MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA
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VLE^A NA VOZOVI
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tehni~ar za `elezni~ki soobra}aj

Skopje, 2006 godina

1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI

1.1. Naziv na nastavniot predmet: VLE^A NA VOZOVI
1.2. Obrazoven profil i struka
1.2.1. Obrazoven profil: tehni~ar za `elezni~ki soobra}aj
1.2.2. Struka: soobra}ajna
1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet
1.3.1. Karakteristi~en za obrazovniot profil
1.4. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet: vtora godina
1.5. Broj na ~asovi na nastavniot predmet
1.5.1. Broj na ~asovi nedelno: 2 ~asa
1.5.2. Broj na ~asovi godi{no: 72 ~asa
1.6. Status na nastavniot predmet : zadol`itelen predmet
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2. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET
Po sovladuvaweto na nastavnata programa po nastavniot predmet vle~a na vozovi u~enikot steknuva znaewa, ve{tini
i se osposobuva:
–
–
–
–
–
–
–
–

da gi poznava tehni~ko-ekonomskite karakteristiki na vle~ata na vozovi;
da gi razlikuva vle~nite karakteristiki na elektri~en i dizel - pogon;
da gi razlikuva vle~nite vozila na elektri~en i dizel - pogon;
da gi sporeduva dizel i elektri~nite motorni vozovi;
da gi poznava glavnite delovi na vle~nite vozila na elektri~en i dizel - pogon;
da ja objasnuva funkcijata na glavnite delovi na vle~nite vozila na elektri~en i dizel pogon;
da ja poznava potrebata i dinamikata na odr`uvawe na vle~nite vozila;
da steknuva naviki za uredno, brzo i to~no izvr{uvawe na rabotite.

3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA
Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na sodr`inite od ovoj nastaven predmet, odnosno postignuvawe na
postavenite celi, potrebni se predznaewa od predmetot osnovi na soobra}ajot i transportot, prevozni sredstva i
soobra}ajna infrastruktura od I godina.
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4. OBRAZOVEN PROCES
4.1. Struktuрirawe na sodr`inite za u~ewe

Tematski celini

Broj
na
~asovi

Konkretni celi

1

2

3

1. ТЕХНИЧКО
ЕКОНОМСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛЕЧА
НА ВОЗОВИ

2. ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ
ЛОКОМОТИВИ
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Didakti~ki nasoki

Ученикот:
- да објаснува видови влеча на возови;
- да ги разликува предностите и
недостаците на одделните видови влеча;
- да го препознава обележувањето на
влечните возила;
- да ги идентификува типовите и сериите
на влечните возила.
- Да ги познава деловите на дизел-моторот
кај локомотивите;
- да го објаснува принципот на работа на
дизел-мотор кај дизел-локомотивите;
- да ги опишува уредите за регулација на
работа и начин на пренос;
- да ја познава функцијата, улогата и
видовите на вртежни основи и нивните
делови кај локомотивите;
- да ги разликува електричните уреди кај
дизел-локомотивите;
- да ги објаснува функциите на
електричните уреди кај дизеллокомотивите.
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Korelacija me|u
temat. celini i
me|u predmetiте

4
5
- Објаснување на развојот влечата Експлоатација
на возови;
на железнички
- демонстрирање на начините на возила
обележување на влечни возила;
- презентирање на слики и скици
од типови и видови на влечни
возила.
- Објаснување за деловите на
дизел - моторот кај локомотивите;
- опишување на принципот на
работа на дизел моторот кај
локомотивите;
- објаснување
на главните
елементи кај локомотивите кои
овозможуваат
регулација
на
работата;
- објаснување на вртежни основи,
составни делови, осен склоп на
локомотиви;
- опишување на електричните
уреди на локомотивите: главен и
помошен генератор, регулатор на
напон, акумулаторски батерии,
заштитни уреди, уред за будност и
др.

Експлоатација
на железнички
возила
Практична
настава
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3. ДИЗЕЛ МОТОРНИ
ВОЗОВИ

4. СТАБИЛНИ
ПОСТРОЈКИ
НА
ЕЛЕКТРИЧНА
ВЛЕЧА

2

12

6
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- Да ги препознава деловите на дизел
моторот кај дизел - моторните возови;
- да го објаснува принципот на работа на
дизел - моторот кај дизел -моторните
возови;
- да ги идентификува уредите за
регулација на работа на дизел - моторните
возови;
- да ја познава функцијата, улогата и
видовите на вртежни основи и нивните
делови кај дизел - моторните возови;
- да ги разликува електричните уреди кај
дизел - моторните возови;
- да ги објаснува функциите на
електричните уреди кај дизел - моторните
возови.
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- Објаснување за деловите на
дизел - моторот кај дизел моторните возови;
- опишување на принципот на
работа на дизел - моторот кај
дизел - моторните возови;
- објаснување на главните
елементи кај дизел - моторните
возови кои овозможуваат
регулација на работата;
- објаснување вртежни основи,
составни делови, осен склоп на
дизел-моторните возови;
- опишување на електричните
уреди на дизел - моторните
возови: главен и помошен
генератор, регулатор на напон,
акумулаторски батерии, заштитни
уреди, уред за будност и др.
- Да ги разликува системите на електрична - Објаснување на системите за
влеча на возови;
електрична влеча и нивната
- да ги познава деловите на стабилните
намена;
постројки за монофазен напон 25 KV 50
- демонстрирање скици и цртежи
Hz;
на стабилните постројки за
- да ја објаснува намената на постројките
електрична влеча.
за електрична влеча.

5

5
Експлоатација
на железнички
возила
Практична
настава

Експлоатација
на железнички
возила

5.
ЕЛЕКТРОВЛЕЧНИ
ВОЗИЛА НА
МОНОФАЗЕН
НАПОН

6.ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ

7. ОДРЖУВАЊЕ
НА ВЛЕЧНИ
ВОЗИЛА

16

10
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- Да ги познава главните електрични
делови на електровлечните возила;
- да ги познава главните механички делови
на електровлечните возила;
- да ја објаснува намената на главните
електрични и механички делови кај
електровлечните возила.

- Објаснување на електричната
опрема на покривот на возилото;
- објаснување на елелектричната
опрема на главните струјни
кругови на висок напон кај
локомотиви;
- објаснување на електричната
опрема на помошен погон;
- објаснување на главните
механички делови на на електровлечните возила;
- прикажување слики, шеми и
цртежи.

Експлоатација
на железнички
возила,
Практична
настава

- Да ги познава главните електрични
делови на електромоторните возови;
- да ги познава главните механички делови
на електромоторните возови;
- да ја опишува намената на главните
електрични делови кај електромоторните
возови;
- да ја опишува намената на главните
механички делови кај електромоторните
возови.
- Да ја сфаќа потребата од одржување на
влечните возила;
- да ја познава динамиката на одржувањето
на возилата.

-Објаснување на
високонапонската и
нисконапонската опрема на
електромоторните возови;
- опишување на механичкиот дел
на електромоторните возови;
- прикажување слики, шеми и
цртежи.

Практична
настава

- Укажување на потребата од
постојано одржување на влечните
возила;
- објаснување на циклусите на
тековното и периодичното
одржување;
- укажување на обемот на работа
при циклусите на одржување.

Експлоатација
на железнички
возила,
Практична
настава
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4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe
Vo tekot na vospitno – obrazovniot proces se primenuvaat slednite nastavni formi: frontalna, grupna, i
individualna rabota. Kako nastavni metodi mo`e da se koristat: demonstracija, diskusija, re{avawe na
problemi, aktivna demonstracija na u~enicite i drugo.
Aktivnosti na u~enikoт: da slu{a, nabquduva, pribele`uva, primenuva odnosi i zakonitosti vo grupi i
nezavisno i dr.
Aktivnostite na nastavnikot se: organizira i rakovodi aktivna i individulna dejnost kaj u~enicite, objasnuva,
organizira i vodi diskusija, dava instrukcii, pi{uva na tabla, demonstrira na tabla, gi ocenuva zada~ite, postavuva
pra{awa, registrira, ocenuva i gi analizira rezultatite i dr.
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata
Procesot na u~ewe po predmetot вle~a na vozovi treba da se izveduva preku stru~no – teoretska nastava, da se
sozdadat optimalni uslovi za individualiziranata nastava i rabotata vo timovi, kako i proektni zada~i i
individualni doma{ni zada~i. Obrazovnite aktivnosti se organizirani spored nedelen raspored na ~asoviте vo
~etiri trиmese~ja i vo dve polugodija.
4.4. Nastavni sredstva i pomagala
So cel da se postignat zacrtanite celi na nastavniot predmet влеча на возови potrebno e da se koristat slednive
nastavni sredstva i pomagala:
-

audio – vizuelni pomagala;
slajdovi:
ilustracii;
maketi i modeli;
u~ebnici i u~ebni pomagala;
dopolnitelna literatura.
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5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA UЧENICITE
Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku sledewe i vrednuvawe na znaewata i umeewata
kontinuirano vo tekot na celata u~ebna godina, usno i pismeno preku testovi na znaewa. Dokolku u~enikot ne ja
sovlada nastavnata programa po predmetot, se postapuva spored zakonskata regulativa.
6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite
Nastavnikot po nastavniot predmet вle~a na vozovi treba da gi poseduva slednite pedago{ki, personalni i
profesionalni karakteristiki: da e психофизички zdrav, da vladee so литературниот јазик и pismoто на кој се изведува
наставата, da e komunikativen i otvoren za sorabotka, da e soodvetno profesionalno obrazovan, so ili bez rabotno
iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota i da napreduva vo nea, da e dobar organizator, da e kreativen i sposoben za
primena na inovacii vo obrazovnata tehnologija.
6.2. Standard za nastaven kadar
Zavr{eni studii po `elezni~ki soobra}aj i transport; ma{instvo; elektrotehnika.
Nastavnicite treba da poseduvaat pedago{ka, psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit.
6.3. Standard зa prostor
Za uspe{no realizirawe na celite na nastavniot predmet вle~a na vozovi nastavata se realizira vo
specijalizirani u~ilnici ili kabinet za vle~a na vozovi, soodvetno opremen so nastavni sredstva i pomagala, spored
normativite za prostor i oprema, vo pretpijatija ~ija osnovna ili sporedna dejnost e problematikata na
`elezni~kiot soobra}aj i transport.

8

DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA
7.1. Datum na izrabotka: maј 2006 godina
7.2. Sostav na rabotnata grupa:
1.Ridvan Zekiri, dipl. ma{. in`., sovetnik, Biro za razvoj na obrazovanieto- Skopje, rakovoditel
2. m-r Gordan Stoji}, dipl. soob. in`., nastavnik vo JSU “Vlado Tasevski" - Skopje
3. Zoran Nikolovski, dipl. el. in`., Makedonski `eleznici - Skopje

7. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2006 godina
8. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa po vle~a na vozovi ja odobri министерот за образование и наука so re{enie br. . 07-3851/ 22
od 29.06.2006 godina.
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