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            1.  ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1.Назив на наставниот предмет: ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА  
 

                  1.2. Образовен профил и струка 
1.2.1. Образовен профил: техничар за дизајн на облека 
1.2.2. Образование: уметничко 
 

                  1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
1.3.1.  Стручно образование: предмет карактеристичен за профилот 
 
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:      4 часа 
1.5.2. Број на часови годишно: 144 часа 

 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1.  Задолжителен  предмет 
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 2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 

По  совладувањето на наставната програма по предметот изработка на облека ученикот стекнува вештини и 
знаења и се оспособува: 
- да изработува самостојно рачни бодови; 
- да ги познава постапките за работа во кројачница; 
- да ракува со обична машина за шиење; 
- да изработува делови од облека; 
- да составува кројни делови на готови предмети за облекување; 
- да развива работни навики,  чувство на одговорност и рационално користење на материјалите; 
- да ги чува и одржува средствата за работа; 
- да развива вештини за тимска работа; 
- да применува заштитни средства на работното место; 
- да одржува хигиена на работното место. 

 
 
              3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 

За успешно совладување на целите по предметот изработка на облека  потребни се знаења од наставните 
предмети: материјали за изработка на облека, нацртна геометрија и техничко цртање од I година. 
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2. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
2.1.Структурирање на содржините за учење 

 
Тематски целини 

 

Бр. 
на  
ча- 
сови  

Конкретни цели Дидактички насоки 

Корелација 
меѓу тематските
целини и меѓу 
предметите 

 
 

ИЗРАБОТКА НА 
РАЧНИ БОДОВИ   

 
20 

Ученикот: 
-      да го познава работното 

место и видовите работни 
места; 

-      да го подготвува работното 
место; 

-      да ги согледува 
последиците од 
неправилното однесување 
со средствата за работа и 
причините за нивното 
настанување; 

-      да зазема правилна 
положба на телото при 
рачно шиење; 

-      да  работи правилно со 
приборот за рачно шиење; 

-      да прошива ткаенини; 
-      да изработува разни илици; 
-      да плете украсни гајки; 
-      да нашива различни видови 

копчиња. 
 
 

-     Презентирање на работниот 
простор  и редоследот при 
подготовка на работното 
место; 

-      истакнување на 
последиците од 
неправилното однесување 
кон средствата на работа и 
работното место; 

-      покажување на правилното 
седење при рачно шиење; 

-      демонстрирање на приборот 
за рачно шиење; 

-      покажување примероци од 
изработени  бодови, илици и 
копчиња; 

-      покажување начини на 
изработка на бодови и 
илици; 

-      давање  upatstva за работа    
за изработка на соодветни 
бодови, илици и копчиња. 

 
Материјали за 
изработка на 
облека 
     
Технологија на 
изработка на 
облека 
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ПРОЦЕС НА 
РАБОТА ВО 
КРОЈАЧНИЦА 

 
8 

-      Да ја пренесува кројната 
слика на материјалот; 

-      да ја пренесува кројната 
слика на кројните наслаги; 

-      да  крои;  
-      да  ги комплетира 

искроените делови. 

-      Покажување начини и 
правила за постилање на 
материјалот; 

-      демонстрација на  
пренесувањето на кројната 
слика врз кројната наслага; 

-      објаснување на постапките 
на кроењето и примената на 
средствата за кроење; 

-      комплетирање на 
искроените делови; 

-      посета на кројачница во  
индустрија за изработка на 
облека. 

Технологија 
на изработка 
на облека; 
 
Нацртна 
геометрија и 
техничко 
цртање 
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МАШИНИ ЗА 
ШИЕЊЕ 

 
28 

-   Да ги идентификува деловите 
на обичната машина за 
шиење; 

-   да поставува игла и да воведе 
конец во машината; 

-   да седи правилно при 
работата со машината за 
шиење; 

-   да шие на хартија и на 
ткаенини; 

-   да изработува отворени и 
затворени шевови; 

-   да изработува прави, криви и 
заоблени шевови. 

 

-    Покажување на деловите и 
механизмите на обичната 
машина за шиење; 

-     демонстрирање поставување 
на игла, совалка (чунак) и 
воведување на конец; 

-     покажување на правилното 
седење при машинското 
шиење;  

-     покажување скици и 
изработени примероци од 
машински шевови; 

-     изработка на машински 
шевови. 

Технологија 
на изработка 
на облека 

 
ИЗРАБОТКА НА 
ДЕЛОВИ ОД 

ОБЛЕКА ПО ДАДЕН 
ШАБЛОН  

 
52 

-   Да препознава кројни делови 
(шаблони) на делови од 
облека (манжетни, џебови, 
јаки, лајсни, шлицеви, гајки, 
колани и ракави); 

-    да го избира приборот за 
работа; 

-   да крои манжетни, џебови, 
јаки, лајсни, шлицеви, гајки, 
колани и ракави; 

-   да го планира редоследот на 
операциите за изработка и 
составување на искроените 
делови; 

-   да составува искроени делови 
-   да шие кроени делови.  

-      Покажување на  изработени 
делови од облеката и 
соодветни шаблони; 

-      да го покажува начинот на 
кроење; 

-      изработка на делови од 
облеката по соодветни 
шаблони. 

Технологија 
на изработка 
на облека 
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ИЗРАБОТКА НА 

ОБЛЕКА ПО КРОЈНИ 
ДЕЛОВИ 

 

 
36 

-   Да  ги разликува кројните 
делови (шаблоните) за тесно  
здолниште и блуза; 

-    да го избира приборот за 
работа; 

-   да ги поставува кројни делови 
од тесно здолниште на  
материјалот; 

-   да ги крои кројните делови; 
-   да го планира редоследот на 
операциите за изработка на 
тесно здолниште; 

-   да шие тесно здолниште; 
-   да ги поставува правилно 
кројните делови за блуза на 
материјалот; 

-   да ги крои кројните делови за 
блуза; 

-   да го планира редоследот на 
операциите за изработка на 
блуза; 

-   да шие блуза. 

-     Покажување  изработен 
примерок од тесно 
здолниште и блуза; 

-      избирање на кројни делови 
за тесно здолниште и женска 
блуза; 

-      кроење на тесно здолниште 
и женска блуза; 

-      шиење на тесно здолниште, 
односно блуза според 
редоследот на операциите 
за изработка. 

Технологија 
на изработка 
на облека; 
 
Конструкција 
на облека 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
 Согласно целите на наставниот предмет изработка на облека наставникот применува современи наставни методи 
во зависност од тематската целина, односно наставната единица, засновани на демонстрација, опис, анализа, 
набљудување, дискусија и др. Овие методи се користат со примена на фронтална и индивидуална форма на работа, 
работа во групи и парови.  
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 Во текот на наставата наставникот ги презема следниве активности: објаснува, опишува, демонстрира, покажува, 
анализира, споредува, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува постигнувањата на ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во цртање, кроење, шиење, пеглање, 
самоконтрола на извршената работа, слушање, дискутирање, прибележување, набљудување, споредување, водење 
дневник  на изработените вежби и друго. 
 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно-образовната работа по наставниот предмет изработка на облека се реализира преку стручно-практична 
настава и вежби во конфекциска работилница во рамките на училиштето или во конфекциски погони на трговски друштва 
од текстилната дејност. Образовните активности се организирани во две полугодија, преку неделен распоред на часовите 
во групи (паралелката се дели на две друпи). 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, часови за изработка на практичните задачи-
вежби, посета на конфекциски погони на трговски друштва од текстилната дејност. Непосредната поврзаност меѓу 
наставните програми по iзработка на облека и технологија на изработка на облека и конструкција на облека ја 
наметнува потребата од тимска работа меѓу наставниците кои ги реализираат овие наставни програми, а особено во делот 
на посетата на конфекциски погони на трговски друштва од текстилна дејност. 
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигнување на целите по наставниот предмет изработка на облека се применуваат наставни 
средства, помагала и материјали во зависност од наставната единица и се користи: прибор и алат за работа, маса за 
кроење, обични машини за шиење, пегли и преси за пеглање и друго.  

За поуспешно совладување на целите по предметот се користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни 
помагала, Интернет, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, како и дополнителна литература за 
ученикот и наставникот.    
  
 
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
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Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и вреднување на знаењата, умеењата, 
изработените производи континуирано во текот на целата учебна година. Секој ученик во текот на едно полугодие dobiva 
ocenki za sekoja izrabotena ve`ba, a vo dnevnikot na paralelkata najmalku dve ocenki. Dokolku u~enikot ne ja sovlada 
nastavnata programa po predmetot, se postapuva spored zakonskata regulativa. 

 

 
6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 

 Наставникот по наставниот предмет изработка на облека треба да ги поседува следниве индивидуални, 
професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го применува литературниот јазик и писмо на кој 
се реализира 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 изработка на облека ја реализираат кадри со завршени студии по технологија: 

 - конфекциска насока; 
 - текстилна насока; 

по исклучок со завршени студии на: 
- виша текстилна школа-конфекциска насока;  

и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
 

6.3. Стандард за простор 
 
 Наставата по наставниот предмет  изработка на облека се реализира во конфекциска работилница во рамките на 
училиштето опремена според Нормативот за простор и опрема за образовниот профил техничар за дизајн на облека и во 
конфекциски погони на трговски друштва од текстилната дејност. 
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7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка: мај 2006 година 
 
7.2. Состав на работната група: 
1. Перо Нанавски, раководител, советник, Биро за развој на образованието-Скопје 
2. Ратка Јаневска, советник, Биро за развој на образованието- Скопје 
3. Маре Рафајловска, член, наставник, ДСТУ ,,Ѓоце Стојчески”-Тетово 
4. Лира Грабулоска, член, наставник, ДУПУ ,,Лазар Личеноски”-Скопје 
5. Андреа Пајтонџиев, член, дипл. текст. инж.,текстилна фабрика ,,КАЛА” Скопје 
 
 
 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
8.1. Датум на примена: 01.09.2006 година 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
Наставната програма по изработка на облека ја одобри министерот за образование со решение бр.  

 
07-3851/16 од  29.06. 2006 година. 

 


