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1.ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ  
1.1. Назив на наставниот предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 
1.2. Образовен профил и струка на која припаѓа наставниот предмет  
1.2.1. Образовен профил:  техничар за очна оптика 
1.2.2. Струка: лични услуги 
 
1.3. Диференцијација на наставниот предмет  
1.3.1. Практична обука 
 
1.4. Година на изучување на наставниот предмет 
1.4.1. Втора година 
 
1.5. Број на часови на наставниот предмет  
1.5.1. Број на часови неделно: 6 часа 
1.5.2. Број на часови годишно: 216 часа 
 
1.6. Статус на наставниот предмет  
1.6.1. Задолжителен  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 
 
   По совладување на наставната програма по предметот практична настава  ученикот стекнува знаења и вештини, и се 
оспособува за: 
 
- да ја планира и организира работата на оптичката работилница или сервис; 
- да ги изведува основните операции со алати, направи и инструменти во сервисот; 
- да ги применува и  правилно да ги одржува  алатите и инструментите  кои се користат во оптичката техника; 
-  да умее да го спојува средниот  дел со крилата на рамката; 
-  да изработува рачно и машински шаблони за автоматско брусење на леќи;  
-  да развива работни навики  со мерни инструменти, алати и машини за изработка на леќи; 
-  да чита и толкува лекарски рецепти; 
- да ги познава основните параметри на сферните леќи и материјалите од кои се изработени; 
- да врши центрирање, мерење, оцртување и режење на сферни леќи; 
- да ракува со машините за рачно и автоматско брусење на сферни леќи; 
- да вградува сферни леќи во метални и пластични рамки; 
- да ги дотерува и прегледува готовите очила и да ги отстранува грешките; 
- да ги споредува и проценува готовите очила според квалитетот на нивната изработка.  

 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
     За успешно следење и совладување на содржините што се предвидени со наставната програма по практична 
настава , односно остварување на поставените цели, ученикот треба да има предзнаења од предметите: физика, оптички 
материјали и техничко цртање со нацртна геометрија.  
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4 . ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
4.1. Структурирање на содржините за учење 

Тематски целини 
Број 
на 

часови 
Конкретни цели Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските целини 
и меѓу предметите  

1. ОПЕРАЦИИ СО 
МЕТАЛИ И 
НЕМЕТАЛИ 
ОПТИЧКАТА 
РАБОТИЛНИЦА 

 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 

 
 

   Ученикот: 
- да ги познава  рабоните задачи во  

оптичката работилница или 
сервис; 

- да ги познава и применува 
правилата на заштита при работа. 

- да мери, обележува и подготвува 
оптичките материјали; 

- да обработува материјалите со и 
без симнување струганки; 

- да применува основни алати во  
оптичката работилница. 

 

- Презентирање на 
мерките за заштита 
при работа; 

- демонстрација на 
мерни уреди и 
методи за мерење, 
обележување и 
подготовка на 
материјалите; 

- објаснување и 
примена на 
постапките виткање, 
сечење, стружење, 
спојување, кинење, 
рамнење, пилење и 
глодање на метали; 

- давање задачи на 
учениците и вршење 
на проверка на 
реализацијата. 

-Оптика 
 
 

2. ИЗРАБОТКА НА 
ШАБЛОНИ ЗА 
РАЗЛИЧНИ 
ВИДОВИ РАМКИ 

18 - Да препознава различните видови 
рамки за очила; 

- да врши спојување на средениот  
дел на рамката со крилата; 

- Демонстрација на 
различни видови 
рамки и опис на 
нивните својства; 

-Оптика 
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 - да изработува рачно и машински 
шаблон за автоматско брусење на 
леќи според на окуларот на 
рамката; 

- да селектира определени видови 
рамки за очила во дадени случаи. 

 

- подготовка на 
материјали за 
изработка  и 
спојување на очила 
за корекција на видот; 

- водење и 
надгледување на 
постапката за 
изработка на 
шаблони според на 
окуларот на рамката.  

3. СФЕРНИ  ЛЕЌИ ЗА 
КОРЕКЦИЈА НА 
ВИДОТ 

 

72 - Да ги познава ознаките, 
параметрите и материјалите за 
изработка на сферни леќи; 

- да ги толкува лекарските рецепти; 
- да мери растојание меѓу зениците 

на главата на пациентот; 
- да мери диоптриската вредност;  
- да  центрира леќи; 
- да отцртува сферни леќи со 

шаблони; 
- да ги користи техниките на кинење 

и режење на сферни леќи.   
 

- Опишување на 
својствата и 
параметрите на 
сферните леќи; 

- презентација на 
читањето од лекарски 
рецепт; 

-  мерење со 
диоптриметар и 
обучување на 
учениците за мерење 
со уредот; 

- демонстрирање на 
постапките на 
центрирање, мерење 
и отцртување на 
сферни леќи со 
шаблони; 

- примена на алатите 

- Анатомија на глава 
и око 
- Оптика 
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за кинење и режење 
на леќи. 

4. БРУСЕЊЕ НА 
СФЕРНИ ЛЕЌИ 

 

60 
 

- Да ги познава машините за рачно и 
автоматско брусење на леќи; 

- да ракува со машините за рачно 
брусење; 

- да бруси шилести, рамни и 
специјални  фасети на сферни 
леќи; 

- да ракува со машините за 
автоматско брусење;  

- да намести сферна леќа во 
автомат за добивање на различни 
видови фасети. 

 
 

- Нагласување на 
важноста на 
постапката на 
брусење во оптичката 
техника; 

- објаснување и 
демонстрирање на 
работата на 
машините за рачно 
брусење на сферни 
леќи; 

- обучување и следење 
на учениците при 
брусење на различни 
видови фасети; 

- објаснување и 
демонстрирање на 
работата на 
машините за 
автоматско брусење 
на сферни леќи; 

- центрирање на 
сферна леќа во 
автоматот за 
добивање на 
различни видови 
фасети. 

- Оптика 
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5. ВГРАДУВАЊЕ НА 
СФЕРНИ ЛЕЌИ ВО 
РАМКИ 

 

36 
 

- Да вградува сферни леќи во 
метални и пластични рамки; 

- да го употребува апаратот за 
загревање на пластични рамки; 

- да умее да ја обликува рамката 
според формата на леќата; 

- да ја обложи металната рамка со 
пластична влошка при вградување 
на леќите; 

- да ја  издупчи леќата со 
дијамантски сврдел; 

- да ја прицврсти на носачот од 
рамката; 

- да изврши режење на работ на 
леќата, прицврстување на метален 
носач; 

- да ја  врзува леќата со пластичен 
конец. 

 
 

- Истакнување на 
важноста од 
правилно вградување 
на леќите во рамка; 

- објаснување и 
демонстрирање на 
техниката на 
вградување на леќите 
во рамка; 

- примена на апаратот 
за загревање на 
пластични рамки; 

- демонстрирање и 
следење на 
постапката на 
обликување на рамки; 

- обложување на 
метални рамки со 
пластични влошки; 

- режење на работ на 
леќата; 

- прицврстување на 
носач и врзување со 
леќата. 

- Оптика 

6. ДОТЕРУВАЊЕ И 
ПРЕГЛЕД НА 
ГОТОВИ ОЧИЛА 

24 - Да дотерува  готовите очила; 
- да извршува преглед на 

параметрите на готовите очила за 
корекција на видот; 

- да извршува корекција на грешките 
кај готовите очила; 

- Рамнење, свивање и 
прилагодување на 
аголот помеѓу  
средниот дел и 
крилото и местење на 
капиците според 

-Оптика 
- Анатомија на глава 
и око 
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- да ги чисти и пакува готовите 
очила. 

носот на пациентот;  
- вршење проверка на 

чистота на леќите и 
рамките; 

- обучување за 
вршење на проверка 
на еднаквост на 
обликот  на двете 
страни, аголот на 
отворање и 
обликуваните крила; 

- проверување на 
диоптриската 
вредност и 
растојанието меѓу 
оптичките центри;  

- потенцирање на 
важноста за чистење 
и пакување на 
готовите очила. 

 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
            Согласно целите на наставниот предмет практична настава наставникот применува современи наставни методи 
кои на ученикот му даваат можност да стане активен учесник во наставата, во работилница, на проекти и активности на 
работни места. 
 Основните методи што ќе се користат во наставта по  практична настава се: фронтално предавање, демонстрација, 
графички задачи, индивидуална работа на учениците и работа во парови.  

Активности на ученикот: набљудува, чита рецепти и упатства, скицира, обележува и мери, изработува работилнички 
вежби самостојно или во група, демонстрира, проверува, применува и др. 
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 Активности на наставникот: планира, организира, подготвува, демонстрира, дискутира, објаснува, дава инструкции 
за скицирање, бележење, мерење и изработка, поставува прашања, проверува задачи, регистрира и ги оценува 
постигањата на ученикот. 
 
 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Процесот на учење ќе се изведува преку стручнообразовна настава во училишна работилница по очна оптика 
опремена со специјализирана наставна техника, наставни средства, технички помагала и материјали. 
 Образовните активности ќе се реализираат преку неделен распоред на часовите, со делење на паралелката на две 
групи, зависно од типот на вежбата и опременоста на работилницата. 
 

 

4.4. Наставни средства и помагала 
 
      Според Нормативот за простор, опрема, наставни средства и технички помагала за наставата по практична настава, 
потребни се следните алати, инструменти и апарати: комплет клешти за кинење,  рамнење, сечење, плосната, кружна и 
други типови клешти,комплет турпии (разни), гарнитура за заковување на шарнир, пинцети, чеканчиња, инбус клучеви, 
агломери, шублери, микрометри,  метални и дијамантски  сврдл;, направи за центрирање леќи, за мерење напнатост на 
стакло, за лемење и за монтирање на шарнир; грејачи на рамки, диоптриметри, инструмант за мерење на растојание меѓу 
зениците; машини за рачно брусење на  леќи, машини за автоматско брусење  на леќи, апарати за дупчење на леќи, 
апарати за шлифување на леќи, машини за полирање и апарат за автоматска изработка на шаблони.  
       Потребните материјали се: метални и пластични рамки, стаклени и пластични сферни леќи со различна диоптрија и 
потрошен материјал (ацетон, полирна  паста, алкохол, водоотпорна хартија и др.). 
       Учебници и друга литература: стручна и методска литература за практична настава. 
 
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ  
 
 Оценувањето на постигањата на учениците ќе се врши континуирано во текот на целата учебна година и тоа според 
барањата на програмата. 
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 Оценувањето е јавно, односно на ученикот му се соопштува оценката со образложение што се е вреднувано со 
дадената оценка. 
 При оценувањето наставникот има главна улога, меѓутоа должност на наставникот е да ги научи учениците сами да 
ги оценуваат своите знаења и знаењата на своите соученици.  
 Ќе се оценува степенот на совладаноста на теоретските содржини , практичниот дел (демонстрации и изработка на  
вежби) и  изработка на задачи, како и реализирањето на одделни проекти. 
            За учениците кои не ја совладале програмата, ќе се постапи според законската регулатива за средно образование. 
 

 

6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА  
     РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
  
      Покрај условите пропишани со Законот за средно образование, наставникот по наставниот предмет практична 
настава  треба да ги поседува  следните индивидуални, професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички 
здрав, да го применува литературниот јазик и писмо на кој се изведува наставата,  да е отворен и комуникативен, отворен 
за соработка, да има соодветно професионално образование, со или без работно искуство, да ја сака педагошката работа, 
да е добар организатор, креативен, да ја почитува личноста на ученикот, да е подготвен за примена на иновации во 
воспитно-образовната работа. 
 
 
 
6.2. Стандард за наставен кадар  
 
 Наставата по предметот практична настава ја реализираат кадри : 

• со завршено специјалистичко образование - техничар  за очна оптика 
со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит, по исклучок техничар за очна 
оптика 
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6.3. Стандард на простор за наставниот предмет 
 
 Наставата по наставниот предмет оптика се реализира во училишна работилница, опремена според Нормативот за 
простор и опрема за образовниот профил техничар по очна оптика. 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА  
НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
7.1. Датум на изработка : мај 2006 год. 
 
7.2. Состав на работната група : 
 
1. Чедомир Димовски, раководител, советник, Биро за развој на образованието, Скопје 
2. Д-р Доне Гершановски, член, редовен професор, Природно-математички факултет, Скопје 
3. Трајан Ивановски, член, наставник по стручни предмети,  ДСХТУ “Марија Кири-Склодовска” Скопје 
4. Маја Кочовска, член, Оптика “Маја” Скопје техничар по очна оптика 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Датум на започнување : 01.09 2006 год 
 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
                
Наставната програма по предметот  практична настава ја одобри министерот за образование и наука со 
решение број 07 - 3851/24 од 29.06.2006 година. 
 
 
 


