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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 
1.1. Назив на наставниот предмет: ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЛЕТЕЊЕ 

 
1.2. Образовен профил и струка 
1.2.1. Образовен профил: текстилен техничар 
1.2.2. Струка: текстилно-кожарска 

 
1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
1.3.1. Карактеристичен за образовниот профил 
 
1.4. Година на изучување на наставниот предмет 
1.4. 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 технологија на плетење - изборен предмет, ученикот стекнува 
знаења и  вештини и се оспособува: 

- да го објаснува процесот на формирање котелци кај кулирните и осново преплетувачки  плетенини; 
- да ги опишува својствата на плетенините;                           
- да ги препознава плетенините според структурата;                                               
- да ги разликува изведените плетенини од кулирни и основопреплетувачки; 
- да ги опишува графички и аналитички основопреплетувачките плетенини; 
- да ги открива грешките кај плетенините;                                                           
- да ги познава условите за работа во погоните за плетење; 
- да развива чувство за лична одговорност и економично работење; 
- да работи во тим. 

 
 
 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За успешно совладување на целите по наставната програма  технологија на плетење - изборен предмет 
потребни се претходни знаења  од наставните предмети: технологија на текстил и кожа од I година и технологија на 
плетење од II година. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
4.1. Структуирање на содржините за учење 

 
 

Тематски целини 

Бр. 
на 
ча-
сов
и 

 
 

Конкретни  цели 
 

 
 

Дидактички  насоки 
 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и 
меѓу 

предметите 
 
1. ТЕМЕЛНИ КУЛИРНИ 

ПЛЕТЕНИНИ 

 
10 

Ученикот: 
   - да го објаснува процесот на  
     формирањe  котелци кај  
      кулирните машини; 
   - да ги разликува едностраните од  
     двостраните темелни кулирни 
     плетенини 
     (лево-десно,десно-десно и лево- 
     лева плетенина и интерлок); 
    -да ги опишува  својствата на 
      плетенините; 
    -да ги разликува плетенините  
      според  структурата.              
 
 

   
     -Давање инструкции за  
      изработка на проектна  
       задача; 
 
     -следење  на  работата  на  
       ученикот; 
 
     - оценување на проектната     
       задача. 

 
 

 
2. ИЗВЕДЕНИ КУЛИРНИ 

ПЛЕТЕНИНИ 

 
34 

      -Да ги познава изведените 
кулирни      плетенини од лево-
десна плетенина; 

      -да ја наведува нивната намена; 
      -да ги истакнува недостатоците и 

предностите на кулирните 
плетенини; 

      -да ги разликува изведените 

     
    - Давање инструкции за  
      изработка на проектна  
       задача; 
  
    -следење  работата на 
ученикот; 

  -оценување на проектната  
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двострани плетенини од десно- 
        десна плетенина, од интерлок, 

лево- лева  плетенина и жакар 
плетенина. 

     задача. 

 
3. ОСНОВО-

ПРЕПЛЕТУВАЧКИ 
ПЛЕТЕНИНИ 

 
22 

- Да ги опишува карактеристиките 
на осново – преплетувачките 
машини;  

- Да ја познава поделбата на 
осново-преплетувачките машини; 

- да ја објаснува функцијата на 
главните работни елементи кај 
кетенштул машина  и рашел; 

- да ги наведува фазите на 
формирање на котелци кај 
кетенштул машина  и рашел; 

- да го споредува процесот на 
плетење кај кетенштул со 
процесите на кулирно плетење; 

- да ги опишува  графички и  
аналитички  осново 
преплетувачките преплетки;        

-     да ги идентификува  грешките кај  
      плетенините. 
 

 
     - Давање инструкции за  
      изработка на проектна  
       задача; 
  
     -следење  на работата  на  
       ученикот; 
 
    -оценување на проектната    
      задача. 
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4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
 Согласно целите на наставната програма по технологија на плетење - изборен предмет наставникот применува 
современи интерактивни методи (стратегии) во зависност од тематската целина, односно наставната содржина. Овие 
методи се користат со примена на фронтална и индивидуална форма на работа, работа во групи и парови/тандем.  
 Во текот на наставата наставникот ги презема следниве активности: објаснува, демонстрира, опишува, споредува, 
подготвува проектни задачи, ја следи 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, цртање на 
шеми, истражување, набљудување, споредување, изработување индивидуални тематски, домашни и проектни задачи, 
читање и друго. 
 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет технологија на плетење - изборен предмет, се реализира 
преку стручно-теоретска настава во специјализирана или 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, повторување, утврдување, изработување индивидуални тематски, домашни и проектни задачи, посета на 
погони за плетење на трговски друштва од текстилната дејност. 
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно  постигнување на целите се применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. Во 
зависност од наставната содржина се користи: графоскоп, компјутер, визуелни уреди, ЦД и ДВД со содржини од 
технологијата на плетењето, мостри од разни видови плетенини, шеми, слики, каталози и други наставни средства 
предвидени според нормативот за наставни средства и помагала по технологија на плетење за образовниот профил 
текстилен техничар.  

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



 7 

 
  
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИКОТ 
 

Оценувањето на постигањата на ученикот се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата 
континуирано во текот на целата учебна година, усно и писмено преку тестови на знаења, проектни и домашни задачи кои 
се користат по обработката на секоја тематска целина. Оценувањето се врши според законската регулатива. 

 
 

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

 Наставникот по наставниот предмет технологија на плетење изборен предмет треба да ги поседува следниве 
персонални, професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го 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 технологија на плетење - изборен предмет ја реализираат кадри со завршени студии по: 
технологија- текстилна насока и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 

 
 
 
 
 
6.3. Стандард за простор 
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 Наставата по наставниот предмет технологија на плетење - изборен  се реализира во специјализирана 
училница, односно кабинет-училница, опремена според нормативот за простор и опрема за образовниот профил текстилен 
техничар од текстилно-кожарската струка и во погони за плетење на трговски друштва од текстилната дејност. 
 
 
 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
7.1. Датум на изработка: март 2008 година 
 
7.2. Состав на работната група:    
 
1. Лепа  Трпческа, раководител, советник во Центарот  за стручно образование и обука -  Скопје 
2.Танка Трајчева, наставник, СОУ ,,Димитар Мирасчиев” - Штип 
3.Јакуп Алити, наставник, СОТУ ,,Ѓоце Стојчески” - Тетово 
4. Раде Стојанов,  дипломиран текстилен инженер, управител ДОО ,,Пајонија” - Штип 
 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
8.1. Datum na zapo~nuvawe:  1.09.2008godina 

 
 

9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Наставната програма по технологија на плетење - изборен  ја одобри  министерот за образование и наука 
со решение бр. 07 - 4340/1 од 03.06. 2008 година. 


