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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1. Назив на наставниот предмет: ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ 
 

1.2. Образовен профил и струка на која припаѓа наставниот предмет 
 
1.2.1. Образовен профил: Текстилен конфекциски техничар 
1.2.2. Струка: Текстилна 

 

1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
 
1.3.1. Изборна настава  
 

1.4. Година на изучување на наставниот предмет 
 
1.4.1. Трета година 

 

1.5. Број на часови на наставниот предмет 
 
1.5.1. Број на часови неделно:      2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:   72 часа 

 

1.6. Статус на наставниот предмет 
 
1.6.1. Изборен предмет во функција на завршен испит 
 
 
 
 

 
2. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET 
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       По успешно совладување на Наставната програма по технологија на конфекционирање, како изборен предмет во 

функција на завршен испит, ученикот: 
-  решава проектни задачи од областа на конструкциската, оперативната и технолошката подготовка  во технологијата на  
изработка на облека; 

-  ги проверува сопствените умеења и вештини; 
-  развива смисла за креативност. 
 
 

 
 
 

3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA 

 
 Za uspe{no sovladuvawe na celite po predmetot tehnologija na konfekcionirawe , potrebni se znaewa 
od nastavnite predmeti: prakti~na nastava, dizajn na obleka, tehnologija  na konfekcionirawe. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
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4.1. Структурирање на содржините за учење 
 
 

Тематски целини 
Бр. 
на 
ча-
сов
и 

 
Конкретни  цели 

Ученикот: 

 
Дидактички  насоки 

 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и меѓу 
предметите 

 1. Конструкциска 
подготовка 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

- го предвидува потребното 
количество за различни видови 
текстилни материјали; 

- ја пресметува поединечната, 
просечната и теоретската 
потрошувачка на текстилниот 
материјал; 

- ја следи ги примената на 
CAD/CAM системите за 
конфекциското производство; 

- умее да ја пресмета 
потрошувачката и  степенот на 
искористување на материјалот врз 
база на површината и масата на 
кројните делови. 

-  demonstrirawe primeroci od  
tipi~ni vidovi tekstilni 
materijali (ednobojni, 
мострирани и со изразена и 
насочена влакнеста површина); 
- diskusija vo vrska so 
utvrduvaweto na potrebnoto 
koli~estvo tekstilen materijal 
spored vidot; 

- re{avawe na problemi 
povrzani so presmetuvawe na      
poedene~noto, prose~noto i 
teoretskoto koli~estvo 
tekstilen materijal; 

- se uka`uva na primenata na 
CAD/CAM sistemi za 
konfekcisko proizvodstvo 

- re{avawe na problemi 
povrzani so  presmetuvawe na 
potro{uva~kata i stepenot na  
iskoristuvawe na tekstilnite 
materijali  vrz baza na 
povr{inata i  masata na 
krojnite delovi; 

дизајн на 
облеката, 
технологија 
на 
конфекциони
рање за II 
година 
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- организирана посета на 
конфекциски погони на трговски 
друштва од текстилна дејност. 

2. Оперативна 
подготовка 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ги пресметува производните 
капацитети за различни временски 
интервали;  

- ги утврдува термините за 
производство за дадени работни 
налози; 

- учествува во планирањето на 
производни циклуси; 

- врши набавка на  основниот и 
помошниот материјал; 

- оформува работни налози и 
распишува потребна документација 
за различни видови предмети за 
облека; 

-  го планира материјалот за кроење 
според работен налог.  

- presmetuvawe na proizvodni 
kapaciteti; 

- diskusija vo vrska so 
terminirawe na proizvodstvoto; 

- diskusija povrzana so 
planiraweto  na proizvodnite 
ciklusi; 

- uka`uvawe na va`nosta od  
nabavkata na materijalot; 

- oformuvawe na rabotni 
nalozi, raspi{uvawe na 
potrebnata dokumentacija i 
planirawe na materijalot za 
kroewe spored  primeri od 
izraboteni rabotni nalozi; 

- организирана посета на 
конфекциски погони на трговски 
друштва од текстилна дејност. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 технологија 
на конфекци-
онирање за 
II  година 

3. Технолошка 36 - анализира предмети за облека; 
- изработува планови  на 

- дискусија во врска со 
важноста на анализата на 

технологија 
на конфекци-
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подготовка 

 
технолошки операции и монтажа за  
одредени предмети за облека; 

- избира технолошки системи и 
формира планови  на технолошкиот 
процес за изработка на одредени 
видови на предмети за облека;  

- изработува скици  на 
технолошкиот процес за изработка 
на различни видови на предмети за  
облека; 

- ги разликува системите за 
вградување на работни места во 
однос на големината на 
претпријатието. 

предметите за облека; 
- рашавање на проблеми во 
поврзани со изработката на 
планови на технолошки 
операции и монтажа за  
одредени видови предмети за 
облека; 

- дискусија поврзана со 
примената на технолошките 
системите и плановите на  
технолошките процеси при 
изработка на различни видови 
предмети за облека; 

- изработка на скици на 
технолошки процес; 

- дискусија за примената на 
различни системи на 
вградување на работни места; 

- организирана посета на 
конфекциски погони на трговски 
друштва од текстилна дејност. 

онирање за 
II  година 

 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

 Согласно целите на наставната програма по tehnologija na konfekcionirawe , како изборен предмет во функција 
на завршен испит,  наставникот применува повеќе наставни методи во зависност од  наставната целина, односно 
наставната единица, засновани на предавање, демонстрација, опис, анализа, цртање, набљудување, дискусија и др. Овие 
методи се користат со примена на фронтална и индивидуална форма на работа, работа во групи и парови, проследени  со 
користење на соодветни наставни средства и помагала.  
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 Во текот на наставата наставникот ги презема следниве активности: планира и се подготува за часот, а на часот  
објаснува, демонстрира, црта, дава упатства за работа, опишува, анализира, споредува, подготвува прашања и тестови на 
знаење, ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, координира,  го насочува и 
мотивира ученикот, ги оценува постигнувањата на ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, анализирање,  
прибележување, набљудување, споредување, изработување домашни задачи и друго. 
 
4.3. Организација и реализација на наставата по предметот 
 
 Воспитно – образовната работа по наставниот предмет tehnologija na konfekcionirawe, се реализира преку 
стручно-теоретски настава и вежби во  специјализирана училница, односно кабинет-училница опремена со соодветните 
наставни средства. 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, часови за вежби, повторување и утврдување. 
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигнување на целите по наставниот предмет tehnologija na konfekcionirawe, се применуваат 
разни наставни средства, помагала и материјали. Во зависност од наставната единица се користи: графоскоп, компјутери, 
шеми, слики, мостри од разни видови текстилни материјали и други наставни  средства и помагала.  

За поуспешно совладување на целите на предметот, се користи соодветна литература и тоа: учебници и учебни 
помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот,  како и дополнителна литература за наставникот.    
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5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку следење и вреднување на знаењата, умеењата, 
континуирано во текот на целата учебна година, усно и преку тестови на знаења. Секој ученик во текот на едно полугодие 
добива 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 
 

 Наставникот по наставниот предмет tehnologija na konfekcionirawe, треба да ги поседува следниве персонални, 
професионални и педагошки карактеристики: да е физички и психички здрав, да нема говорни мани, да го познава 
македонскиот јазик и кирилското писмо,  да е отворен и комуникативен, подготвен 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 tehnologija na konfekcionirawe.   ја реализираат кадри со  завршени студии по; 

1. технологија - конфекциска насока, VII1; 
2.  технологија - текстилна насока VII1; 

со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
 
6.3. Стандард на простор за наставниот предмет 
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 Наставата  по наставниот предмет tehnologija na konfekcionirawe, се реализира во специјализирана училница 
опремена според  Норматив за простор и опрема за текстилната струка и во конфекциски погони на трговски друштва од 
текстилна дејност. 
 
 
 

7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка: мај 2001 година 

 
7.2. Состав на работната група: 
        
1. Ратка Јаневска, советник, раководител, Биро за развој на образованието, Скопје 
2. Д-р Горан Дембовски, член, Технолошко-металуршки факултет, доцент Скопје 
3. Станојко Дејановски, член, ДСТУ ,,Димитар Мирасчиев”, наставник, Скопје 
4. Маре Рафајловска член, ДСТУ ,,Ѓоце Стојчески”, наставник, Тетово 
5. Душко Рафајловски, член, ,,Тетекс АД” , текстилен инженер, Тетово  
 

8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Датум на започнување:  1.09.2002 година 
 

9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Наставната програмата по tehnologija na konfekcionirawe  ја одобри (донесе) министерот за образование и наука 
со решение бр. 11-3367/1  од 24.06.2002 година.. 


