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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 
1.1. Назив на наставниот предмет: ОЧНА ОПТИКА 
1.2. Образовен профил и струка   
1.2.1. Образовен профил: техничар за очна оптика 
1.2.2. Струка: лични услуги 
 
1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
1.3.1. Карактеристичен за образовниот профил 
 
1.4. Година на изучување на наставниот предмет 
1.4.1. Четврта 
 
1. 5. Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1. Број на часови неделно: 2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно: 66 часа 
 
1. 6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Изборен 
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 
  

По совладувањето на наставната програма по предметот  очна оптика како изборен предмет ученикот  стекнува 
знаења и вештини и се оспособува: 
- да ги дефинира поимите: астигматизам, афакија, контакни леќи, корекциони леќи; 
- да ги класифицира видовите на контакни и обоени леќи; 
- да ги опишува промените во окото кои настануваат по афакија; 
- да ги набројува начините на корекција на аметропија; 
- да ги објаснува методите за одредување на острината на видот за астигматизам; 
- да чита рецепт за контакна леќа; 
- да администрира и издава контакна леќа; 
- да аплицира контакна леќа; 
- да чита рецепт за корекција на астигматизам; 
- да ги познава начините на корекција на афакија; 
- да ги опишува карактеристики на леќите за  корекција на вид на афакија; 
- да ги објаснува постапките за одржување на контактни леќи; 
- да користи стручна терминологија; 
- да учествува во здравствено воспитување на лица корисници на  контакни леќи. 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ  ЗНАЕЊА 
  

За постигнување на зацртаните цели по предметот  очна оптика како изборен предмет потребно е ученикот да 
поседува знаења од предметите биологија,  физика од I година,  предметот анатомија на око и глава од  II година, очна 
оптика од III година.   
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 

 

 
Тематски целини 

Б
р

. 
н

а 
ч
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в
и

  
Конкретни цели 

 

 
Дидактички насоки 

 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и  

предметите 
1. КОРЕКЦИОНИ ЛЕЌИ  10 Ученикот: 

- да го дефинира поимот корекциона 
леќа; 

- да ги класифицира видовите на леќи 
за корекција на рефракциони 
аномалии; 

- да ги набројува начините на 
корекција на аметропија со 
корекциони леќи; 

- да ги опишува карактеристиките на 
леќите за корекција на рефракциони 
аномалии; 

- да ги класифицира  обоените леќи 
според  карактеристиките, 
функцијата и намената. 
 

 
- Демонстрирање на  

процес на рефракција и 
значење на одделни 
елементи на окото како 
сложен оптички апарат 
при апликација на 
контакна леќа; 

- демонстрирање слики на 
материјали за изработка 
на леќи и нивни 
карактеристики;  

- прикажување на табела 
за параметри на окото 
(еметропно, 
хиперметропно, миопно) 
со леќа; 

- објаснување за обоени 
леќи. 

 

 
- Оптички 

мерења 
- Практична 

настава 
- Очна оптика 
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2. АФАКИЈА 12 - Да го дефинира поимот афакија; 
- да ги опишува промените во окото 

кои настануваат по афакија; 
- да ги познава начините на корекција 

на афакијата; 
- да ги опишува карактеристиките на 

корекциите на афакија. 

- Демонстрирање на 
шематски приказ на 
афакно око и дијаграм за 
корекција на афакно око; 

- објаснување за 
промените во оптиката 
кај афакно око. 

 

 

3. АСТИГМАТИЗАМ 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

- Да го објаснува астигматизмот како 
рефракциона аномалија; 

- да чита шема по Tabo за 
одбележување на оска за 
астигматизам; 

- да ги објаснува карактеристиките за 
видовите на астигматизам; 

- да ги познава методите за 
испитување на астигматизам 
(скијаскопија во темна комора); 

- да ги познава леќите за корекција на 
астигматизам; 

- да чита рецепт за астигматични леќи: 
- да употребува стручна 

терминологија. 
 

- Објаснување за поимот 
астигматизам; 

- демонстирање на: 
објективните методи 
(скијаскопија, 
офталмоскопија, 
кератометрија и 
рефрактометрија) и  
субјективите методи  за 
одредување на острина 
на видот; 

- читање на таблица по 
Tabo; 

- читање на пополнет 
рецепт за асигматизам. 
 

- Оптички 
мерења 

- Практична 
настава 

- Очна оптика 

4. КОНТАКТНИ ЛЕЌИ 30 
 
 
 
 

- Да го дефинира  поимот контакни 
леќи; 

- да ги класифицира видовите на 
контактни леќи; 

- да чита рецепти за контактни леќи; 

- Демонстрирање слики на 
контактни леќи и нивните 
карактеристики;  

- читање и 
администриорање на 

- Оптички 
мерења 

- Практична 
настава 

- Очна оптика  
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- да администрира и издава контактни 
леќи; 

- да ги објаснува карактеристиките на 
контактните леќи; 

- да го објаснува начинот на 
апликација на контакна леќа; 

- да аплицира контакна леќа; 
- да објаснува правилни постапки за 

одржување на контактни леќи; 
- активно да учествува во здравствено 

воспитување на лица корисници на  
контакни леќи. 

 

контактни леќи; 
- апликација на контакни 

леќи; 
- организирање на мини 

едукативни проекти за 
апликација и одржување 
на контакни леќи; 

- организирање на посета 
на лентолошка 
ординација и оптика. 

 
 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
  

Согласно целите на наставниот предмет очна оптика како изборен предмет  наставникот применува современи 
наставни методи со кои на ученикот ќе му даде можност да стане  активен учесник во наставата преку изведувања на 
наставата во училница, проекти, поврзување со заедницата. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за 
работа: работа во групи, во парови/тандем и индивидуално и користење на современи  наставни средства и помагала. 
 Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: планира, се подготвува за часот,  објаснува, 
демонстрира, дава упатства за скицирање и бележење, опишува, поставува прашања, споредува, ги користи претходно 
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  дискутирање, прибележување, користење 
на сопствените претходно стекнати знаења, набљудување, скицирање и бележење, демонстрирање постапки, 
споредување, изработување домашни задачи, читање и анализа на  шеми, скици и друго. 
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4.3. Организација и реализација на наставата  
  

Воспитно-образовната работа по наставниот предмет очна оптика како изборен предмет се реализира преку 
стручно-теоретска настава во специјализирана училница, односно  кабинет-училница, опремена со наставни средства и 
помагала. Образовните активности се организирани во две полугодија, преку неделен распоред на часовите. Бројот на 
часовите кој е даден за одделните наставни целини во точка 4.1. од овој документ опфаќа часови за обработка на нови 
наставни содржини, вежби, повторување, утврдување. 
 
 
4.4. Наставни средства и помагала 

 
За поефикасно  постигнување на целите се применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. Во 

зависност од наставната единица се користи: графоскоп, телевизор и видеорикордер, дијапроектор, анатомски и 
хистолошки атлас, шеми, мулажи, модели, слики, наставни филмови кои ги третираат градбата, локализацијата и 
функцијата на клетката, ткивото, системите и човековото тело во целина  и други наставни  средства и помагала.  

За поуспешно совладување на целите на предметот се користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни 
помагала по очна оптика, наставни материјали подготвени од страна на наставникот и дополнителна литература за 
наставникот, Интернет, стручни списанија и др.    

 
 
   

5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
  

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

Наставникот по наставниот предмет очна оптика како изборен предмет треба да ги поседува  следните 
персонални, професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да ги применува литературниот јазик и 
писмото на кои 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 очна оптика  ја реализираат кадри со  завршени студии по:  
- медицина;   
со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка, како  и положен стручен испит. 

 
6.3. Стандард за простор  
  

Наставата  по наставниот предмет очна оптика како изборен предмет 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: март 2008 година 
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7.2. Состав на работната група: 
 
 
1. Чедомир Димовски, раководител, советник во Центарот за стручно образование и обука - Скопје 
2. проф. д-р Билјана Сидовска, редовен професор, Медицински факултет - Скопје 
3. д-р Соња Славковиќ, наставник по стручни предмети,  ДСМУ „Д-р Панче Караѓозов” -  Скопје 
 
 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Датум на започнување: 1. 09. 2008 година 
 
 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 Наставната програма по очна оптика како изборен предмет ја одобри министерот за образование и наука со 
 решение број 11 - 4721/17 од 20. 06. 2008 година. 


