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2. Цели на наставниот предмет 
 Ученикот кој успешно ќе ја совлада наставната програма по предметот  оптички материјали стекнува 
знаења и се оспособува: 
-     да ги познава физичко-хемиските, механичките и технолошките својства на оптичките материали; 
- да ги познава начините на добивање на оптичките материали, нивна преработка и примена во оптиката;  
- да го разбира  значењето на оптичките матерјали во оптичката техника;  
- да ги споредува и да врши избор на оптичките материјали во работна практика, според табелите и каталозите; 
- да ја сфати примената на основните операции за преработка на оптичките материјали (мерење, бележење, 

режење, дупчење,спојување, полирање); 
- да ракува  со алатите и материјалите кои се користат во оптичката техника.; 
- да развива вештини за работка во групи. 
 
3. Потребни претходни  знаења 
 За успешно совладување на наставните содржини и за постигнување на зацртаните цели по предметот 
оптички материјали, потребно е ученикот да поседува знаења од физика, основи на техниката и 
производството и хемија стекнати од основното училиште. 
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4. Образовен процес 
 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 
 

Тематски целини Бр. 
на 
часо-
ви 

Конкретни цели 
 

Дидактички насоки 
 

Корелација 
меѓу темат. 

целини и меѓу 
предмети 

1. ОСНОВИ НА 
ТЕХНОЛОГИЈАТА 

8 Ученикот: 
- да ги дефинира основните поими 

од технологијата; 
- да ја свати  поделбата на  

технолошките процеси: 
- да ја разбере важноста на 

квалитетот на суровините и 
нивната подготовка во 
технологијата. 

 
 
 

- Укажување на важноста 
на технологијата во 
секојдневниот живот;  

- дефинирање на 
основните поими од 
технологијата; 

- запознавање со 
различните видови 
технолошки процеси; 

- објаснување на 
методите за подготовка 
на суровините. 

Хемија  

2. СТАКЛО И 
ОПТИЧКО СТАКЛО  
 
 
 
 
 
 

 
24 

 
 

- Да го познава составот и 
својствата на стаклото; 

- да ги разликува суровините за 
добивање на стакло и да го да го 
опише процесот на производство 
на стакло; 

- да ги класифицира различните 
видови стакла според нивниот 
состав; 

- да ги познава карактеристиките на 

- Објаснување на 
значењето на стаклото и 
историјатот на стаклото;  

-  опишување на 
структурата и составот 
на стаклото; 

- дефинирање на 
основните физичко - 
хемиски, механички и 
оптички својства на  

   
Физика  и 
хемија  
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оптичкото стакло; 
- да ги споредува различните 

видови оптички стакла и да го 
толкува дијаграмот; 

- да ја опишува постапката на 
добивање и доработка на оптичко 
стакло; 

- да го познава процесот на боење 
на стаклата. 

 

стаклото; 
- опишување и 

демонстрирање на 
основните суровини за 
топење на стакло; 

- објаснување на  
процесите на топење, 
ладење, лиење и 
формирање на стакло;  

- класифицирање на 
стаклата според 
составот и намената; 

- опишување на својствата 
на оптичкото стакло; 

- пуштање слајдови или 
ЦД со процес на 
добивање на стакло; 

- вршење споредба на 
оптичките стакла и 
читање од дијаграм на 
оптичко стакло; 

- шематско  прикажување 
на процесите на лиење, 
пресување и боење на 
стакло; 

- демонстрирање на 
одредени типови леќи.  

3. СРЕДСТВА ЗА 
БРУСЕЊЕ  

14 - Да го сфати процесот на брусење 
- да го објасни процесот   на 

брусење на стакло 
- да ги разликува суровините за 

- Објаснување на 
процесот на брусење на 
стаклото; 

- покажување на суровини 

Хемија и 
основи на 
техниката и 
производството 
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брусење на стакла; 
- да ги дефинира својсвата на 

брусните плочи ; 
- да го опише начинот на добивање 

на брусните плочи; 
- да ја познава  класификацијата и 

начин на бележење на брусните 
плочи; 

- да ја познава примената на 
брусните плочи за различни 
видови стакла; 

 
 
 

за брусење; 
- опишување на 

својсствата на брусните 
зрна и врзувачките 
матерјали; 

- скицирање на пресек и 
димензионирање на 
брусни плочи; 

- класифирање и 
бележење на 
дијамантски брусни 
плочи; 

- прикажување на 
слајдови и ЦД ромови со 
брусни плочи; 

од основното 
образование 

4. СРЕДСТВА ЗА 
ПОЛИРАЊЕ 

7 
 
 
 
 
 
 
 

- Да го дефинира процесот на 
полирање ; 

- да ги познава основните суровини 
за полирање; 

- да го опишува начините на 
полирање на стакло; 

- да укаже на важноста на 
полирањето на стаклото;  

  

- Укажување на важноста 
на полирање во 
оптичката техника; 

- дефинирање на 
процесот полирање; 

- објаснување на 
прашоците и смолите за 
полирање; 

- демонстрирсње на 
прашоците и смолите за 
полирање; 

- споредување на 
техниките на полирање 
стакло; 

- шематско прикажување 
на уреди за полирање. 

Хемија од 
основното 
образование 
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5. ФОТОГРАФСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ 
 
 

4 
 
 
 

- Да ги познава фотографските 
материјали; 

- да го опише начинот на добивање 
на фотографските материјали 
(негативи и позитиви); 

- да ја сфати примената на 
фотографските материјали 

- Запознавање со 
примената на фото 
матерјалите; 

- опишување на начините 
за добивање на фото-
материјалите; 

- користење на негатив 
филмови, позитиви и 
дијапозитиви. 

Хемија и 
основи на 
техниката и 
производството 
од основното 
образование 

6. ПЛАСТИЧНИ 
МАСИ 
 
 

20 - Да ги дефинира поимите полимер 
и пластични маси; 

- да  ги познава својствата на 
полимерите; 

- да го согледа значењето на 
пластчните маси во оптичката 
техника; 

- да ги опише начините на 
производство на полимери и 
пластични маси; 

- да ги разликува пластичните маси 
споредн нивните карактеристики: 

- да ги познава својствата и 
примената на различните видови 
пластични маси (ПВЦ, ПС, поли 
естри, целуоиди, полисиликони и 
др.); 

- да ја истакнува важноста на 
пластичните стакла и контакните 
сочива во оптиката. 

 

- Дефинира поими: 
мономер, полимер, 
полимеризација и 
пластична маса; 

- ги објаснува својствата 
на природните и 
синтетските полимери; 

- ја презентира шемата на 
процесот за добивање на 
пласт маса; 

- објаснува за различните 
својства и примената на 
пласт масите во 
оптиката; 

- покажува примероци од 
пласт маси, рамки и 
пластични леќи. 

 

Хемија од 
основното 
образование 
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7. МЕТАЛИ, 
ЛЕГУРИ, 
СКАПОЦЕНИ 
МЕТАЛИ И 
КРИСТАЛИ 

24 - Да ја истакнува важноста на 
металите   и легурите во техниката 
и оптиката 

- да ги опишува својствата на 
обоените и скапоцените метали и 
нивните легури; 

- да го свати и опише процесот на 
добивање на металите 
(алуминиум, бакар, цинк, злато, 
сребро и др.); 

- да врши класификација на 
легурите врз база на нивниот 
состав; 

- да ја согледува примената на 
металите и легурите во оптиката; 

- даја сфати важноста на 
позлатувањето во оптиката; 

- да ја согледува примената на 
кристалите во оптиката; 

- да ги препознава различните 
видови рамки, делови за оптички 
инструменти и алати. 

- Укажување на примената 
на металите во 
техниката и оптиката; 

- споредување на 
својствата на чисти 
метали и нивните легури; 

- опишување на 
технолошките процеси за 
добивање на металите 
од нивните руди; 

- класифицирање на 
легурите според нивниот 
состав, својства и 
примена; 

- објаснување на 
техниката на 
позлатување; 

- демонстрирање на 
делови, алати и рамки 
изработени од метали. 

Хемија од 
основно 
образование 
 
 

8. ЛЕМОВИ И 
ЛЕМЕЊЕ 

8 - Да ги дефинира поимите лемови и 
лемење; 

- да ги опишува постапките за тврдо 
и меко лемење; 

- да ги разликува уредите за 
лемење; 

- да ја согледа важноста на 
лемењето во оптиката; 

 

- Дефинирање на 
процесот на лемење на 
метали; 

- објаснување на 
разликите  помеѓу 
процесите на  меко и 
тврдо лемење; 

- опишување и скицирање 
на уредот за лемење; 

Хемија и 
основи на 
техниката и 
производството 
од основното 
образование 



 9 

- користење слајдови од 
залемени делови.  

9. КОРОЗИЈА И 
ПОВРШИНСКА 
ЗАШТИТА 

16 - Да ги сфати причините за корозија 
кај металите; 

- да ја согледа штетноста од 
корозијата  

- да го објасни механизмот на 
хемиската и електрохемиската 
корозија; 

- да ги разликува начините на 
ширење на корозијата; 

- да ја сфати важноста на заштитата 
на металите и легурите; 

- да ги опише постапките на 
хемиската заштита на металите и 
легури (галванизација, 
пасивизација и превлаки). 

- Водење и насочување на 
разговор за природата 
на металите и нивната 
издржливост кон 
корозија; 

- изведување на заклучок 
за причините за корозија; 

- објаснување на 
механизамот на корозија 
и начините на нејзино 
ширење; 

- користење на слајдови 
со приказ на кородирани 
делови; 

- укажување на важноста 
на заштитата на 
металите;  

- опишување на 
постапките на хемиска 
заштита од метали. 

Хемија и 
физика од 
основното 
образование 

10.ОПЕРАЦИИ НА 
ОБРАБОТКА НА 
МАТЕРИЈАЛИ 

19 - Да ја познава улогата на 
операциите за обработка на 
матерјали; 

- да врши мерење и одбележување 
со мерни уреди; 

- да изведува операции на режење, 
турпијање, дупчење, сечење на 
метали и пластика; 

- да изведува спојување и виткање 

- Запознавање со улогата 
на операциите за 
обработка на 
материјали; 

- објаснување на 
постапките на мерење, 
одбележување, режење, 
турпијање, дупчење и 
сечење на метали и 

Основи на 
техниката и 
производството 
од основно 
образование: 
техничко 
цртање и 
машински 
елементи 
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на метали; 
- да се запознае со основните 

потапки со брусење, фасетирање и 
глодање на стакло; 

- да полира стакло и метали. 

пластика; 
- демонстрирање на 

постапките на мерење, 
одбележување, режење, 
турпијање, дупчење и 
сечење на метали и 
пластика; 

- демонстрирање на 
спојување и виткање на 
метали; 

- опишување на 
постапките на брусење, 
фасетирање и глодање 
на стакло. 

 
 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 Согласно целите на наставниот предмет оптички материјали, наставникот применува современи 
наставни методи со кои на ученикот ќе му даде можност да стане  активен учесник во наставата преку 
изведувања на наставата во училница, проекти, поврзување со заедницата или активности на работните места. 
Овие методи подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, во парови/тандем и 
индивидуално и користење на современи  наставни средства и помагала. 
 Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: планира, се подготвува за часот,  
објаснува, демонстрира, дава упатства за скицирање и бележење, опишува, поставува прашања, споредува, ги 
користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи и контролира работата на ученикот, го мотивира 
ученикот, ги оценува постигањата на ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, 
прибележување, користење на сопствените претходно стекнати знаења, набљудување, скицирање и бележење, 
демонстрирање постапки, споредување, изработување домашни задачи, читање од дијаграми, скици и друго. 
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4.3. Организација и реализација на наставата  
 Воспитно-образовната работа по наставниот предмет оптички материјали, се реализира преку стручно-
теоретска настава во специјализирана училница, односно  кабинет-училница, опремена со наставни средства и 
помагала. Образовните активности се организирани во две полугодија, преку неделен распоред на часовите. 
Бројот на часовите кој е даден за одделните наставни целини во точка 4.1. од овој документ опфаќа часови за 
обработка на нови наставни содржини, вежби, повторување, утврдување. 
 
 
4.4. Наставни средства и помагала 

За поефикасно  постигнување на целите се применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. 
Во зависност од наставната единица се користи: графоскоп, телевизор и видеорикордер, дијапроектор, мерни 
уреди, алати, материјали за работа, шеми, слики, наставни филмови кои ги третираат подготовките на оптичките 
материјали,, 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 оптички материјали, наставни материјали подготвени од страна на наставникот и 
дополнителна литература за наставникот.    

   
 5. Оценување на постигањата на учениците 

  
Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и  вреднување на знаењата и умеењата  
континуирано во текот на целата учебна година, усно, како  и писмено преку тестови на знаења кои се користат по 
обработката на секоја наставна целина и практични демонстрации. Секој ученик во текот на едно полугодие треба  
да добие најмалку две оценки. Доколку ученикот не ја совлада наставната програма, по предметот се постапува 
според законската регулатива. 
 
6. Кадровски и материјални предуслови за реализација на наставната програма  
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
  

Покрај условите пропишани со Законот за средно образование, наставникот по наставниот предмет 
оптички материјали  треба да ги поседува  следните персонални, професионални и педагошки карактеристики: 
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да е физички и психички здрав, да нема говорни маани, да го познава македонскиот јазик и кирилското писмо,  да 
е отворен и комуникативен, отворен за соработка, да има соодветно професионално образование, со или без 
работно искуство, да ја сака педагошката работа, да е добар организатор, креативен, да ја почитува личноста на 
ученикот, да е подготвен за примена на иновации во воспитно-образовната работа. 
 
6.2. Стандард за наставен кадар 
 Наставата по предметот оптички материјали, ја реализираат кадри со  завршени студии по: 
 технологија  и  со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
 
6.3. Стандард за простор за наставниот предмет 
 Наставата  по наставниот предмет оптички материјали се реализира во  специјализирана училница, 
односно кабинет-училница, опремена според  нормативот за простор и опрема за струката лични услуги. 
 
7. Датум на изработка и носители на изработката на наставната програма 
 
7.1. Датум на изработка: јуни 2005 година. 
 
7.2. Состав на работната група: 
 
1. Чедомир Димовски, раководител, Биро за развој на 

образованието, 
Скопје 
 

советник, 

2. Д-р Доне Гершановски, член, Природно-математички 
факултет, 

Скопје редовен 
професор, 

3. Трајан Ивановски, член, ДСХТУ ,,Марија Кири-
Склодовска,, 

Скопје наставник по 
стручни предмети, 

4. Маја Кочовска, член, Оптика ,,Маја,, Скопје техничар по очна 
оптика 

 
8. Почеток на примена на наставната програма 
 
Датум на започнување: 1. 09. 2005 година 
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9. Одобрување на наставната програма 
 
 Наставната програма по предметот оптички материјали ја донесе министерот за образование и наука со 
решение бр. 11-4189/2 од 19.07.2005 година. 
 


