваат значењето на 
личната хигиена и начинот на живеење и заштитата од болести, ги познаваат причинско-
последичните врски меѓу загадувачите на животната средина и здравјето на човекот. Стекнуваат и 
развиваат навики за одржување на здрава животна средина. Даваат помош при повреди на работа 
и во секојдневниот живот.За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат 
потреба од одредени предзнаења од општообразовните предмети, особено од подрачјето на 
биологијата, математиката и хемијата во кои има содржини од областа на образованието за 
одржлив развој.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1.    Цели на предметот Храна и исхрана кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Разбирање на термините: храна и 
исхрана 

Развивање позитивен став кон броматологијата 
( наука за храната) 

Разбирање на потребата на организмот 
од: вода и хранливи материи 

Развивање способност за примена на 
стекнатите знаења во секојдневниот живот 

Оспособување за самостојни 
истражувања за правилна исхрана во 
секојдневниот живот 

Стекнување умеења и формирање навики за 
користење на различни дијаграми и табели кои 
се однесуваат на составот и нутритивната 
вредност на прехрамбените производи  

Развивање интерес за диететска храна, 
храната како лек и генетски 
модифицирана храна 

Развивање на истражувачки и критички однос 
кон здрава исхрана 

 
 

Општи цели за  наставата по предметот Храна и исхрана 

Табела 2:  Општи цели на предметот  Храна и исхрана кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

 

Прва година 

 

Учениците  треба да: 

• се оспособат да ги познаваат методите кои се користат во анализа на 
храна, физиолошката, пехрамбената и енергетската вредност на 
прехрамбените производи во исхраната на човекот; 

• се запознаваат со класификација на водите;  
• ги разбираат причините за расипување на храната; 
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Втора 
година 

Учениците  треба да: 

• ги разбираат взаемните односи на живите суштества и животната 
средина и динамиката на кружењето на водата во природата; 

• стекнуваат основни знаења за  квалитетот на водатата за пиење, 
типовите на брашна и нивните карактеристики; 

• се запознаваат со видовите преработки од овошје, зеленчук и 
печурки; 

• развиваат свест за зачувување на што повеќе видови зачини; 

Трета година 

• ги разграничуваат  општите поими за лична хигиена и последиците 
од недоволно и неправилното одржување на личната хигиена;  

• ги истакнуваат значењата на одржување хигиена на храната, хигиена 
на работните површини; 

• ги идентификуваат претставниците од различните групи на отрови;  
• ги толкуваат:  хемиските труења, заразните труења и ботулизмот; 
•  се оспособуваат да ги познаваат методите кои ги објаснуваат: 

составот и значењето на воздухот, водата за пиење, почвата, 
отпадните води и отпадните материи за животот на човекот; 

Четврта  
година 

• ги разграничуваат  општите поими за биолошки активните материи 
од храната кои влијаат врз здрајето;  

• ја разбираат употребата на додатоците (суплементите) во исхраната 
на различни корисници (новороденчиња, спортисти, стари лица, 
бремени жени и доилки, пилоти, трговски патници, полицајци, 
студенти, болни, зависници и сл.);  

• се запознаваат со генетски модифицирана храна; 
 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели на предметот Храна и исхрана кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва година 

 

Учениците  треба да: 

• ги дефинираат и толкуваат поимите: храна, исхрана, оброк, 
прехрамбени производи, хранливи материи, есенцијални состојки; 

• ги опишуваат својствата и разликите меѓу поимите храна, исхрана, 
оброк, прехрамбени продукти, хранливи материи, есенцијални 
состојки; 

• ја познаваат улогата и поделбата на хранливите материи неопходни 
за животот на човекот; 
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• ги познаваат законите на правилната исхрана; 
• ги споредуваат, анализираат и пресметуваат енергетските вредности 

на јаглехидратите, протеините и мастите во прехрамбените продукти, 
во еден оброк како и дневните потреби на организмот; 

• ги познаваат хигиенските услови на производството и ставање во 
промет на безбедна амбалажа за прехрамбените производи; 

Втора 
година 

 

 

Учениците  треба да: 

• ги познаваат физичките, хемиските и бактериолошките својства на 
водата; 

• ги објаснуваат значењето и функцијата на водата во организмот на 
човекот;  

• ја познаваат анатомската градба и хемискиот состав на житарките;  
• го познаваат хемискиот состав на овошјето и зеленчукот; 
• ги анализираат и споредуваат енергетските вредности на средствата 

за засладување и да го утврдуваат нивното учество во дневните 
потреби на организмот; 

• ги анализираат и споредуваат енергетските вредности на мастите, 
маслата и нивните производи и  го утврдуваат нивното учество во 
дневните потреби на организмот;  

• ја проценуваат улогата на млекото и млечните производи во 
исхраната на човекот; 

• ја проценуваат улогата на кавовините, кафето и чајот во исхраната на 
човекот; 

• ги одредуваат начините за пакување, означување и условите за 
складирање на зачините; 

Трета година 

• ги идентификуваат последиците од несоодветно одржување на 
личната хигиена; 

• го опишуваат  начинот на дистрибуција на отровите во организмот и 
механизмот на делување на отровите врз одредени органи;  

• ги објаснуваат болестите кои се појавуваат поради: неодржување 
лична хигиена, неправилна исхрана и консумирање небезбедна 
храна;  

• ги познаваат причинителите на заразните болести и начините на 
нивното ширење;  

• ја разбираат применливоста на законите на санитарната инспекција,  
безбедноста на храната и заштитата на населението од заразните 
болести;  

• ги објаснуваат составот и  значењето на воздухот, водата за пиење, 
почвата, отпадните води и отпадните материи за животот на човекот;  

• ги анализираат последиците од загадувањето на животната средина 
(вода, воздух, почва);  

Четврта 
• ги идентификуваат видовите на биолошко активните материи во 

различните групи храна (млеко, месо, јајца, житарки, овошје, 
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година зеленчук, мед, средства за уживање, печурки, алги, морска храна и 
нивни производи);  

• ја објаснуваат потребата од додатоците (суплементите) во исхраната 
на одредени целни групи;   

• ја објаснуваат потребата од фортифицирана (збогатена) храна во 
исхраната на одредени целни групи;  

• го објаснуват потенцијалното влијание на ГМХ врз здравјето на 
човекот и животната средина;  

• ги анализираат, заклучуваат и дискутираат за позитивните и 
негативните влијанија на ГМХ 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Храна и исхрана повеќето од нив 
дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни 
методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку 
изведување на наставата, преку предавања и практични вежби, проекти, поврзување со заедницата 
или активности на работни места. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за 
работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална и користење на современи средства 
и помагала. Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги 
презема следните активности: планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи 
претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, 
ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во текот на наставата 
по овој предмет активноста на ученикот се состои во: слушање, дискутирање, прибележување, 
цртање на шеми, дијаграми, поставување на прашања, самооценување, пресметување, 
набљудување, споредување, изработување на проектни задачи, правење постер на дадена тема, 
читање и др.  

За поефикасно постигнување на целите потребно е да се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина дадени се конкретни примери на 
наставни помагала кои би можело да се користат: слики, цртежи, филмови и дијафилмови, 
телевизиски снимки, графоскоп, компјутерска опрема, прибор, хемиски средства, заштитни 
средства, каде што дел од предложените помагала се застарени и надвор од употреба во 
наставниот процес. 

Во програмата се изучува водата, храната и исхраната на човекот. Се обработуваат делови за 
одржување на човечкото здравје, здравствените проблеми, наведени се и  опасностите и штетните 
фактори по здравјето на човекот. Обработени се делови за конзервирање на храната како и најзина 
амбалажа и зачувување на хранливите вредности. 

Во изборната програмата се обработуваат делови за правилна исхрана, состав на храната, 
токсините и суплементите во храната, ГМХ, збогатената храна, како и давање прва помош од 
неправилна употреба на храната. Се поврзува составот но и  значењето на воздухот, водата за 
пиење, почвата, отпадните води и отпадните материи за животот на човекот.  
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Се потикнува кај учениците  правилниот начин на исхрана и корисноста од читање и толкување на 
етикетите кои се составен дел на секој производ.  

Препорaки 

Во наставната програма има содржини кои можат директно да се поврзат со одржливиот 
развој. Учениците треба преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на 
наставникот  да ги отстранат дилемите кои ги имаат кога ќе избираат некој од 
понудените хранливи производи.  При изработка на ваквите истражувачки проекти како 
извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео 
материјали и посети на соодветни институции. 

Безбедноста на храната и исхраната мора да се рагледуваат како глобален предизвик. 
Треба да се зголемуваат факторите кои ќе влијаат на зголемување на одржливото 
земјоделство, а со тоа прехрамбените производи ќе бидат безбедни.  

Секогаш храната и исхраната треба да се поврзуваат со зачувување и унапредување на 
здравјето. Да се почитуваат сите прехрамбени стилови ( вегетаријанец, веган) и од секој 
да се анализираат позитивните и негативните страни. 

Водата може да се разгледа како услов за живот кој мора да биде достапен и безбеден за 
секој човек. Да се подобри квалитетот на водата преку намалување на загадувањето, 
спречување на нелегално положување на отпад и изнаоѓање начини за ослободување на 
опасни хемикалии од отпадот кои може да стигнат во водата. Да се прочистуваат водите  
и да бидат безбедни за повторна употреба. Да се зајакне учеството на локалните заедници 
во подобрување на управувањето со водата и санитарните услови. 

Да се стави крај на гладувањето и неисхранетост и да се обезбеди пристап до безбедна и 
здрава храна, доволна за сите луѓе. 

Да се интегрираат вредностите на екосистемите  и биолошката разновидност како 
стратегија за намалување на сиромаштијата. Да се одржува генетската разновидност на 
семињата, култивираните растенија, како и одгледуваните домашни видови и нивните 
сродни диви видови преку соодветно управување на банки за чување на разновидни 
семиња и растенија. 

Да се обезбеди пристап на здравствено лекување за секој поединец со што ќе се намали 
предвремената смртност од заразни заболувања. Сево ова ќе допринесе за промовирање 
на менталнотот здравје и благосостојба. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Храна и исхрана 

• Учениците  ги разбираат  проблемите на современиот свет ( недостиг од храна, 
вода, загадување на животната средина и др.) 

• Учениците разбираат дека секој има право на безбедна храна, да има доволно 
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храна за сите и никој да не гладува. 

• Учениците го разбираат терминот одржливо земјоделие како услов за безбедна 
храна. 

• Учениците го знаат значењето на снабдувањето со безбедна вода за пиење и 
обезбедување на санитарни услови како едно од основните човекови права.  

• Учениците го разбираат  значењето  на водите, нивно рационално користење, 
неопходноста од значајно намалување на нивното загадување т.е подобрување 
на квалитетот на водите. 

• Учениците да ги анализираат нескриените, но повеќе  скриените пораки во 
рекламите како порака и влијание на изборот на производот што ќе го изберат 
при правилната исхрана. 

• Учениците ги разбираат проблемите кои настануваат во врска со 
производството на  храната што ни е достапна. 

• Учениците развиваат свест за да се преполови отпадот од храна, намалувањата 
на загубите на храна во текот на производството и начинот на чувањето на 
истата. 

• Учениците  стекнуваат навики и вештини кои се неопходни за целокупното 
здравје. 

• Учениците го објаснуват потенцијалното влијание на ГМХ врз здравјето на 
човекот и животната средина. 

• Учениците  ги анализираат, заклучуваат и дискутираат за позитивните и 
негативните влијанија на ГМХ. 

 

6.14.4.2. ПОДГОТОВКА НА ОБРОК 

 Цели на предметот  

Целите на наставната програма се учениците да го познаваат хемискиот состав на прехрамбените 
производи и нивниот потенцијал да ги задоволат хранливите и енергертските потреби на човекот. 
При тоа да даваат информации за правилен избор на прехрамбените производи  и нивни 
комбинации кај различни возрасни групи, да прават пресметки за дневните енергетски потреби на 
организмот, како и да разликуваат јадења според степенот на подготовка: готова, полуготова, брзо 
подготвена храна. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од 
одредени предзнаења од општообразовните предмети, особено од подрачјето на биологијата, 
хемијата, храна и исхрана во кои има содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 
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Табела 1:  Цели на предметот Подготовка на оброк кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Разбирање на термините  храна и оброк  
 Развивање позитивен став кон  хранливите 
материи  

Оспособување за самостојни 
истражувања кои се однесуваат на  
правилна исхрана во секојдневниот 
живот 

Развивање способност за примена на 
стекнатите знаења во секојдневниот живот 

Развивање знаења и вештини при 
правење на мени, планирање на оброк  

Развивање на логички размислувања 

 Развивање интерес за начинот на   
организицијата на објектот за 
подготовка на храна 

Развивање на истражувачки и критички однос 

 

Општи цели за  наставата по предметот Подготовка на оброк 

Табела 2:  Општи цели на предметот  Подготовка на оброк кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

 

Трета година 

 

 

 

Учениците  треба да: 

• ги познаваат  квалитативна и квантитативна застапеност на хранливи 
материи во храна од растително и животинско потекло;  

• ги разграничуваат  видовите на оброци (главни, меѓуоброци, закуски, 
дополнителни, обични, посебни оброци); 

• стекнуваат основни знаења за потребната содржина и број на 
оброците, улогата на менито;  

• ги толкуваат основните процеси за подготовка на храна (механички, 
топлински);  

• развиваат свест за основните просторни и техничко-технолошки 
предуслови на објектот за подготовка на храна; 
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Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Подготовка на оброк кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета година 

 

Учениците  треба да: 

• ја објаснуваат улогата и поделбата на хранливите метерии неопходни 
за животот на човекот; 

• ја пресметуваат енергетска вредност на храна;  
• толкуваат таблици за хранливата вредност на храна; 
• опишуваат план за оброци (дневен, неделен и месечен);  
• ги разграничуваат  видовите на мени (за одреден оброк, за одредени 

корисници според намена, време на користење); 
• разликуваат разни видови  обработка на храната: механички 

операции;  
• ги знаат видовите на поделба на јадењата според степенот и начинот 

на подготовката (полуготови, готови, кулинарски подготвени, 
индустриски подготвени;  

• ги познаваат потребите за соодветна хигиена и санитација на 
просторот и опремата во производниот објект; 

• ги набројуваат промените на изгледот на  храната при нејзино 
чување и нејзиниот рок на употреба; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Подготовка на оброк има содржини кои  
директно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Програмските содржини по овој предмет 
претежно имаат теоретско-стручен карактер, а имаат и практично и апликативно значење и затоа 
истите треба да се реализираат  преку предавања и преку практични вежби. Постојат можности од 
примена на разновидни наставни методи, односно постапки: покажување, објаснување, 
опишување, предавање, дискусија, работа со текст, практична работа на учениците и слично. 
Преку успешната примена на наставните форми и методи треба да се обезбеди што е можно 
пооптимално активно учество на учениците, поточно тие да: слушаат, дискутираат, 
прибележуваат, да го повторуваат градивото, вежбаат, вршат непосредни практични операции и 
работни задачи, односно ги применуваат стекнатите знаења во практиката, ги откриваат 
претходните законитости, изработуваат домашни задачи и самостојно се образуваат. Во 
наставниот процес наставникот ја планира, организира и реализира својата воспитно-образовна 
работа, а притоа преку усни излагања, објаснувања, демонстрации, проверувања и оценувања на 
постигнувањата на учениците ги остварува целите на овој предмет со што ги поттикнува 
учениците на когнитивно, психомоторно и афективно однесување. Наставата по предметот 
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Подготовка на оброк се остварува преку стручно-теоретски предавања кои ќе се реализираат во 
специјализирана или кабинет- училница. Покрај теоретските предавања треба да се изведуваат 
вежби, практични операции и работни задачи со посета на производствени погони. Во наставната 
програма е предвидено во наставниот процес да се користат разновидни наставни средства и 
помагала: слики, цртежи, филмови, видео материјали со содржини од соодветните теми кои се 
обработуваат во наставната програма, шеми, слики, каталози и др. 

Во програмата се изучува храната и исхраната на човекот. Се обработуваат делови за одржување 
на човечкото здравје, здравствените проблеми, наведени се и  опасностите и штетните фактори по 
здравјето на човекот. 

Се потикнува кај учениците  правилниот начин на исхрана и користта од читање и толкување на 
мениата кои се составен дел на секој угостителси објект.  

Програмата се остварува низ дискусија и разговори со наставникот, има проекти и проблемски 
ситуации низ кои би се решиле дилемите при избор на некое јадење. 

Препорaка 

Во наставната програма има содржини кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на 
наставникот би можеле да ги отстранат дилемите кои ги имаат кога ќе избираат некој од 
понудените јадења во менито.  При изработка на ваквите истражувачки проекти како 
извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео 
материјали и посети на соодветни институции. 

Да се стави крај на гладувањето и неисхранетоста и да се обезбеди пристап до безбедна 
и здрава храна, доволна за сите луѓе. 

Во рамки на наставната програма по Подготовка на оброк може да вметне дека 
човечкото суштество треба да се  перцепира како еден жив организам во екосистемот/ 
биосферата, а не како доминантен дел од истата. Да се вметне и еколошкото здравје како 
дел од наставната програма. 

Вклучувањето на зелената економија и земјоделието во наставната програма ќе доведе 
до тоа учениците да размислуваат во насока на намалување на употребата на минерални 
ѓубрива и др. средства за заштита, со што би се создале услови за поризводство на 
органска храна. (Сите хемикалии кои се користат во земјоделието одат во водата, 
почвата и растенијата). 

Наставникот е тој кој ќе ја води дискусијата дека секој има право на прехрамбени 
производи кои се безбедни, хранливи и никој не треба да гладува. 

Програмските содржини поврзани со проблемите  на одржливиот развој би требало да се 
осовременат преку примена на наученото во секојдневниот живот, што како крајна цел 
би резултирало со одговорно однесување на ученикот во неговото непосредно 
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опкружување. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Подготовка на оброк 

• Учениците  ги разбираат  проблемите на современиот свет ( недостиг од 
храна,  загадување на животната средина и др.) и бараат решенија за нивно 
надминување. 

• Учениците разбираат дека секој има право на безбедна храна, да има доволно 
храна за сите и никој да не гладува. 

• Учениците го разбираат терминот одржливо земјоделие како услов за 
безбедна храна. 

• Учениците мора да размислуваат дека може да се преполови отпадот од 
храна, како и дека може да се намалат на загубите на храна во текот на 
производството и чувањето на истата. 

• Учениците ги разбираат и анализираат нескриените, но повеќе скриените 
пораки во рекламите и нивното  влијание на изборот на производот што ќе го 
избереме. 

• Учениците ги разбираат проблемите кои настануваат во врска со 
производството и храната што ни е достапна. 

 

 6.14.4.3. БОТАНИКА СО ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА 

Цели на предметот  

Целите на наставната програма се да се истакне важноста на растителниот свет во однос на 
целокупниот живот на Земјата. При тоа да се истакне  разноликоста и биолошките особини на 
растенијата, разликување на растенијата во нивната природна околина. Користта од изучување на 
овој предмет е познавање на  најважните лековити, отровни и технички важни растенија, нивно 
собирање и сушење, календарот на собирање, препознавање на  зачините како подобрувачи на 
вкусот на храната. За успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од 
одредени предзнаења од општообразовниот предмет од подрачјето на биологија во кој има повеќе 
содржини од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:    Цели на предметот Ботаника со лековити и зачински растенија  кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање интерес за одгледување на Развивање позитивен став кон изучување на 
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растенија ботаниката 

Стекнување основни знаења за  
основната градба, разновидноста и 
значењето на растителниот свет 

Развивање на истражувачки и критички однос 
кон  биодиверзитетот на растенијата во 
нашата околина 

 

Општи цели  за  наставата по предметот Ботаника со лековити и зачински растенија 

Табела 2: Општи цели на предметот  Ботаника со лековити и зачински растенија  кои се 
однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

 

Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

• воочуваат како се прима и оддава водата од растенијата; 
• умеат да ги чуваат и користат  лековитите растенија; 
• ја истакнуваат важноста на растенијата во прехрамбената и 

фармацевтската индустрија; 
• ги познаваат лековитите состојки во растенијата; 

 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3:  Конкретни цели  по Ботаника со лековити и зачински растенија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

• воочуваат примање и оддавање на вода; 
• дефинираат транспирација и гутација; 
• го проучуваат потеклото и распространетоста на лековитите расенија 

и зачините; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Ботаника со лековити и зачински 
растенија има мал број на  содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. 
Се применуваат современи наставни методи кои  на учениците  им даваат можност да станат 
активни учесници во наставата преку изведување на наставата, преку предавања и практични 
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вежби, проекти, поврзување со заедницата или активности на работни места. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална и користење на современи средства и помагала. Во текот на наставниот процес 
согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема следните активности: планира, 
објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, 
ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира 
учениците со домашна работа. 

Во програмата се изучува градбата на растенијата. Се обработуваат сите физиолошки процеси кои 
се присутни во растението. Се разработуваат сите лековити растенија и зачини кои што се наоѓаат 
во Р. Македонија. Во програмата има делови во кои треба да се изведуваат вежби и истражувања, а 
предвидени се и посети на различни институции. Но, поради обемот на материјалот нема доволно 
време да се изведат истите или евентуално се изведуваат во делот на проектните активности. 

Препорaка 

Во наставната програма се застапени  мал број на  содржини во кои може директно да се поврзат 
со одржливиот развој. Учениците треба преку самостојни проекти, тимска работа или со помош 
на наставникот да ги отстранат дилемите кои ги имаат кога ќе избираат некој од понудените 
лековити и зачински растенија и нивното дејство. При изработка на ваквите истражувачки 
проекти како извори на информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео 
материјали и посети на соодветни институции. 

Може да се вметнат делови во кои ќе се изучува проблематиката на глобалните климатски 
промени преку анализа на  нивното негативно влијание врз еко системите (климатските промени 
како трајна криза со несогледливи последици врз количеството храна, вода, природните 
катастрофи, здравјето на луѓето, намалување на биодиверзитетот, економскиот раст итн.). 

Содржините треба да се збогатат со обработување на делови во кои би се изучувало загадувањето 
на водата и воздухот и влијанието на истото врз растенијата( со што директно би ја поврзале 
програмата со одржливиот развој). 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку наставата по 
предметот Ботаника со лековити и зачински растенија 

• Учениците  ги разбираат  проблемите на современиот свет ( недостигот од храна, вода, 
загадување на животната средина и др.). 

• Учениците го разбираат  значењето  на водите, нивно рационално користење, 
неопходноста од значајно намалување на нивното загадување т.е подобрување на 
квалитетот на водите. 

• Учениците да ја разбираат поврзаноста со ефектот на стаклена градина на глобално 
ниво. Ги поврзуваат поимите климатски промени и факторите кои се причина за 
климатските промени и глобалното затоплување. 

• Учениците во училиште, дома и во природа секогаш да водат грижа за зачувување на 

255 

 



зелените површини ( од загадување, пожари и др.). 

• Учениците да ги познаваат карактеристиките на еколошките проблеми и оджливиот 
развој. 

• Учениците  да ги знаат изворите на загадување на воздухот и да превземаат мерки за 
заштита на воздухот.  

• Учениците го знаат значењето на  биодиверзитетот и опасностите од негово 
загрозување. 

• Учениците да знаат за еколошката важност на планината и да го анализираат 
влијанието на човекот врз планинските екосистеми.  

  

6.15. ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА 

Шумарско-дрвопреработувачката струка во средното стручно образование содржи три профила - 
техничар за мебел и ентериер, техничар за обработка на дрво и техничар за шумарство и 
пејсажна архитектура, во времетраење од четири години.  

6.15.1.Образовен профил - техничар за мебел и ентериер 

Во склоп профилот на општото образование, од заедничките општообразовни предмети се 
изучуваат македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и 
литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература, односно македонски јазик и 
литература за учениците од другите заедници во сите четири години, странски јазик, бизнис, 
информатика, историја, историја на Македонија, граѓанско образование, спорт и спортски 
активности, музичка култура и ликовна уметност. Предмети кои се во функција на струката се 
биологија, физика, математика, хемија кои се изучуваат во првите две години. Од аспект на 
стручното образование, заеднички предмети за струката се: Анатомија со технички својства на 
дрвото, Машини, алати и уреди, Техничко цртање со нацртна геометрија. Додека предмети 
карактеристички за образовниот профил се: Елементи на дрвните конструкции, Машини и алати за 
мебел и ентериер, Познавање на материјалите, Слободно цртање, Хидротермичка обработка на 
дрвото, Заштита на дрвото, Дрвни конструкции, Проектирање на мебел, Финална обработка на 
дрвото и Техничка подготовка на производство. Изборни предмети во изучувањето на овој профил 
се: Дрвни конструкции, Проектирање на мебел, Финална обработка на дрвото, физика, математика 
и хемија. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава во 
втора, трета и четврта година, а исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на 
сите четири години од школувањето. Феријалната пракса се изведува 10 дена во втора и трета 
година и факултативна настава има за учениците од 4-та година. 

6.15.1.1. МАШИНИ, АЛАТИ И УРЕДИ 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Машини,алати и уреди  ќе им овозможи на учениците да ги познаваат 
објектите во шумарството и дрвната индустрија, работните задачи во процесот на озеленување и 
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уредување на паркови и дворови, одгледувањето, искористувањето и обработката на дрвото, 
изработката на финални производи од дрво, мебел, проектирање и уредување на ентериери. За 
успешно реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења 
од предметот од Основи на техника и производствто од основно образование во кој има содржини 
од областа на образованието за одржлив развој. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела  1: Цели на предметот Машини,алати и уреди кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Стекнување основни сознанија од 
областа на шумарството и дрвната 
индустрија 

Изградување активна личност во 
секојдневниот живот 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање на индивидуални способности за 
образование 

Развивање на свест за  
идентификување на глобалните 
промени во атмосферата 

Развивање логичко и апстракно мислење и 
поттикнување на љубопитноста 

 

Општи цели за  наставата по предметот Машини, алати и уреди   

Табела 2:  Општи цели на предметот  Машини, алати и уреди  кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Прва година 

 

Учениците  треба да: 

• го дефинираат поимот за дрвото како суровина; 
• ги препознаваат машините, алатите и уредите кои се користат во 

фаза на сеча и привлекување;  
 

Наставни содржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Машини,алати и уреди кои се однесуваат на одржливиот развој 
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Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Прва година 

 

Учениците  треба да: 

- ги познаваат начините за подигање, одгледување и искористување на    
шумите;  

- знаат да ги користат алатите и машините во шумарството; 

- ги познаваат уредите и алатите за заштита на шумите;  

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржини кои се обработени во рамките на предметот Машини, алати и уреди  има содржини 
кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни 
методи кои  на учениците ќе им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку 
изведување на наставата, преку насочено водена дискусија, предавања и практични вежби, 
распознавање, опишување, успешно ги користат стекнатите знаења во совладување на новите 
содржини, работаат на проекти индивидуално или во група. Овие методи подразбираат примена на 
наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална, користење на 
современи средства и помагала, учење преку сопствено откривање и работа со текст. Во текот на 
наставниот процес согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема следните 
активности: користи што повеќе наставни визуелни средства и помагала и современа техника, 
планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на 
ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги 
ангажира учениците со домашна работа.   

Во наставната програма се спомнуваат и изучуваат сите алати и машини кои се користат во 
шумарството и дрвната индустрија. 

Препорaки 

Програмските содржини на наставата  по Машини,алати и уреди  би требало да бидат 
осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  проблематиката  на одржлив 
развој. Таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на секојдневните навики на 
учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Наставникот треба да ги насочи учениците дека употребата на алатот и машините, и 
забрзаното отварање на фабриките  резултирало со индустриска револуција. Добрата 
страна е таа што  индустијата обезбедува речиси половината од националниот доход, а 
лошата е: влијанието врз животната средина, емисиите на разни гасови во атмосферата, 
водата и почвата, искористување на необновливите ресурси на земјата итн. Затоа 
учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат предностите и недостатоците на индустријализацијата, 
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климатските промени - глобалното затоплување, киселите дождови, одржливо 
земјоделство, одржливи градови, зачувување на националните паркови во 
Македонија...итн. При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на 
информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети 
на соодветни институции. 

Пожелно е вметнување на повеќе содржини кои промовираат живеење и дејствување во 
склад со стандардите на одржливиот развој од особено значење се истражувања, иновации 
и развој во областа на еколошки прифатливи технологии за поддршка на зелената 
економија (преферирање долготрајни производи и користење обновливи енергетски 
извори). 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Машини, алати и уреди   

• Учениците да ги запознаат добивките и недостатоците од индустриските 
активности. 

• Учениците ги познаваат клучните активности  на човекот кои дејствуваат 
деструктивно врз животната средина (индустрија, транспорт, зголемена 
урбанизација, дефорестификација). 

• Учениците да ги разбираат предностите од иновативните и алтернативни 
решенија за употреба на чисти технологии. 

• Учениците ја знаат иднината на чистите технологии. 

 

6.15.2. Образовен профил - техничар за обработка на дрво 

Во склоп профилот за општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат 
истите од предходниот профил. Предмети кои се во функција на струката се биологија, физика, 
математика, хемија кои се изучуваат во првите две години. Од аспект на стручното образование, 
заеднички предмети за струката се: Анатомија со технички својства на дрвото, Машини, алати и 
уреди, Техничко цртање со нацртна геометрија.  Додека предмети карактеристички за образовниот 
профил се:Дендрологија, Заштита на дрвото, Познавање на помошни материјали, Машини и алати 
за обработка на дрво, Примарна обработка на дрвото, Хидротермичка обработка на дрвото, Дрвни 
конструкции, Фурнири и слоевити плочи, Финална обработка на дрвото. Изборни предмети во 
изучувањето на овој профил се: Примарна обработка на дрвото, Фурнири и слоевити плочи, 
Финална обработка на дрвото, физика, математика и хемија. Учениците кои одлучиле да го 
изучуваат овој профил изведуваат практична настава во втора, трета и четврта година. 
Професионалната практика во: втора и трета година се изведува  10 дена, а во четврта година 9 
дена. Феријалната практика се одвива на следниов начин: втора година 10 дена, а трета и четврта 
година по 15 дена. Исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во текот на сите четири 
години од школувањето, а факултативна настава има за учениците од 4-та година. 

 

259 

 



6.15.2.2.ДЕНДРОЛОГИЈА 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Дендрологија  ќе им овозможи на учениците да ги запознаат 
морфолошките карактеристики на дрвјата и грмушките. За успешно реализирање на наставната 
програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења од општообразовните предмети од 
подрачјето на биологија во кои има повеќе содржини од областа на образованието за одржлив 
развој и анатомија со технички својства на дрвото. 

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1:  Цели на предметот Дендрологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање позитивен став  

 

Развивање на свест за  
идентификување на глобалните 
промени во атмосферата 

Развивање логичко и апстракно мислење и 
потикнување на љубопитноста 

 

Општи цели за  наставата по предметот Дендрологија 

Табела 2:  Општи цели на предметот  Дендрологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

- стекнуваат општи познавања за шумата; 

 

Наставни содржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Дендрологија кои се однесуваат на одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 
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Втора 
година 

 

Учениците  треба да: 

-  ги идентификуваат и детерминираат видовите дрвја и грмушки според 
морфолошките карактеристики; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во содржините кои се обработени во рамките на предметот Дендрологија има такви кои дирекно 
се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се применуваат современи наставни методи кои  
на учениците  им даваат можност да станат активни учесници во наставата преку изведување на 
наставата, преку предавања и практични вежби, распознавање, опишување, споредување 
воочување сличности и разлики меѓу одредени видови, правење хербарски збирки од листови и 
цветови, правење збирки на плодови и семиња, активно учествво во дискусиите, успешно  
користење на стекнатите знаења во совладување на новите содржини, работаат на проекти 
индивидуално или во група. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за работа: 
работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална, користење на современи средства и 
помагала, учење преку сопствено откривање и работа со текст.Во текот на наставниот процес 
согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема следните активности: користи што 
повеќе наставни визуелни средства, помагала и современа техника, планира, објаснува, 
демострира, опишува, споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи 
работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира 
учениците со домашна работа. За секој ученик води портфолио и воспоставува позитивна 
комуникација со учесниците. Во програмата има делови во кои треба да се изведуваат вежби и 
истражувања во училишниот двор, парк, ботанички градини, декоративен расадник или шума.  

Иако во целата наставна програма се разработуваат дрвјата (голосемени и скриеносемени) не се 
поврзуваа стопанисувањето и заштитата на шумите со одржливиот развој. 

Препорaка 

Во наставната програма има содржини во кои може директно да се поврзат со одржливиот 
развој. Програмските содржини на наставата  по Дендрологија би требало да бидат 
осовременети  поврзани и збогатени со теми кои ја третираат  проблематиката  на одржлив 
развој. Таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на секојдневните навики на 
учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив развој. 

Наставникот треба да ги насочи учениците за перцепција на значењето на шумите за 
одржување на природната рамнотежа помеѓу биодиверзитетот и квалитетот на животната 
средина, секако и за економскиот развој особено во неразвиените земји. 

Треба да се напомене дека досегашното неодржливо стопанисување (неконтролирано, 
непланско и прекумерно користење) со шумите мора да се смени со одржливото 
стопанисување. 
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Преку поврзувањето на влијанието на ерозијата на почвата и  шумите учениците треба да 
се упатат на размислување за ефектите на истите на климата. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат предностите и недостатоците на индустријализацијата, 
климатските промени - глобалното затоплување, киселите дождови, одржливото 
земјоделство, одржливите градови, зачувување на националните паркови во 
Македонија...итн. При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на 
информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети 
на соодветни институции. 

Пожелно е вметнување на повеќе содржини кои промовираат одржливо управување со 
шумите и борба против опустинувањето, спречување на намалување на биодиверзитетот и 
заштита на загрозените видови. 

На учениците во секоја прилика да им се потенцира престојот во шумите мора да биде 
внимателен, без да оставиме негативни последици: пожари, лов,туризам и др.со тоа ќе ја 
зголемиме свеста кај нив за заштита и рационално користење на шумите. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Дендрологија 

• Учениците да ја разберат неопходноста од одржливо управување со шумите. 
• Учениците  го разбирааат значењето на шумите и развојот на земјата. 

• Учениците  ја разбирааат поврзаноста на шумата и климатските промени. 

• Учениците ги познаваат мерките за решавање на проблемите со климатските 
промени. 

• Учениците да ја разбираат поврзаноста на водите, сончевите зраци, 
производството на храна и енергија, користењето на почвата и животната 
средина со последиците од климатските промени. 

• Учениците развиваат одговорен однос кон зачувување на квалитетот на 
животната средина (намалување на емисијата на штетни гасови, ефикасно 
енергетско користење на ресурси, алтернативни извори на енергија..). 

• Учениците ја објаснуваат еколошката вредност на планините и ги 
образложуваат вредностите на шумските ресурси. 

 
6.15.3. Образовен профил - техничар за шумарство и пејсажна архитектура 
 
Во склоп профилот на општото образование, од заедничките општообразовни предмети важат 
истите од првиот профил. Предмети кои се во функција на струката се биологија, физика, 
математика, хемија кои се изучуваат во првите две години. Од аспект на стручното образование, 
заеднички предмети за струката се: Анатомија со технички својства на дрвото, Машини, алати и 
уреди, Техничко цртање со нацртна геометрија.  Додека предмети карактеристички за образовниот 
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профил се:Дендрологија, Педологија со петрографија, Екоклиматологија, Геодезија со шумски 
комуникаци, Расадничарство, Ловство, Заштита на земјиштето од ерозија, Подигање и уредување 
на шумите, Подигање и одржување на зелени површини, Дендрометрија и искористување на 
шумите, Проектирање со аранжирање на зелени површини, Заштита на шумите и растенијата. 
Изборни предмети во изучувањето на овој профил се: Расадничарство, Дендрометрија и 
искористување на шумите, Подигање и одржување на зелени површини, Биологија, Хемија и 
Математика. Учениците кои одлучиле да го изучуваат овој профил изведуваат практична настава 
во втора, трета и четврта година, професионална практика во: втора и трета година по 10 дена и во 
четврта година 9 дена. Феријалната практика се одвива на следниов начин: втора година 10 дена, а 
трета и четврта година по 15 дена. Исто така посетуваат и слободни часови на училиштето во 
текот на сите четири години од школувањето и факултативна настава има за учениците од 4-та 
година. 

6.15.3.1. ПОДИГАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ 

Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Подигање и уредување на шумите ќе им овозможи на учениците да ги 
познаваат сите карактеристики на шумските култури. При тоа да го согледуваат поврзувањето на 
шумата со надворешната средина и да ја согледуваат нејзината стопанска вредност. За успешно 
реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења од 
предметите: Дендрологија, Екоклиматологија и Расадничарство од втора година.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на предметот Подигање и уредување на шумите кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Стекнување и развивање на свеста за 
потреба од шумите  

Развивање позитивен став кон  природата 

 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 
животната средина  

Развивање способност за примена на 
стекнатите знаења во секојдневниот живот 

Развивање на свест за  
идентификување на глобалните 
промени во атмосферата 

Развивање логичко и апстракно мислење и 
потикнување на љубопитноста 
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Општи цели  за  наставата по предметот Подигање и уредување на шумите  

Табела 2: Општи цели на предметот  Подигање и уредување на шумите кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Трета година 

 

Учениците  треба да: 

- го разбираат поимот шума; 

- го сфаќаат значењето на шумските култури; 

- го објаснуваат влијанието на климатските фактори врз шумата;  

- го сфаќаат значењето на одгледувањето на шумите;  

 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Подигање и уредување на шумите кои се однесуваат на одржливиот 
развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета година 

 

Учениците  треба да: 

• ја опишуваат шумата како дел од екосистемот;  
• го разбираат значењето на шумата во природата;  
• го толкуваат стопанисувањето со шумите според законот на шумите;  
• ги познаваат предностите и недостатоците на пролетното и есенското 

пошумување;  
• ги познаваат формите на стопанисување со шумите според потеклото 

и видот на сечите; 
 

Начин на остварување на  програмата 

Во наставните содржини кои се обработуваат во рамките на предметот Подигање и уредување на 
шумите има многу содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој. Се 
применуваат современи наставни методи кои  на учениците  им даваат можност да станат активни 
учесници во наставата, преку изведување на наставата со предавања и практични вежби, 
распознавање, опишување, активно учествување во дискусии, успешно ги користат стекнатите 
знаења во совладување на новите содржини. Овие методи подразбираат примена на наставните 
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форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, индивидуална, користење на современи 
средства и помагала. Во текот на наставниот процес согласно програмата предвидено е 
наставникот да ги презема следните активности: користи што повеќе наставни визуелни средства и 
помагала и современа техника, планира, објаснува, демострира, опишува, споредува, ги користи 
претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, 
ги оценува неговите постигања, ги ангажира учениците со домашна работа. Во програмата има 
делови во кои треба да се изведува  теренска настава во траење од два дена. Теренската настава се 
изведува на одредени шумско стопански објекти, во национални паркови и наставно научни шуми, 
во соработка со стручен кадар. 

Во наставна програма се опфатени многу делови од одржливиот развој: нагласено е 
стопанисувањето на шумите, поврзани се шумите со климатските фактори, се опишува шумата 
како дел од екосистемите, нагласено е значењето на шумата во природата и обработени се 
пролетното и есенското пошумување.   

Препорaка 

Иако во наставната програма веќе постојат многу содржини поврзани со одржливиот 
развој, сепак може да се вметнат и следниве препораки кои ја третираат  проблематиката  
на одржлив развој. Таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на 
секојдневните навики на учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив 
развој. 

Наставникот треба да ги насочи учениците дека шумите имаат големо значење за 
одржување на природната рамнотежа помеѓу биодиверзитетот и квалитетот на животната 
средина, секако и за економскиот развој особено во неразвиените земји. 

Во наставната програма е спомнато стопанисувањето со шумите, но треба да се напомене 
досегашното неодржливо стопанисување (неконтролирано, неплански и прекумерно 
користење) со шумите кое мора да се смени со одржливото стопанисување. 

Преку поврзувањето на влијанието на ерозијата на почвата и шумите учениците може да 
се упатат на размислување и за ефектите на истите врз  климата. 

Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот би 
можеле да ги третираат предностите и недостатоците на индустријализацијата, 
климатските промени - глобалното затоплување, киселите дождови, одржливото 
земјоделство, одржливи градови, зачувување на националните паркови во 
Македонија...итн. При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на 
информации би користеле интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети 
на соодветни институции. 

Пожелно е вметнување на повеќе содржини за спречување на намалување на 
биодиверзитетот и заштита на загрозените видови во шумите. 

На учениците во секоја прилика да им се потенцира дека престојот во шумите мора да 
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биде внимателен, без евентуални негативни последици: пожари, лов,туризам и др.со што 
ќе ја зголемиме свеста кај нив за заштита и рационално користење на шумите. 

Исходи кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Подигање и уредување на шумите  

• Учениците да разберат дека шумите мора да имаат одржливо управување. 
• Учениците  го разбирааат значењето на шумите и развојот на земјата. 

• Учениците  ја разбирааат поврзаноста на шумата и климатските промени. 

• Учениците ги познаваат мерките за решавање на проблемите со климатските 
промени. 

• Учениците да ја разбираат поврзаноста на водите, сончевите зраци, 
производството на храна и енергија, користењето на почвата и животната 
средина со последиците од климатските промени. 

• Учениците развиваат одговорен однос кон зачувување на квалитетот на 
животната средина (намалување на емисијата на штетни гасови, ефикасно 
енергетско користење на ресурси, алтернативни извори на енергија..). 

• Учениците ја објаснуваат еколошката вредност на планините и ги 
образложуваат вредностите на шумските ресурси. 

 

6.15.3.2.ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД ЕРОЗИЈА 

 Цели на предметот  

Изучувањето на предметот Заштита на земјиштето од ерозија ќе им овозможи на учениците да 
ги познаваат сите карактеристики на шумските култури. При тоа го согледуваат поврзувањето на 
шумата со надворешната средина и ја согледуваат нејзината стопанска вредност. За успешно 
реализирање на наставната програма учениците имаат потреба од одредени предзнаења од 
предметите: Дендрологија, Екоклиматологија и Расадничарство од втора година.  

Меѓу наведените општи цели на наставата, можат да се препознаат цели кои директно или 
индиректно придонесуваат за функционалното образование за одржлив развој. 

Табела 1: Цели на предметот Заштита на земјиштето од ерозија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Директни цели Индиректни цели 

Стекнување и развивање на свеста за 
потреба од шумите  

Развивање позитивен став кон  природата 

Развивање  чувство на одговорност за 
зачувување и унапредување на 

Развивање способност за примена на 
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животната средина  стекнатите знаења во секојдневниот живот 

Развивање на свест за  
идентификување на глобалните 
промени на земјиштето 

Развивање логичко и апстракно мислење и 
потикнување на љубопитноста 

 

Општи цели  за  наставата по предметот Заштита на земјиштето од ерозија  

Табела  2: Општи цели на предметот  Заштита на земјиштето од ерозија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

 Општи  цели на предметот 

Трета година 

 

Учениците  треба да: 

• го разбираат поимот ерозија; 
• ги читаат картите на ерозија; 
• го објаснуваат влијанието на климатските фактори врз ерозијата;  
• ги дефинираат разните видови ерозија; 
• го сфаќаат значењето на одгледувањето на шумите;  
• го објаснуваат начинот на затревување и пошумување како еколошка 

мерка за заштита од ерозија;  
 

Наставни садржини кои се однесуваат на одржливиот развој и реализирање на наставната 
програма 

Табела 3: Конкретни цели по Заштита на земјиштето од ерозија кои се однесуваат на 
одржливиот развој 

Година на 
изучување 

Конкретни цели на селектираните наставни содржини 

Трета година 

 

Учениците  треба да: 

• го познаваат значењето на ерозијата како процес;  
• ја разликуваат ерозијата според причинителот;  
• ги објаснуваат видовите ерозија во Република Македонија и во 

светот;  
• го познаваат влијанието на геолошката подлога, релјефот, 

вегетациската покривка и човекот за појава на ерозијата; 
• ги одредуваат мерките за заштита од ерозивни процеси; 
• ги објаснуваат шумските против ерозивни појаси;  
• ги објаснуваат едукативните и пропагандни мерки на заштита од 
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ерозија;  
• ги објаснувааат економско-стопанските мерки на заштита од ерозија; 

 

Начин на остварување на  програмата 

Во наставните содржини кои се обработени во рамките на предметот Заштита на земјиштето од 
ерозија има многу содржини кои дирекно се однесуваат на областа на одржливиот развој.Се 
применуваат современи наставни методи кои  на учениците им даваат можност да станат активни 
учесници во наставата преку изведување на наставата со предавања и практични вежби, 
распознавање, опишување, активно учество во дискусиите, успешно  користење на стекнатите 
знаења во совладување на новите содржини и водење ученички дневник. Овие методи 
подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови, фронтална, 
индивидуална, користење на современи средства и помагала. Во текот на наставниот процес 
согласно програмата предвидено е наставникот да ги презема следните активности: користи што 
повеќе наставни визуелни средства и помагала и современа техника, планира, објаснува, 
демострира, опишува, споредува, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи 
работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува неговите постигања, ги ангажира 
учениците со домашна работа и води портфолио за секој ученик. Во наставна програма опфатени 
се многу делови од одржливиот развој: разработени се сите видови на ерозија во Македонија и 
светот, поврзана е ерозијата со шумите и климатските фактори, одредени се мерките за заштита од 
ерозивни процеси, наведени се едукативните и пропагандни мерки на заштита од ерозија итн.  

Препорaка 

Иако во наставната програма постојат многу содржини директно поврзани со одржливиот 
развој, сепак може да се вметнат и следниве препораки кои ја третираат  проблематиката  
на одржлив развој. Таквата настава ќе создаде можности за преиспитување на 
секојдневните навики на учениците во однос на живот во склад со стандардите за одржлив 
развој. Учениците преку самостојни проекти, тимска работа или со помош на наставникот 
би можеле да ги третираат предностите и недостатоците на индустријализацијата, 
климатските промени - глобалното затоплување, киселите дождови, одржливо 
земјоделство, одржливи градови, зачувување на националните паркови во Македонија итн. 
При изработка на ваквите истражувачки проекти како извори на информации би користеле 
интернет, научно-популарни статии, видео материјали и посети на соодветни институции. 
Пожелно е вметнување на повеќе содржини во кои се обработува  спречување на 
намалувањето на биодиверзитетот и заштитата на загрозените видови во шумите. 

На учениците во секоја прилика да им се потенцира дека престојот во шумите мора да 
биде внимателен, без  оставање негативни последици: пожари, лов,туризам и др. со тоа ќе 
се  зголемиме свеста за заштита и рационално користење на шумите. 

Исходи  кои се однесуваат  на одржлив развој, а можат да се остварат  преку 
наставата по предметот Заштита на земјиштето од ерозија 

• Учениците  ја разбирааат поврзаноста ерозијата со шумата и климатските 
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промени. 

• Учениците ги познаваат мерките за решавање на проблемите со ерозија. 

• Учениците да ја разбираат поврзаноста на водите, сончевите зраци, 
производството на храна и енергија, користењето на почвата и животната 
средина со последиците од климатските промени. 

  

7.  ПОВРЗУВАЊЕ НА  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЦЕЛИТЕ ВО НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ СО 
КЛУЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ООР 

Поимот компетенции за образование за одржлив развој генерално се користи во образовните 
документи, вклучувајќи го и извештајот на Меѓународната комисија за образование за дваесет и 
првиот век  која го изработи истиот за потребите на Организацијата на Обединетите народи за 
образование, наука и култура (УНЕСКО).  
Одржливиот развој, како што е опишан во Стратегијата за образование за одржлив развој кој е 
изработен од страна на Економската комисија на ОН за Европа (UNECE) се базира на етиката во 
солидарноста, еднаквоста во меѓусебното почитување меѓу луѓето, земјите, културите и 
генерациите. Станува збор за  развој во хармонија со природата, каде што се задоволуваат 
потребите на денешните генерации при што не се загрозува можноста на идните генерации да ги 
задоволат своите потреби .  
Стратегијата донесена од УНЕЦЕ за ООР има за цел да ги подготви лицата со знаење, вештини, 
разбирање, ставови и вредности кои се во согласност со одржливиот развој. За таа цел, изричито се 
нагласува потребата од зајакнување на компетенциите на наставниците  за да бидат оспособени да 
го спроведуваат ООР. На заедничката средба на министри посветена на ООР која се одржа по 
повод  министерската конференција наречена "Животната средина за Европа"  во Белград  2007 
година, компетенциите на наставниците беа препознаени како тесно грло во остварувањето на 
ООР, па едногласно се согласија дека еден од приоритетите ќе биде зајакнување на компетенциите 
на наставниците за ООР. Како одговор на овој проблем, Управниот комитет за образование за 
одржлив развој на УНЕЦЕ  на состанокот одржан на 19 и 20 февруари 2009 година,  основа  
експертска  група за компетенции во образованието за одржлив развој со задача да изработи: 

• општи препораки за креаторите на политиката за да им се обезбеди алатка со која ќе ги 
интегрираат ООР во релевантни стратешки документи со цел да се создаде поволна 
средина за развој на компетенциите во сите сектори на образованието, со посебен акцент 
на формалното образование; 

• збир на темелни компетенции за ООР за наставниците и нивно дефинирање колку што е 
можно, за да послужат како средство со кое се олеснува интеграцијата на ООР во сите 
образовни програми на сите нивоа, како и насоки за развој на тие компетенции меѓу 
наставниците; 

Експертската група која ги донесе овие компетенции за ООР е составена од претставници 
именувани од земји-членки и партнери од целиот УНЕЦЕ регион. Тука се вклучени академици, 
владини службеници и експерти од меѓународни и невладини организации. 
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Компетенциите на кои работела ескпертската група експлицитно се однесуваат на ООР, не и на 
образованието во целина, со наслови  кои ги претставуваат основните карактеристики на ООР, а 
тоа се: 

• холистички пристап, кој тежнее кон интегративно размислување и пракса; 
• предвидување на промени, при што се истражува  алтернативна иднина, се учи од 

минатото и инспирира учество во сегашноста;  и 
• постигнување на трансформација, која служи за да се промени начинот на кој луѓето 

учат како и системите кои го поддржуваат учењето. 
 
8. ПРИМЕРИ  НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ВО СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Наставниците кои  поучуваат предмети  во средните училишта од досегашното искуство во текот 
на своето професионално извршување на работните обврски најчесто покажувале желба и 
отвореност за користење на партиципативни методи со искуствено и кооперативно учење  се со 
цел да ги подобрат своите компетенции. Дел од нив биле директно или индиректно, свесно или 
несвесно вклучени во дизајнот и имплементацијата на проекти кои би можеле да се стават во 
функција на целите на  образованието за одржлив развој. Таквите проекти преку процесот на 
имплементација, постојано размислување и континуирана презентација и евалуација на  проекти 
резултира со широк спектар на компетентност, кај секој наставник индивидуално. Во ваквите 
проекти секој од вклучените наставници има можност да стане средина за сопствено искуствено 
учење, за учење преку соработка како и за подучување на другите. Презентација на сопствени 
проекти од областа на животна средина со можна комбинација на економски и социјален аспект, 
кои би се изродиле преку обиди и грешки се до конструирани  јасни сознанија, вредни искуства 
како и видливи резултати,  стануваат темел на образование за одржлив развој. 
Програмата Глобе (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) или во превод 
Глобално учење и откривање во полза на животната средина е светска, научна и образовна 
програма, која ја координира работата на учениците, наставниците и научниците со цел да се 
проучува и разбере глобалната животна средина. 
Глобе програмата има создадено меѓународна мрежа на ученици од основно и средно образование 
за проучување на проблемите на животната средина, изведувајќи разни мерења во средината,  
разменувајќи корисни  податоци за животната средина меѓу себе, како и со меѓународната научна 
заедница. Програмата ја води Владата на САД преку партнерства со други земји. Во програмата 
досега се вклучени  повеќе од 100  земји со над 10 000 училишта, а во Македонија активно се 
вклучени и работат 19 основни и средни училишта кои ги применуваат протоколите на Глобе во 
рамките на воннаставните активности, проектните активности и слободните часови во 
училиштата. Учениците вршат директни експерименти кои имаат научно значење и  учат како 
нивните локални откритија, заедно со оние на други ученици и научници од целиот свет, ја 
дополнуваат сликата за животната средина на земјината топка во согласнот на принципите за 
одржлив развој. Наставниците во целиот свет  ги упатуваат учениците како да вршат мерења, им 
помагаат  на учениците да го разберат значењето на нивните набљудувања и ја објаснуваат 
важноста на глобалните визуализации (глобалната свест). Научниците и учениците имаат можност 
преку светската база на информации  на Глобе да ги анализираат и споредуваат податоците 
добиени од другите земји и преку нив да осознаваат за актуелните промени на Планетата. 
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Проучувањата на животната средина во рамките на Глобе програмата помагаат за остварување на 
подобро разбирање на Земјата. Нациите од  целиот свет  ги  вклучуваат  своите училишта во Глобе 
програмата со цел да ја зголемат глобалната еколошка свест и глобалното собирање на податоци. 
Организациите и програмите  кои  го  поддржуваат образованието за одржлив развој преку 
научните активности се здружуваат во заеднички заложби со Глобе програмата. Сите досегашни 
активности реализирани преку оваа програма можат да се видат на www.globe.gov. Глобе 
програмата од понов датум е инкорпорирана како обврзувачки наставен ресурс во наставните 
програми по биологија во основното образование, адаптирана по Кембриџ.  
Во 2010 година, со поддршка од  Министерството за образование и наука, беше промовирана 
програмата ,,Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем во 
редовната настава во предучилишно и основното образование”. Оваа програма содржи неколку 
составни делови, меѓу кои главно место зазема програмата ,,Како да се стане еко училиште”, 
методологија на седумте чекори за еко – менаџментот во училиштето како и четирите еко-
стандарди кои претставуваат задолжителни активности за сите образовни институции. Целите на 
програмата се преку интегрирање на еколошки содржини во постоечките предмети во сите 
развојни периоди и спроведување на планираните активности да се добие чиста и здрава средина 
за учење, финансиски заштеди во училиштето и подигање на еколошката свест  кај наставниците и 
кај учениците.  
Овие алатки за образование за одржлив развој се  детерминирани  како водичи за наставниците во 
средните училишта за успешно применување на содржини од образованието за одржлив развој. 
Сепак мора да се забележи дека програмите кои се спомнати во текстот, а се присутни во 
училиштата на Република Македонија, го практицираат само еколошкиот сегмент од 
образованието за одржлив развој. Сепак, недостасува утврден механизам на мониторинг преку кој 
може да се увиди во која мера се користеле овие алатки досега во наставниот процес. 
 
9. ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН 
СИСТЕМ 
 
Од декември 2009 година Министерството за образование и наука ја спроведува Програмата 
„Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ врз основа на 
потпишан Меморандум за соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка. Со овој 
Меморандум проектот „Немаме резервна планета“ во реализација на Здружението за едукација, 
консалтинг и комуникација ОХО доби институционална поддршка за имплементација во сите 
градинки, основни училишта, средни училишта, ученички домови и приватни средни училишта 
под горенаведениот наслов на програмата. 
Програмата беше имплементирана во текот на три учебни години, период кога воспитно-
образовните институции ги интегрираа содржините на програмата во нивните годишни програми 
за работа и воведуваа еколошки теми за работа во постоечките предмети/теми и број на часови. 
МОН програмата ја реализира врз основа на заклучоци на Владата на РМ и тоа како мерки за 
подобрување надвор од програмата на Владата на РМ, кои се однесуваа на:  

• подигнување на степенот на еколошките активности во градинките и училиштата од 
основно и средно образование; 
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• вклучување на теми од екологија и животна средина во наставни програми по 
соодветни предмети и во воспитните програми кај градинките; 

• развој на нови медиумски производи за учество на децата и учениците во процесот на 
еколошкото образование.  

Цел на оваа програмата е да: 
• го интегрира еколошкото образование во македонскиот образовен систем, а исто така 

се стреми и кон следниве цели: 
• го воведе еколошкото образование во постојниот задолжителен курикулум на сите 

основни и средни училишта и градинки; 
• ги подобри условите за престој, учење и работа во основните, средните училишта и 

градинките; 
• ги зајакне раководните, институционалните и образовните капацитети на сите 

засегнати страни (вклучени) во овој проект; 
• ја издигне јавната свест во однос на прашања поврзани со заштитата на животната 

средина; 
• им помогне на училишта/градинките да го интегрираат во секојдневната работа 

конкретното знаење стекнато преку интеракција со меѓународната мрежа на еко – 
училишта/еко-градинки.  

Програмата  се реализара преку  следниве активности : 
1. Реализирани обуки за директорите (обука „Седум чекори еко-менаџмент“), за стручната 

служба (обука „Интегрирано планирање на наставата- интегрирање на еколошки теми во 
наставата“), за воспитувачите/наставниците-координатори на Програмата во градинките и 
училиштата (обука „Имплементација и координирање на еколошки проекти“). 

2. Продукција на дидактички материјали и прирачници за предучилишна возраст, за 
одделенска и предметна настава и промотивни материјали, календари, игри и 
сликовници со кои се доближува содржината на програмата до пошироката јавност.  

3. Воспоставување на 7 чекори еко-менаџмент каде што  градинките и училиштата  ја 
реализираат  методологијата на 7-те чекори еко-менаџмент која овозможува поврзување на 
теоријата со праксата. 

              Теоретскиот дел се  состои од следниве чекори: 
- Формирање на еко-одбор; 
- Интегрирање и поврзување на 9 еколошки теми со наставната програма; 
- Создавање еко-кодекс; 

              Практичниот дел се состои  од следниве чекори: 
- Анализа на состојбата на животната средина во градинката, основното или средното 

училиште; 
- Подготовка на План на активности и негово спроведување (ја вклучува реализацијата на 

еко-стандардите); 
- Следење и евалуација на напредокот; 
- Информирање и вклучување на целото училиште, односно градинка и пошироката јавност 

во активностите.  
4. Воспоставување на Еко-стандарди или стандарди за одржлив развој  
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Еко-стандардите или стандардите за одржлив развој се јасно поставени цели со мерливи 
индикатори кои водат кон конкретни и видливи резултати. За нивна успешна реализација 
потребно е активно вклучување и соработка меѓу децата/учениците, 
воспитувачите/наставниците, сите вработени, медиумите, општините и пошироката 
заедница. Еко стандардите се осмислени да доведат до чиста и здрава средина за работа, 
значителни финансиски заштеди како и одржлив развој на градинките и училиштата на 
долгогодишно ниво. Изработени се точки на акции и индикатори за следниве еко-
стандарди: 

- Заштеда на енергија; 
- Заштеда на вода; 
- Уреден и еколошки двор; 
- Одржување на училишната зграда и здрава внатрешна средина. 

Со цел да се обезбеди одржливост на програмата, обезбедено е соработка со општините во 
Р.Македонија за развојот на соработката на локалната заедница со воспитнo - образовните 
институции.  Општините континуирано го следат, надгледуваат и активно учествуваат во процесот 
на реализација на програмата во градинките и училиштата на локално ниво.  
Од голема важност е и соработка со Државниот просветен инспекторат и вклучување на делови од 
програмата во интегралната евалуација на државните просветни инспектори. Преку работата на 
државните просветни инспектори се воспоставува целокупен систем на мониторинг и евалуација 
за реализацијата на програмата со што се добива јасна слика за нејзиното спроведување, но и за 
конкретните активности  што институциите ги преземаат во врска со програмата. Со тоа од една 
страна се овозможува постојано надгледување на процесот на интеграција на програмата, а од 
друга страна преку воспоставените индикатори се гледаат конкретните акции кои градинките и 
училиштата ги  преземаат за да постигнат конкретни резултати за подобрувања на животната 
средината, хигиената и заштедата. Индикаторите за програмата се ревидирани и вклучени во 
индикаторите од сите 7 подрачја на интегралната евалуација.  
 Програмата од февруари 2015 година, е вметната во официјалниот документ „Правилник за 
формата и содржината на годишната програма за работа на основите училишта“2.  Според овој 
документ, како една од активностите кои воспитно-образовните институции треба да ја земат 
предвид при подготовка и изработка на годишната програма за работа е интегрирање на девет 
еколошки теми во наставата. Секоја еколошка тема содржи најмалку  9 еколошки содржини кои 
треба да се земат предвид при интегрирање на еколошките теми во редовната настава по 
предметите кај училиштата и темите кај детските градинки. Темите кои се се предложени да бидат 
опфатени во текот на наставниот процес се следните: 
 
I. ТЕМА: ВОДА 

- Значење на водата за живиот свет 
- Извори на вода и нивна искористеност 
- Загадување на водата 
- Рационално користење на водата 
- Обезбедување на техничка вода 

2 http://mon.gov.mk/images/documents/pravilnici/Pravilnik.pdf 
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- Здрава вода за пиење 
- Собирање и употреба на дождовница 
- Анализа на состојбата на водоводната инсталација 
- Изработка на упатства за рационално користење на водата 
- Подигање на свеста на пошироката заедница (домот, локалната заедница и сл.) 
- Дистрибуција на водата 
- Водата и климатските промени 
- Водата и одржливиот развој 
 

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА 
- Значење на енергијата за живиот свет 
- Извори на енергија и нивна искористеност 
- Видови енергија 
- Рационално користење на енергијата 
- Обезбедување на енергија преку алтернативни извори: соларен 

систем/фотоволтаици/ветерници 
- Изработка на упатства за рационално користење на енергијата 
- Анализа на состојбата на електричната инсталација 
- Подигање на свеста на пошироката заедница (домот, локалната заедница и сл.) 
- Дистрибуција на енергијата 
- Врската помеѓу енергијата и емитувањето на карбон диоксид 
- Енергијата и климатските промени 
- Енергијата и одржливиот развој 
- Значење на енергијата за живиот свет 

 
III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО 

- Важноста на хигиената во зградата 
- Еколошки средства за одржување на хигиена 
- Еколошки бои за бојадисување 
- Неупотребливи предмети  
- ПВЦ амбалажа 
- Подигање на свеста на пошироката заедница за хигиената и здрава средина 
- Влијанието на хигиената врз здравјето 
- Влијанието на човекот врз средината 
- Анализа на состојбата во училишната зграда 

 
IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР 

- Важноста на дворот  
- Биодиверзитетот во дворот 
- Анализа на функционалноста на дворот 
- Важноста на хигиената во дворот 
- Подигање на свеста на пошироката заедница за хигиената во дворот 
- Изработка на упатства за одржување на дворот 
- Наводнување на зелени површини 
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- Хортикултурaлно уредување 
- Компост и компостирање 

 
V. ТЕМА: ОТПАД 

- Видови отпад 
- Анализа на отпадот во зградата и дворот 
- Селекција на отпад 
- Рециклирање  
- Реупотреба  
- Депонии и диви депонии 
- Влијанието на отпадот врз здравјето и средината 
- Подигање на свеста на пошироката заедница за управување со отпад 
- Изработка на упатства за управување со отпад 
- Анализа на состојбата со отпадот во зградата и дворот 
- План за намалување на отпадот 

 
VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ 

- Локален и национален биодиверзитет 
- Анализа на биодиверзитетот во локалната средина 
- Еколошки акции 
- Влијанието на човекот врз биодиверзитетот 
- Влијанието на климатските промени врз биодиверзитетот 
- Подигање на свеста на пошироката заедница за локалниот биодиверзитет 
- Влијанието на отпадот врз биодиверзитетот 
- Изработка на упатства за заштита на биодиверзитетот 

 
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ 

- Видови транспорт 
- Влијанието на транспортот врз здравјето 
- Влијанието на транспортот врз средината 
- Анализа на состојбата на локалниот транспорт 
- Транспортот и безбедноста 
- Подигање на свеста на пошироката заедница за користење на јавен превоз и велосипед 
- Изработка на упатства за користење на јавен превоз и велосипед 

 
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ 

- Органска храна 
- Органско производство 
- Квалитет на храна и нутриционизам 
- Пирамида на исхрана 
- Влијанието на физичката активност врз здравјето 
- Влијанието на храната врз здравјето 
- Подигање на свеста на пошироката заедница за користење здрава храна 
- Изработка на упатства за користење на здрава храна 

275 

 



 
IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

- Дефиниција и значење на одржливиот развој 
- Важност од зачувување на природните живеалишта  
- Локална, национална и глобална нееднаквост 
- Социјална правда 
- Рационално користење на природните ресурси 
- Одговорност кон животната средина 
- Одговорна и рационална потрошувачка 
- Подигање на свеста на пошироката заедницаза граѓански активизам 
- Дефиниција и значење на одржливиот развој 

 
Овој чекор претставува значителен прогрес во процесот на интегрирање на една од трите 
компоненти (еколошката) на образованието за одржлив развој во целокупниот образовен процес 
во државата.  За целисходно ааптирање и реализирање на образованието за одржлив равој, 
потребно е воспоставување на врска помеѓу еколошкото образование со социјалната и  
економската компонента на одржливиот развој, секако поткрепено со развиени компетенции за 
образование за одржлив  развој кај наставаниот кадар. Конкретни препораки во таа насока се 
дадени во следното поглавје кое ги опфаќа општите препораки  за реализација на образованието за 
одржлив развој во средното образование. 
 
 
 10. РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗАТА И ОПШТИ  ПРЕПОРАКИ 

Напредокот на науката и техниката денес се одвива со сé позабрзано темпо. Денес важните 
пронајдоци веднаш се воведуваат во практиката, што наметнува потреба од постојано 
осовременување и актуелизирање и на наставните програми со нови содржини. Само на еден таков 
начин училиштето ќе биде свртено кон иднината, а учениците по завршување на образованието ќе 
бидат подготвени за вклучување во работниот процес. Инкорпорирајќи информации за зелени 
технологии во образовниот процес, учениците се оспособуваат и подготвуваат во иднина да 
ракуваат со тие технологии. 

Токму поради тоа е изработена и оваа анализа со цел да се согледа процентот на инкорпорираност 
на образованието за одржлив развој во наставните програми во средното образование и да се дадат 
препораки за отстранување на утврдените недостатоци со цел да се обезбеди образование во духот 
на одржливиот развој. 

Најпрвин, треба да се потенцира дека во сите наставни програми од круцијална важност е да се 
направи линк помеѓу целите на учење во наставните програми  и целите за одржлив развој 
донесени од Генералното Собрание на ОН на 25 септември 2015 година. Целите за одржлив развој, 
кои се 17 на број, содржат 169 подцели, кои се надополнување на милениумските цели во оној дел 
каде што тие не биле постигнати. Тие се интегрирани, недделиви и ги вклучуваат трите димензии 
на одржливиот развој од економски, социјален и еколошки аспект.  
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• Во наставните програми не се дефинирани резултати од учењето поврзани со 
образованието за одржлив развој, па затоа е потребно тие да се дефинираат. Исходите во 
однос на образованието за одржлив развој треба да се реализираат низ сите наставни и 
воннаставни активности, односно за нивната имплементација придонесуваат  сите 
активности што се случуваат во училиштето и надвор од училиштето. Исходите од 
образованието за одржлив развој треба да вклучуваат: знаење кое се однесува на 
разбирање на основните поими, принципи и идеи за одржлив развој, вештини поврзани со 
способноста да се применуваат основните знаења, анализа и синтеза на информациите, 
оценување и евалуација на информации, ефикасна комуникација и соработка, ставови и 
вредности кои вклучуваат емоции, лични и социјални вредности, етички принципи и 
однесување преку кои се манифестираат знаење, вештини и ставови. 

• Во наставните програми постојат цели, задачи и содржини кои директно или индиректно 
се однесуваат на одржливиот развој, но истите тие концепциски, структурално и 
содржински се неконзистентни, затоа што не постои доследност во вклучувањето на 
елементи образование за одржлив развој во истите (во некои предмети се вклучени целите, 
задачите и содржините, некаде само целите и задачите, некаде само содржините или во 
упатството за реализација на програмата, додека кај поединечни предмети постојат цели 
кои се однесуваат на образование за одржлив развој, но нема содржини кои би ги 
оствариле тие цели). 

• Одредени делови на наставните програми имаат потенцијал да придонесат за остварување 
на концептот и принципите за образование за одржлив развој, но не е доволно видлива и 
препознатлива нивната врска со остварувањето на целите на образованието за одржлив 
развој. 

• Неопходно е да се примени интердисциплинарен пристап кој подразбира дека елементите 
на образование за одржлив развој треба да се остваруваат во рамките на целокупниот 
воспитно-образовен процес. Цел на образованието за одржлив развој е да се оспособат 
учениците за времето кое доаѓа, кога тие ќе бидат активни граѓани на ова општество, во 
кое ќе донесуваат одговорни и далекусежни одлуки кои ќе бидат втемелени пред се на 
знаење и вештини стекнати низ целоживотно учење. 

 
Глобалните промени и потребите на денешницата, а особено иднината на општеството влијаат на 
ориентацијата на модерно образование што се врти од трансфер на знаење кон развој на 
компетенции. Идентификувањето на клучните компетенции и реформите на наставните планови и 
програми иницира процес при што во 2006 година Европската унија ја усвоија Европска рамка за 
клучните компетенции за доживотно учење (European Reference Framework of Key Competences for 
Lifelong Learning). Клучните компетенции го дефинираат она што учениците знаат и можат да го 
направат благодарение на нивното образование, а потребни им се за успешно да одговорат  на 
предизвиците на понатамошното образование, работа и живот. Меѓунаставните компететенции се 
базираат на интегрирање на различни знаења и вештини кои се развиваат во рамка на различни 
предмети.  Некои од поопштите препораки кои не се опфатени во поединечните препораки дадени 
во овој документ за секоја анализирана наставна програма би биле следните: 

• Во средното образование, не постојат  дефинирани  општи/меѓупредметни компетенции за 
образование за одржлив развој, па затоа е потребна ревизија на постоечките стандарди, 
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за  нивно дефинирање. За таа цел е потребно да се развиваат компетенции кои се 
однесуваат на знаење, вештини и ставови поврзани со одржливиот развој, кое во текот 
на образовниот процес кај учениците ќе прерасне во одговорност за одржлив развој. За 
развојот на овие компетенции треба да придонесе и наставниот процес кај сите 
предмети, начинот на кој училиштето ги организира своите наставни и воннаставни 
активности, начинот на кој се комуницира во самото училиште, вкупниот етос на 
училиштето како и вредностите кои се негуваат во училиштето. 

• Потребно е наставниците да ги насочат  учениците да подразбираат пооделни аспекти од 
поимот одржлив развој: еколошки/биолошки, социјален, културен, општествен, 
економски  и да ја вреднуваат одржливоста како важен критериум при донесувањето на 
лични и колективни одлуки. 

• Со цел да се постигнат очекуваните резултати од образованието за одржлив развој е 
потребно да се применува комбинација на одредени педагошки пристапи, наставни 
методи, содржини, стилови на учење и активности кои вклучуваат холистички и 
интердисциплинарен пристап, системи за размислување, флексибилност и 
прилагодливост, соработка и партнерството за развој, искуствено учење, ориентација на 
долгорочни решенија, ориентација на активностите на учениците, фокусирање на 
различни ставови и вредности, интеграцијата на различни перспективи,  развивање 
критичко размислување и саморефлексија, учење преку решавање на проблеми и 
истражување, примена на различни методи за да се зајакне мотивацијата кај учениците, 
оспособување на учениците за управување со промените и доживотно учење. 

• Исклучително е важно во наставните програми да има детален опис и упатства како да се 
реализираат деловите од наставните програми кои се однесуваат на образованието за 
оджлив развој, особено оние сегменти кои може да се реализираат интердисциплинарно, 
преку илустрација на конкретни примери, сугерирање на методи на работи, како и 
предложен соодветен дидактички материјал, со што значително би се подобрил 
процесот на имплементација на образованието за одржлив развој во средното 
образование. 

• Потребно е да се направи истражување помеѓу наставниците и учениците во средното 
образование со цел да се утврди нивото на познавање на суштината на образованието за 
одржлив развој, како и свесноста за компетенциите за образование за одржлив развој.  

• Од пресудна важност за реализација на образованието за одржлив развој е и потребата од 
обука на наставниците за да се зајакнат личните компетенции како и да ги добијат 
компетенциите за образование за одржлив развој. Освен обука за јакнење на 
компетенциите, неопходно е да се спроведе обука за наставниците во рамките на своите 
предмети, со цел да ги сфатат поимите, концептите и принципите на одржливиот развој, 
со цел  преку интердисциплинарно планирање и примена на интерактивни методи на 
работа, да се обезбеди поефикасен  процес на учење и поучување во духот на 
образованието за одржлив развој. Препорачани теми кои корелираат со образованието за 
одржлив развој, а се погодни за интердисциплинарен пристап се: биодиверзитет, 
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пејсажна разновидност, управување со природни богатства, ублажување на 
сиромаштијата, осигурување на мирот, етика, одговорност на локален и глобален план, 
рурален и урбан развој, правда, демократија, здравје, човеково право, родова 
рамноправност,инклузивност,еднаквост,  културно наследство, одржлива потрошувачка 
и производство, корпорациска одговорност, заштита на животната средина. 

Овие принципи се насоки за избор резултати од учење целите, задачите, содржини, форми, 
методи, техники и активности преку кои се постигнува образованието за одржлив развој кое кај 
ученикот ќе доведе до поттикнување на вредности како умереност, квалитет, штедливост, 
солидарност, почитување на другите, чување на природата и нејзините ресурси за сегашните и 
идните генерации, почитување на биолошката и културната разноликост и планетата Земја во 
целина. 
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АНЕКС 1 

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 2030 
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Цели за одржлив развој  

Цел 1. Да се стави крај на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде  

Цел 2. Да се стави крај на гладувањето, да се постигне безбедност на храната и 
подобрување на исхраната и да се промовира одржливо земјоделство 

Цел 3. Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојба за сите од секоја 
возраст 

Цел 4. Да се обезбеди инклузивно и еднакво квалитетно образование и да се промовираат 
можностите за доживотно учење за сите 

Цел 5. Да се постигне родова еднаквост и да се охрабрат жените и девојчињата 

Цел 6. Да се обезбеди пристап до и одржливо управување со вода и санитарни услови за 
сите 

Цел 7. Да се обезбеди пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна енергија за 
сите 

Цел 8. Промовирање на инклузивен и одржлив економски раст, вработување и пристојна 
работа за сите 

Цел 9. Изградба на прилагодлива инфраструктура, промовирање на одржлива 
индустријализација и поттикнување на иновации 

Цел 10. Намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите 

Цел 11. Остварување на инклузивни градови и населби, безбедни, прилагодливи и 
одржливи 

Цел 12. Да се обезбеди одржлива потрошувачка и производство 

Цел 13. Да се преземат итни мерки за борба против климатските промени и нивното 
влијание3 

Цел 14. Да се зачуваат океаните, морињата и морските ресурси и да се обезбеди нивно 
одржливо користење со цел постигнување одржлив развој 

Цел 15. Заштита, обновување и промовирање на одржливото користење на копнените 
екосистеми, одржливо управување со шумите, борба против опустинувањето и спречување 
на и повлекување на земјишната деградација и спречување на намалувањето на 
биолошката разновидност 

3 Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени претставува примарен меѓународен,  меѓувладин 
форум во врска со глобалниот одговор на климатските промени.  
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Цел 16. Промоција на мирољубиви и инклузивни општества за одржлив развој, пристап до 
правда за сите и изградба на ефикасни, одговорни и инклузивни институции на сите нивоа 

Цел 17. Зајакнување на средства за спроведување и ревитализација на глобалното 
партнерство за одржлив развој 

 
Цел 1. Да се стави крај на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде  
 
1.1 До 2030 година, искоренување на екстремната сиромаштија на сите луѓе насекаде во светот, со 
која, согласно тековните показатели, се зафатени сите луѓе кои живеат со помалку од $ 1,25 
долари на ден. 
1.2 До 2030 година, да се намали најмалку за половина бројот на мажи, жени и деца од сите 
возрасти кои живеат во сиромаштија, во сите нејзини облици, согласно националните дефиниции. 
1.3 Спроведување на соодветни национални системи и мерки за социјална заштита за сите, 
особено за најзагрозените, а заклучно со 2030 година да се постигне значителен опфат на 
сиромашните и ранливите. 
1.4 До 2030 година, да се осигура дека сите мажи и жени, особено сиромашните и ранливите, 
имаат еднакви права на економски ресурси, како и пристап до основните услуги, управување со 
земјиштето и други форми на сопственост, наследство, природни ресурси, соодветна нова 
технологија и финансиски услуги, како микрофинансирање. 
1.5 До 2030 година, да се изгради систем којшто ќе обезбеди поголема отпорност на сиромашните 
и оние во ранлива состојба и да се намали нивната изложеност и ранливост на екстремни настани 
поврзани со екстремни климатски појави и други економски, социјални и еколошки шокови и 
природни катастрофи. 

1.а Да се обезбеди значајна мобилизација на ресурси од различни извори, вклучително и 
преку зголемена развојна соработка, со цел да се обезбедат соодветни и предвидлив 
средства за земјите во развој, особено во најмалку развиените земји, за реализација на 
програми и политики со коишто ќе се стави крај на сиромаштијата во сите нејзини 
димензии. 
1.б Да се создаде прифатлива политичка рамка на национално, регионално и меѓународно 
ниво, во полза на сиромашните и врз основа на родово сензитивните стратегии за развој, да 
се поттикнат забрзани инвестиции наменети за активности во врска со искоренувањето на 
сиромаштијата. 

 
 
Цел 2. Да се стави крај на гладувањето, да се постигне безбедност на храната и подобрување 
на исхраната и да се промовира одржливо земјоделство 
 
2.1 До 2030 година, да се стави крај на гладувањето и да се обезбеди пристап до безбедна и здрава 
храна, доволна за сите луѓе, особено за сиромашните и луѓето во ранлива состојба, вклучително и 
бебињата, во текот на целата година. 
2.2 До 2030 година, да се стави крај на сите форми на неисхранетост, и до 2025 година да се 
постигнат меѓународно договорените цели за спречување на заостанувањето во телесниот развој 
кај деца до 5-годишна возраст, како и да се адресираат потреби за исхрана на девојките 
адолесценти, бремените жени и доилки и постарите лица. 
2.3 До 2030 година, двојно да се зголеми земјоделското производство и приходите на малите 
производители на храна, особено на жените, автохтоните групи, земјоделските семејства, 
сточарите и рибарите, вклучени преку безбеден и еднаков пристап до земјиште, други 
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продуктивни ресурси и инпути, знаење, финансиски услуги, пазари и можности за остварување на 
дополнителни вредности и други неземјоделски облици на вработување. 
2.4 До 2030 година, да се осигураат одржливи системи за производство на храна и спроведување 
на прилагодливи земјоделски практики кои ја зголемуваат продуктивноста и производството, кои 
помагаат да се одржат екосистемите, да се зајакне капацитетот за адаптација кон климатските 
промени, екстремните временски услови, суши, поплави и други природни катастрофи, како и да 
се осигура постепено подобрување на земјиштето и квалитетот на почвите.  
2.5 До 2020 година, да се одржува генетската разновидност на семињата, култивираните растенија, 
како и на одгледуваните и домашни животни и нивните сродни диви видови, преку соодветно 
управување на банки за чување на разновидни семиња и растенија на национално, регионално и 
меѓународно ниво, како и со промовирање на пристапот до фер и рамноправна распределба на 
придобивките кои произлегуваат од користењето на генетските ресурси и придружните 
традиционални знаења, што се меѓународно договорени. 

2.а Зголемување на инвестициите, руралната инфраструктура и земјоделските 
истражувања и проширување на услугите, меѓудругото и преку засилена меѓународна 
соработка, напреден технолошки развој и подобрување на банките за растителен и 
добиточен генетски материјал, со цел да се зголеми производствениот земјоделски 
капацитет во земјите во развој, и особено во најмалку развиените земји 
2.б Да се исправат и спречат било какви трговски рестрикции и дисторзии на светскиот 
земјоделски пазар, како и преку паралелно елиминирање на сите форми на извозни 
земјоделски субвенции и сите извозни мерки со еквивалентен ефект, во согласност со 
мандатот на Развојната агенда од Доха 
2.в Усвојување на мерки за обезбедување на правилно функционирање на пазарот на храна 
и нејзините деривати, како и да се олесни навремениот пристап до информации за пазарот, 
вклучително и за резервите на храна, со цел да се спречи екстремната нестабилност на 
цените за храна 

 
Цел 3. Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојба за сите од секоја возраст 
 
3.1 До 2030 година, да се намали глобалната смртност кај родилките на помалку од 70 на 100.000 
живородени 
3.2 До 2030 година, да се спречи смртноста кај новороденчиња и деца под 5-годишна возраст, во 
сите земји  без исклучок, со цел намалување на неонаталната смртност најмалку под 12 на 1000 
живородени деца и кај деца под 5- годишна возраст намалување на смртноста најмалку под 25 на 
1000 живородени деца 
3.3 До 2030 година, да се стави крај на епидемијата на СИДА, туберкулозата, маларијата и 
занемарените тропски болести и да се зајакне борбата против хепатитис, болести како резултат на 
загадена вода  и други заразни болести 
3.4 До 2030 година, за една третина да се намали предвремената смртност од незаразни болести 
преку превенција и третман и промовирање на менталното здравје и благосостојба 
3.5 Зајакнување на превенцијата и третман на злоупотребата на супстанции, вклучително 
злоупотребата на наркотична дрога и штетното користење на алкохол 
3.6 До 2020 година, да се преполови бројот на смртни случаи и повреди од сообраќајни незгоди на 
глобално ниво  
3.7 До 2030 година, да се осигура универзалниот пристап до услугите што се однесуваат на 
половото и репродуктивно здравје, вклучително и планирањето на семејство, информирање и 
едукација, како и интегрирање на репродуктивното здравје во националните стратегии и програми 
3.8 Постигнување на универзално здравствено осигурување, вклучувајќи ја и заштитата од 
финансиски ризик, пристап до квалитетни услуги од суштинско значење за здравствената заштита 
и пристап до безбедни, ефикасни, квалитетни и достапни основни лекови и вакцини за сите 
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3.9 До 2030 година, значително да се намали бројот на смртни случаи и болести предизвикани од 
опасните хемикалии, загадувањето на воздухот, водата и почвата  

3.а Да се зајакне спроведувањето на Рамковната конвенција на Светската здравствена 
организација за контрола на тутунот во сите земји, соодветно 
3.б Поддршка на истражувањето и развојот на вакцини и лекови за заразни и незаразни 
болести, што главно ги погодуваат земјите во развој, да обезбеди слободен пристап до 
достапните основни лекови и вакцини, во согласност со Декларацијата од Доха за 
Спогодбата за трговските аспекти на правата за интелектуална сопственост (TRIPS) и 
јавното здравство, со што се потврдува правото на земјите во развој во целост да ги 
користат одредбите од Спогодбата за трговските аспекти на правата за интелектуална 
сопственост, во врска со флексибилноста за заштита на јавното здравје, со посебен 
нагласок, да се обезбеди пристап до лекови за сите 
3.в Значително зголемување на финансирањето во областа на здравството, како и 
вработување, развој, обука и задржување на работната сила во здравствените установи во 
земјите во развој, особено во најнеразвиените земји и малите островски земји во развој 
3.г Зајакнување на капацитетите на сите земји, особено на земјите во развој, за рано 
предупредување, намалување на ризикот и управување со националните и глобалните 
здравствени ризици 

 
 
Цел 4. Да се обезбеди инклузивно и еднакво квалитетно образование и да се промовираат 
можностите за доживотно учење за сите 
 
4.1 До 2030 година, да се осигура дека сите девојчиња и момчиња стекнале бесплатно, подеднакво 
достапно и квалитетот основно и средно образование, што понатаму ќе овозможи добивање на 
соодветни и делотворни резултати  
4.2 До 2030 година, се осигура дека сите девојки и момчиња имаат пристап до квалитетен ран 
детски развој, грижа и предучилишно образование, како подготовка за основно образование 
4.3 До 2030 година, да се осигура еднаков пристап за сите жени и мажи до достапно и квалитетно 
техничко, стручно и терциерно образование, вклучително и високо образование 
4.4 До 2030 година, значително да се зголеми бројот на младите и возрасните кои имаат соодветни 
вештини, вклучувајќи технички и стручни вештини, вработување, пристојни работни места и 
претприемништво 
4.5 До 2030 година, да се елиминираат родовите разлики во образованието и да се обезбеди 
еднаков пристап до сите нивоа на образование и стручна обука за ранливите граѓани, вклучително 
и лицата со посебни потреби, автохтоното население и децата во ранлива состојба 
4.6 До 2030 година, да се осигура дека сите млади и значителен број од возрасните, мажи и жени, 
постигнале јазична и нумеричка писменост 
4.7 До 2030 година, да се осигура дека сите ученици ќе се здобијат со знаења и вештини потребни 
за промовирање на одржливиот развој, меѓу другото, преку едукација за одржлив развој и одржлив 
начин на живот, човекови права, родова еднаквост, промоција на културата на мирот и без 
насилство, глобално жителство и разбирање на културната разновидност и придонесот на 
културата кон одржлив развој 
4.а Изградба и подобрување на школските објекти прилагодени на барањата на децата, инвалидите 
и во поглед на родовите барања, осигурување на безбедна, ненасилна, инклузивна и ефективна 
средина за учење, за сите 
4.б До 2020 година, на глобално ниво значително да се прошири бројот на стипендии за земјите во 
развој, особено за најмалку развиените земји, малите островски земји во развој и земјите од 
Африка, за упис на високо образовани институции, вклучително и стручни и технички обуки за 
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информатичка и комуникациска технологија, инженеринг и научни програми, во развиените земји 
и другите земји во развој 
4.в До 2030 година, значително да се зголеми понудата на квалификувани наставници, 
вклучително преку меѓународната соработка за обука на наставници во земјите во развој, особено 
во најнеразвиените земји и малите островски земји во развој 
 
 
 
Цел 5. Да се постигне родова еднаквост и да се охрабрат жените и девојчињата 
5.1 Укинување на сите форми на дискриминација на сите жени и девојчиња, насекаде 
5.2 Елиминација на сите форми на насилство врз сите жени и девојчиња во јавната и приватната 
сфера, вклучително и трговија со луѓе и сексуална и друг вид на експлоатација 
5.3 Елиминирање на сите штетни практики, како присилни бракови со деца и бракови во рана 
возраст, и генитално осакатување на женската популација 
5.4 Да се признае и вреднува неплатената нега и домашна работа преку овозможување на јавни 
услуги, инфраструктурни и политики за социјална заштита и промоција на заедничка одговорност 
во рамки на домаќинствата и семејствата, соодветно на националните прилики 
5.5 Да се осигура целосно и ефективно учество на жените и еднакви лидерски можности на сите 
нивоа на донесување одлуки во политичкиот, економскиот и јавниот живот 
5.6 Да се осигура универзален пристап до правото за обезбедување на половото и репродуктивно 
здравје, во согласност со Програмата за акција на Меѓународната конференција за население и 
развој и Пекиншката платформа за акција и пристап до документите за резултатите од овие 
конференции 

5.а Да се преземат реформи за пристап на жените до еднакви права на економски ресурси, 
како и пристап до земјиште и други форми на сопственост, финансиски услуги, наследство 
и природни ресурси, во согласност со националните закони 
5.б Да се зголеми примената на технологии кои обезбедуваат подобри услови, особено во 
информатичката и комуникациска технологија, со цел промовирање на јакнењето на 
жените 
5.c Да се усвојат и да се зајакнат соодветни политики и извршни акти за унапредување на 
родовата еднаквост и еманципација на сите жени и девојки, на сите нивоа 

 
 
Цел 6. Да се обезбеди пристап до и одржливо управување со вода и санитарни услови за сите 
 
6.1 До 2030 година, да се постигне универзален и еднаков пристап до безбедна и достапна вода за 
пиење за сите 
6.2 До 2030 година, да се постигне пристап до соодветни и еднакви хигиенски и санитарни услови 
за сите и да се стави крај на дефекацијата на отворено, со посебен осврт кон потребите на жените и 
девојчињата и оние во ранлива состојба 
6.3 До 2030 година, да се подобри квалитетот на водата преку намалување на загадувањето, 
спречување на нелегално отстранување на отпад и минимизирање на ослободувањето на опасни 
хемикалии и материјали, преполовување на учеството на непречистени отпадни води и значително 
зголемување на рециклирањето и безбедната повторна употреба на глобално ниво 
6.4 До 2030 година, значително зголемување на ефикасноста во употребата на вода во сите 
сектори и да се осигураат одржливи црпни капацитети  и залихи на свежа вода, за да се одговори 
на недостатокот на вода и значително да се намали бројот на луѓе кои страдаат од недостиг на 
вода  
6.5 До 2030 година, да се спроведе интегрирано управување со водните ресурси на сите нивоа, 
вклучително и прекугранична соработка, соодветно 
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6.6 До 2020 година, да се заштитат и обноват водно поврзаните екосистеми, вклучително и 
планини, шуми, мочуришта, реки, подземни издани и езера 

6.a До 2030 година, да се прошири меѓународната соработка и поддршка за градење на 
капацитетите на земјите во развој, за активности и програми поврзани со вода и санитарни 
услови, вклучително собирање на вода, десалинизација, ефикасност на системите за 
водоснабдување, третман на отпадни води, рециклирање и технологии за повторна 
употреба  
6.б Поддршка и зајакнување на учеството на локалните заедници во подобрување на 
управувањето со вода и санитарни услови  

 
 
Цел 7. Да се обезбеди пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна енергија за сите 
 
7.1 До 2030 година, да се осигура универзален пристап до прифатливи, сигурни и модерни 
енергетски услуги 
7.2 До 2030 година, значително да се зголеми уделот на обновливите извори на енергија во 
вкупната глобална енергетска понуда 
7.3 До 2030 година, двојно да се зголеми глобалната стапка на подобрување во енергетската 
ефикасност 

7.а До 2030 година, да се подобри меѓународната соработка за олеснување на пристапот до 
истражувања и технологии за чиста енергија, вклучително обновливи извори на енергија, 
енергетска ефикасност и технологии за чиста енергија и напредни и почисти технологии на 
фосилни горива, како и промовирање на инвестициите во енергетската инфраструктура и 
технологии за чиста енергија 
7.б До 2030 година, да се прошири инфраструктурата и надгради технологијата за 
снабдување со модерни и одржливи енергетски услуги за сите во земјите во развој, 
особено во најмалку развиените земји, малите островски земји во развој, земјите земјите во 
развој што немаат излез на море, во согласност со соодветните програми за поддршка 

 
Цел 8. Промовирање на инклузивен и одржлив економски раст, вработување и пристојна 
работа за сите 
 
8.1 Да се одржи економскиот раст по глава на жител во согласност со националните услови, и 
особено, најмалку 7 отсто бруто порастот на домашниот производ на годишно ниво во најмалку 
развиените земји 
8.2 Да се постигне повисоко ниво на економска продуктивност преку разновидност, технолошка 
надградба и иновации, со фокус кон остварување дополнителни вредности и сектори кои 
поттикнуваат нови работни места 
8.3 Промовирање на развојно ориентирани политики кои поддржуваат производствени 
активности, креирање на пристојни работни места, претприемништвото, креативност и иновации, 
како и охрабрување за формирање и развој на микро, малите и средни претпријатија, вклучително 
и преку пристап до финансиски услуги 
8.4 Напредно подобрување, до 2030 година, на глобалната ефикасноста во користењето на 
ресурсите и производството, и да се настојува да се постигне економски раст без уништување на 
животната средина, во согласност со 10-годишната рамковна програма за одржлива потрошувачка 
и производство, под водство на развиените земји 
8.5 До 2030 година, да се постигне целосно и интензивно вработување и пристојна работа за сите 
жени и мажи, вклучително и за младите и лицата со посебни потреби, како и еднаква плата за 
работа од ист обем  
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8.6 До 2020 година, значително се намали процентот на млади кои не се вработени, образовани 
или обучени 
8.7 Да се преземат итни и ефикасни мерки за искоренување на принудната работа, да се стави крај 
на модерно ропство и трговија со луѓе и да се стави забрана и елиминирање на најлошите форми 
на искористување на деца за работа, вклучително и регрутирањето на деца за учество во војни, а 
до 2025 година, да се стави крај на искористувањето на децата за работа во сите облици 
8.8 Да се заштитат правата на работниците и да се промовира безбедна и сигурна работна средина 
за сите работници, вклучително и за работниците мигранти, особено жените мигранти, и оние со 
нестабилно вработување 
8.9 До 2030 година, да се изготват и да се спроведуваат политики за промовирање на одржлив 
туризам, што создава работни места и ја промовира локалната култура и производи 
8.10 Да се зајакне капацитетот на домашните финансиски институции со цел да се поттикне и 
прошири пристапот до банкарство, осигурувањето и финансиски услуги за сите 

8.a Да се зголеми поддршката за трговска помош на земјите во развој, особено на најмалку 
развиените земји, вклучително и преку Интегрираната рамка за заголемување на 
техничката помош во однос на трговијата за најмалку развиените земји 
8.б До 2020 година, да се развие и да се стави во функција глобалната стратегија за 
вработување на младите и спроведување на Глобалниот пакт за работни места на 
Меѓународната организација на трудот 

 
Цел 9. Изградба на прилагодлива инфраструктура, промовирање на одржлива 
индустријализација и поттикнување на иновации 
 
9.1 Развој на квалитетна, сигурна, одржлива и прилагодлива инфраструктура, вклучително и 
регионална и прекугранична инфраструктура, за поддршка на економскиот развој и човечката 
благосостојба, со фокус на применлива и инфраструктура со еднаков пристап за сите 
9.2 Промовирање на инклузивна и одржлива индустријализација и, до 2030 година, значително 
зголемување на вработеноста во индустрискиот сектор и нејзиното учество во вкупниот бруто 
домашен производ, во согласност со националните услови, и двојно зголемување на нејзиното 
учество во најмалку развиените земји 
9.3 Зголемување на пристапот на малите индустриски и други претпријатија, особено во земјите во 
развој, до финансиски услуги, вклучително и до поволни кредити, и нивна интеграција во 
синџирот на вредности и пазарите 
9.4 До 2030 година, подобрување на инфраструктурата и осовременување на индустриите, со цел 
нивна одржливост, преку зголемена ефикасноста во користењето на ресурсите и поголемо 
прифаќање на чисти еколошки технологии и индустриски процеси, во сите земји, со преземање на 
мерки во согласност со нивните способности 
9.5 Овозможување на научни истражувања, надградба на технолошките можности во 
индустриските сектори во сите земји, особено во земјите во развој, вклучувајќи го, до 2030 година, 
и поттикнувањето на иновации и значителното зголемување на бројот на работници за 
истражувања и развој на 1 милион луѓе, и трошоците за јавни и приватни истражувања и развој 

9.a Да се овозможи одржлив и прилагодлив развој на инфраструктурата во земјите во 
развој, преку зголемена финансиска, технолошка и техничка поддршка за земјите од 
Африка, најмалку развиените земји, земјите во развој без излез на море и малите островски 
земји во развој 
9.б Поддршка на домашниот технолошки развој, истражувања и иновации во земјите во 
развој, вклучително и обезбедување на поволна политика за животната средина, меѓу како 
и, разновидност во индустриските сектори и дополнителната вредност на стоки 
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9.в До 2020 година, значително зголемување на пристапот до информатички и 
комуникациски технологии и настојување за обезбедување на универзален пристап до 
интернет на најмалку развиените земји  

 
 
Цел 10. Намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите 
 
10.1 До 2030 година, постепено постигнување и одржување на растот на приходите од дното на 40 
проценти од населението со поголема стапка од националниот просек 
10.2 До 2030 година, јакнење и промовирање на социјалната, економска и политичка вклученост 
на сите, без оглед на возраста, полот, хендикепот, расата, етничката припадност, потеклото, 
религијата, економскиот или друг статус 
10.3 Да се осигура еднаква можност и намалување на нееднаквоста во исходите, вклучително и 
преку елиминирање на дискриминирачките закони, политики и практики и промовирање на 
соодветна законска регулатива, политики и активности за оваа намена 
10.4 Да се усвојат политики, особено фискални, политики за плати и социјалната заштита, и 
постепено да се постигне поголема еднаквост 
10.5 Подобрување на регулативата за следењето на глобалните финансиски пазари и институции и 
зајакнување во спроведувањето на таквите прописи 
10.6 Да се осигура зголемена застапеност и глас во процесот на донесување одлуки за земјите во 
развој, во глобалните меѓународни економски и финансиски институции, со цел да се постигнат 
поефикасни, веродостојна, одговорни и легитимни институции 
10.7 Обезбедување на уредна, безбедна, редовна и одговорна миграција и мобилност на луѓе, 
вклучително и преку спроведување на планираните и добро-управувани миграциони политики 

10.a Спроведување на принципот за посебен и различен третман за земјите во развој, 
особено во најмалку развиените земји, во согласност со договорите на Светската трговска 
организација 
10.б Поттикнување на официјалната развојна помош и финансиски текови, вклучувајќи ги 
и директните странски инвестиции, во државите што имаат најголема потребата, особено 
во најмалку развиените земји, земјите од Африка, малите островски земји во развој и 
земјите во развој без излез на море, во согласност со нивните национални планови и 
програми 
10.в До 2030 година, да се намалат трошоците за трансакции со дознака за мигранти на 
помалку од 3 проценти и да се елиминираат трошоците со дознака за коридори што се 
повисоки од 5 проценти 

 
 
Цел 11. Остварување на инклузивни градови и населби, безбедни, прилагодливи и одржливи 
 
11.1 До 2030 година, да се осигура пристап за сите до соодветно, безбедно и достапно домување и 
основни услуги и надградба на сиромашните квартови 
11.2 До 2030 година, да се обезбеди пристап до безбедни, прифатливи, достапни и одржливи 
транспортни системи за сите, подобрување на безбедноста на патиштата, особено преку 
проширување на јавниот превоз, со посебно внимание на потребите на оние во ранлива состојба, 
жени, деца, лица со посебни потреби и постарите лица 
11.3 До 2030 година, подобрување на инклузивната и одржлива урбанизација и капацитетот за 
учество, интегрирано и одржливо планирање и управување на населбите за живеење и во сите 
земји 
11.4 Да се зајакнат напорите за заштита и зачувување на светското културно и природно 
наследство 
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11.5 До 2030 година, значително да се намали бројот на смртни случаи и бројот на загрозени луѓе 
и значително да се намалат директните економски загуби во однос на глобалниот бруто домашен 
производ предизвикан од катастрофи, вклучувајќи и катастрофи поврзани со вода, со фокус на 
заштита на сиромашните и луѓето од ранливите групи 
11.6 До 2030 година, да се намали негативното влијание врз животната средина и градовите, по 
глава на жител, со посебно внимание врз квалитетот на воздухот и управувањето со комуналниот 
и другите видови отпад 
11.7 До 2030 година, да се обезбеди универзален пристап до безбедни, инклузивни и достапни 
зелени и јавни површини, особено за жените и децата, постарите лица и лицата со посебни 
потреби 

11.a Да се поддржат позитивни економски, социјални и еколошки врски помеѓу урбаните, 
пери-урбаните и рурални средини преку зајакнување на национално и регионално развојно 
планирање  
11.б До 2020 година, значително да се зголеми бројот на градови и населби што ќе 
донесуваат и спроведуваат интегрирани политики и планови од инклузивен карактер, со 
фокус на ефикасноста на ресурсите, ублажување и прилагодување кон климатските 
промени, отпорност на катастрофи, како и да се развива и спроведува холистичко 
управување со ризикот од катастрофи на сите нивоа, во согласност со Рамката од Сендаи 
(2015-2030) за намалување на ризик од катастрофи,  
11.в Да се обезбеди поддршка за најмалку развиените земји, преку финансиска и техничка 
помош, градејќи одржливи и прилагодливи објекти од локални материјали 

 
Цел 12. Да се обезбеди одржлива потрошувачка и производство 
 
12.1 Да се спроведат 10-годишните програмски рамки за одржлива потрошувачка и производство, 
такашто сите земји ќе преземат акции, развиените земји ќе бидат лидери, и при тоа ќе го земат во 
предвид развојот и капацитетите на земјите во развој 
12.2 До 2030 година, да се постигне одржливо управување и ефикасно користење на природните 
ресурси 
12.3 До 2030 година, да се преполови отпад од храна по глава на жител на глобално ниво, во 
малопродажбата како и на ниво на потрошувачи, намалување на загубите на храна во текот  на 
производството и синџирот на снабдување, вклучително и загубите после берба 
12.4 До 2020 година, да се постигне соодветно управување со хемикалии и животниот циклус на 
сите видови отпад, во склад со заштитата на животната средина, а во согласност со договорените 
меѓународни рамки, и значително да се намали нивното ослободување на воздухот, водата и 
почвата, со цел да се минимизираат нивните негативни влијанија врз здравјето на луѓето и 
животната средина 
12.5 До 2030 година, значително да се намали создавањето на отпад преку превенција, 
намалување, рециклирање и повторна употреба 
12.6 Поттикнување на претпријатијата, особено големите и меѓунационални компании, да усвојат 
одржливи практики и да интегрираат одржливи информации во нивниот циклус на известување 
12.7 Промовирање на практики за спроведување на јавни набавки кои се одржливи, и во 
согласност со националните политики и приоритети 
12.8 До 2030 година, да се осигура дека луѓето насекаде имаат соодветни информации и зајакната 
свест за одржлив развој и животен стил во хармонија со природата 

12.a Поддршка на земјите во развој за зајакнување на своите научни и технолошки 
капацитети, со цел да се насочат кон одржливи модели на потрошувачка и производство 
12.б Да се развијат и спроведат алатки за следење на одржливиот развој и влијанијата врз 
одржливиот туризам, што создава работни места и ја промовира локалната култура и 
производи 
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12.в Рационализација на неефикасните субвенции за фосилни горива што поттикнуваат 
непотребна потрошувачка, отстранување на пазарните нарушувања, во согласност со 
националните услови, вклучително и преку преструктуирање на оданочувањето и 
исфрлање од употреба на штетните субвенции, кадешто постојат, преку прикажување на 
нивните влијанија врз животната средина, земајќи ги целосно во предвид специфичните 
потреби и услови на земјите во развој, со намалување на можните негативни влијанија врз 
нивниот развој, на начин што ќе ги заштити сиромашните и загрозените заедници 

 
Цел 13. Да се преземат итни мерки за борба против климатските промени и нивното 
влијание* 
 
13.1 Зајакнување на отпорноста и капацитетот за прилагодување на опасности поврзани со 
климата и природните катастрофи, во сите земји 
13.2 Интегрирање на мерки за климатски промени во националните политики, стратегии и планови 
13.3 Подобрување на образованието, подигање на свеста и човечките и институционални 
капацитети за ублажување на климатските промени, адаптација, намалување на влијанието и рано 
предупредување 

13.а Спроведување на обврската преземена од страна на развиените земји – потписнички 
на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени, за заедничко мобилизирање на $ 
100 милијарди на годишно ниво од сите извори до 2020 година, со цел да се одговори на 
потребите на земјите во развој, во смисол на превземање значителни активности за 
ублажување и транспарентност во спроведувањето, и потполно и што е можно поскоро 
операционализирање на Климатскиот зелен фонд преку капитализација 
13.б Промовирање на механизми за зголемување на капацитетите за ефикасно планирање и 
управување со климатските промените, во најнеразвиените земји и малите островски земји 
во развој, со посебен фокус на жените, младите и локалните и маргинализираните 
заедници 

 
* Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени претставува примарен 
меѓународен, меѓувладин форум во врска со глобалниот одговор на климатските промени.  
 
Цел 14. Да се зачуваат океаните, морињата и морските ресурси и да се обезбеди нивно 
одржливо користење со цел постигнување на одржлив развој 
 
14.1 До 2025 година, да се спречи и значително да се намали загадувањето на сите видови мориња, 
особено од копнените активности, вклучително и од морските отпади и загадувањето со нутриенти 
14.2 До 2020 година, одржливо да се управуваат и заштитат морските и крајбрежни екосистеми, за 
да се избегнат значителни негативни влијанија, преку зајакнување на нивната отпорност и да се 
преземат акции за нивна реставрација, со цел да се постигнат здрави и продуктивни океани 
14.3 Да се минимизираат и да се укаже на влијанијата кои предизвикуваат закиселување на 
океаните, преку напредна научна соработка, на сите нивоа 
14.4 До 2020 година, ефикасно да се регулира користењето на производи од морињата и 
прекумерниот риболов, непријавениот и нелегален риболов и деструктивните риболовни практики 
и да се спроведуваат научно базирани планови за управување, заради обновување на рибниот фонд 
во најкраток можен рок, барем до ниво што може да произведе максимално одржлив род што го 
диктираат биолошки карактеристики 
14.5 До 2020 година, да се зачуваат барем 10 проценти од крајбрежните и морските подрачја, во 
согласност со националните и меѓународни закони и врз основа на најдобрите достапни научни 
информации 
14.6 До 2020 година, се забрануваат одредени форми на риболовни субвенции кои придонесуваат 
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за прекумерен риболов, да се изостават субвенциите кои придонесуваат за незаконски, непријавен 
и нелегален риболов и да се пристапи кон воздржување од воведување на нови субвенции, и да се 
препознае потребата за соодветни и посебени, ефективни и поинакви третмани за земјите во развој 
и најмалку развиените земји, како и тоа дека треба да бидат составен дел од преговорите за 
риболовни субвенции на Светската трговска организација 
14.7 До 2030 година, да се зголемат економските придобивки од одржливо користење на морските 
ресурси на малите островски земји во развој и најмалку развиените земји, вклучително и преку 
одржливо управување во рибарството, земјоделството и туризмот 

14.a Зголемување на научните знаења, развивање на капацитетите за истражување и 
трансфер на морските технологии, земајќи ги предвид критериумите на Меѓувладината 
океанографска комисија и Упатството за трансфер на морска технологија, со цел да се 
подобри квалитетот на океаните и да се зголеми учеството на морскиот биодиверзитет во 
развојот на земјите во развој, особено на малите островски земји во развој и најмалку 
развиените земји 
14.б Да се обезбеди пристап до морските ресурси и пазари 
за малите професионални рибари  
14.в Подобрување на заштитата и одржливото користење на океаните и нивните ресурси 
преку примена на меѓународното право, како што е наведено во UNCLOS, којашто 
обезбедува правна рамка за заштита и одржливо користење на океаните и нивните ресурси, 
како што е наведено во членот 158 – Иднината што ја сакаме (The Future We Want) 

 
Цел 15. Заштита, обновување и промовирање на одржливото користење на копнените 
екосистеми, одржливо управување со шумите, борба против опустинувањето и спречување 
на и повлекување на земјишната деградација и спречување на намалувањето на биолошката 
разновидност 
 
15.1 До 2020 година, да се осигура зачувувањето, реставрацијата и одржливото користење на 
копнените и континенталните слатководни екосистеми и нивни услуги, особено шумите, 
мочуриштата, планините и сушните подрачја, во согласност со обврските од меѓународните 
договори 
15.2 До 2020 година, да се промовира одржливото управување на сите видови на шуми, да се запре 
со уништувањето на шумите, деградираното земјиште и почви да се вратат во првобитната 
состојба и значително да се зголеми обновувањето на деградираните шуми и пошумувањето на 
глобално ниво 
15.3 До 2030 година, да се продолжи со борбат против опустинувањето, деградираното земјиште и 
почви да се вратат во првобитната состојба, вклучувајќи ги и земјиштата погодени со 
опустинување, суши и поплави, и да се стремиме кон постигнување на свет ослободен од 
активности поврзани со деградација на земјиштето  
15.4 До 2030 година, да се осигури зачувувањето на планинските екосистеми, вклучително и 
нивната биолошка разновидност, со цел да се подобри нивниот капацитет за остварување на 
придобивки, кои се од суштинско значење за одржливиот развој 
15.5 Да се преземат итни и значајни мерки за намалување на деградацијата на природните 
живеалишта, да се запре губењето на биолошката разновидност и, до 2020 година, да се заштитат 
загрозените видови и да се спречи нивното изумирање  
15.6 Да се промовира фер и рамноправна распределба на придобивките кои произлегуваат од 
користењето на генетските ресурси и да се промовира соодветен пристап до тие средства, во склад 
со меѓународните договори 
15.7 Да се преземат итни мерки за ставање крај на криволовството и трговијата со заштитени 
видови на флора и фауна и решавање на проблемите поврзани со побарувачката и понудата на 
нелегални производи од дивата флора и фауна 
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15.8 До 2020 година, да се воведат мерки за спречување и контрола на внесувањето и значително 
намалување на влијанието на инвазивните видови во копнените и водни екосистеми или 
искоренување на приоритетните видови 
15.9 До 2020 година, да се интегрираат вредностите на екосистемите и биолошката разновидност 
во националните и локални планови, развојни процеси, стратегии за намалување на сиромаштијата 
и насоки 

15.a Мобилизирање и значително зголемување на финансиски средства од сите извори за 
зачувување и одржливо користење на екосистемите и биолошката разновидност  
15.б Да се мобилизираат значајни средства од сите извори и од сите нивоа на финансирање 
за одржливо управување со шумите и да се обезбедат соодветни олеснувања за 
унапредување на ваквото управување во земјите во развој, вклучително и за зачувување и 
обновување на шумите 
15.c Подобрување на глобалната поддршка во напорите за борба против криволовството и 
трговијата со заштитени видови, вклучително и преку зголемување на капацитетите на 
локалните заедници да продолжат со остварувањето на одржливи можности за живеење 

 
Цел 16. Промоција на мирољубиви и инклузивни општества за одржлив развој, пристап до 
правдата за сите и изградба на ефикасни, одговорни и инклузивни институции на сите нивоа 
 
16.1 Значително намалување на сите форми на насилство и соодветните стапки на смртност 
насекаде 
16.2 Крај на злоупотребата, експлоатацијата, трговијата и сите форми на насилство и тортура врз 
децата 
16.3 Да се промовира владеењето на правото на национално и меѓународно ниво и да се обезбеди 
еднаков пристап до правда за сите 
16.4 До 2030 година, значително да се намалат недозволените финансиски текови и трговија со 
оружје, зајакнување во обновувањето и повратот на украдени имоти и борба против сите форми на 
организиран криминал 
16.5 Значително намалување на корупцијата и митото во сите нивни облици 
16.6 Да се развијат ефикасни, одговорни и транспарентни институции на сите нивоа 
16.7 Да се осигура одговорно, инклузивно, партиципативно и репрезентативно донесување на 
одлуки, на сите нивоа 
16.8 Да се прошири и да се зајакне учеството на земјите во развој во институциите на глобалното 
управување 
16.9 До 2030 година, да се обезбеди правен идентитет за сите, вклучувајќи евиденција на родените 
16.10 Да се обезбеди пристап на јавноста до информации и заштита на основните права и слободи, 
во согласност со националното законодавство и меѓународните договори 

16.a Зајакнување на релевантните национални институции, вклучително и преку 
меѓународна соработка, за градење на капацитетите на сите нивоа, особено во земјите во 
развој, за спречување на насилството и борбата против тероризмот и криминалот 
16.б Промоција и спроведување на недискриминаторски закони и политики за одржлив 
развој 

 
Цел 17. Зајакнување на средства за спроведување и ревитализација на глобалното 
партнерство за одржлив развој 
 
Финансии 
17.1 Да се зајакне мобилизацијата на домашни ресурси, како и преку меѓународната поддршка за 
земјите во развој, со цел подобрување на домашните капацитети за наплата на даноци и други 
приходи  
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17.2 Развиените земји целосно да ги исполнат своите официјални обврски во врска со развојната 
помош, вклучително и обврските на повеќето развиени земји за постигнување на таргетот за 
отстапување на 0,7 проценти од бруто домашниот приход (БДП) за земјите во развој и од 0.15-0.20 
проценти од БДП за најмалку развиените земји 
17.3 Мобилизирање на дополнителни финансиски средства од повеќе извори за земјите во развој  
17.4 Помош за земјите во развој за постигнување на одржлив долгорочен долг преку 
координирани политики насочени кон поттикнување на должничко финансирање, отпишување на 
долг и преструктуирање на долг, соодветно, и адресирање на надворешниот долг на високо 
задолжените сиромашни земји за намалување на должничката катастрофа 
17.5 Донесување и спроведување на режими за промоција на инвестирањето во најмалку 
развиените земји 
 
 
Технологија  
17.6 Подобрување на соработката во насока Север-Југ, Југ-Југ и триангуларна регионална и 
меѓународна соработка од областа на науката, технологијата и иновациите и подобрување во 
споделувањето на знаењата за взаемно договорените услови, вклучително и преку подобрена 
координација меѓу постојните механизми, особено на ниво на Обединетите нации, и преку 
механизмот за олеснување на глобалната технологија  
17.7 Унапредување на развојот, пренос, дистрибуција и дифузија на соодветни еколошки 
технологии за земјите во развој по поволни услови, вклучително и преку меѓусебно договорени 
концесиски и повластени услови  
17.8 Потполно операционализирање на технолошка банката и научни, технолошки и иновативни 
механизми за градење на капацитетите во најмалку развиените земји, до 2017 година, и зголемена 
употреба на достапна технологија, особено информатичката и комуникациска технологија 
 
Градење на капацитети 
17.9 Подобрување на меѓународната поддршка за ефикасно спроведување и насочено градење на 
капацитети во земјите во развој за поддршка на националните планови во насока кон 
спроведување на сите цели за одржлив развој, вклучително и преку Север-Југ, Југ-Југ и 
триангуларна соработката 
 
Трговија 
17.10 Да се промовира универзален, заснован врз дефинирани правила, отворен, 
недискриминирачки и правичен мултилатерален трговски систем во рамките на Светската 
трговска организација, користејќи ги и заклучоците од преговорите околу Развојната Агенда од 
Доха 
17.11 Значително да се зголеми извозот на земјите во развој, во насока кон двојно зголемување на 
уделот на најмалку развиените земји во вкупниот глобален извоз, до 2020 година 
17.12 Реализација на навремено спроведување на бесцарински квоти и пристап до слободни пазари 
на долгорочна основа за сите најмалку развиени земји во светот, во согласност со одлуките на 
Светската трговска организација, така што ќе се осигура дека преференцијалните правила за 
потекло применливи за увоз од најмалку развиените земји се транспарентни и едноставни, и 
придонесуваат за олеснување на пристап до пазарот 
 
 
Системски прашања  
 
Политики и институционална кохерентност  
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17.13 Подобрување на глобалната макроекономска стабилност, вклучително преку координација и 
кохерентност на политиките  
17.14 Подобрување во кохерентноста на политиките за одржлив развој 
17.15 Почитување на политичкиот простор и лидерство во секоја од земјите за воспоставување и 
спроведување на политики за искоренување на сиромаштијата и одржлив развој 
 
Партнерство од повеќе општествени чинители  
17.16 Подобрување на глобалното партнерство за одржлив развој, надополнето со партнерства од 
повеќе чинители кои се мобилизираат и споделуваат знаења, експертиза, технологии и финансиски 
ресурси, за поддршка и остварување на целите за одржлив развој во сите земји, особено во земјите 
во развој 
17.17 Поттикнување и промовирање на ефикасни јавни, јавно-приватни и партнерства во 
граѓанскиот сектор, градење врз основа на искуства и партнерски стратегии за обезбедување на 
ресурси 
 
Податоци, следење и отчет  
17.18 До 2020 година, да се зголеми подршката за градење на капацитети во земјите во развој, 
вклучително и во најмалку развиените земји и малите островски земји во развој, значително да се 
зголеми достапноста на висококвалитетни, навремени и сигурни податоците издвоени по основ на 
приход, пол, возраст, раса, етничка припадност, миграциски статус, инвалидност, географска 
локација и други карактеристики кои се релевантни во национален контексти 

17.19 До 2030 година, да се надградат постоечките иницијативи за развивање на мерки за 
напредокот на одржлив развој, кои го дополнуваат бруто домашниот производ, како и поддршка за 
градење на капацитетите во поглед на статистиката во земјите во развој. 
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