Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на
Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 2 и член 22 став 2 од Законот за средното
образование (“Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 7 алинеја 5 од
Законот за стручно образование и обука (“Службен весник на Република Македонија“ број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11 и
24/13), министерот за образование и наука донесе наставна програма по конституционо уредување за I година
економско – правна и трговска струка – образовен профил правен техничар, економски техничар, деловен секретар,
техничар за трговија и маркетинг, банкарски техничар за учениците во средното стручно образование.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
НАСТАВНА ПРОГРАМА

КОНСТИТУЦИОНО УРЕДУВАЊЕ
I ГОДИНА
ЕКОНОМСКО - ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА
економски техничар
правен техничар
деловен секретар
техничар за трговија и маркетинг
банкарски техничар

Скопје, 2012 година
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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ
1. 1. Назив на наставниот предмет:

КОНСТИТУЦИОНО УРЕДУВАЊЕ

1. 2. Образовен профил и струка
1. 2. 1. Образовен профил: правен техничар, економски техничар, деловен секретар, техничар за трговија и маркетинг,
банкарски техничар
1. 2. 2. Струка: економско - правна и трговска
1. 3. Диференцијација на наставниот предмет
1. 3. 1. Стручно образование: заеднички предмет за струката
1. 4. Година на изучување на наставниот предмет
1. 4. 1. Прва година
1. 5. Број на часови на наставниот предмет
1. 5. 1. Број на часови неделно: 3 часа
1. 5. 2. Број на часови годишно: 108 часа
1. 6. Статус на наставниот предмет
1. 6. 1. Задолжителен предмет
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ
Целите на наставата по овој наставен предмет се ученикот да:
- ја сфати улогата и значењето на конституционото уредување во современото општество;
- ја сфати потребата од конституционото уредување кое нуди сигурност на граѓаните во општеството;
- се здобие со елементарни познавања и знаења од областа на општествено - политичкиот и изборниот
систем;
- одлучување и одговорност во нашето уставно уредување и во светските уставни системи;
- се оспособи за брзо приспособување кон општествено - економските и политички промени;
- се оспособи за понатамошно образование, усовршување и преземање заеднички и индивидуални задачи,
одговорности и иницијативи;
- покажува интерес за заштита на уставноста и законитоста;
- зазема исправен став кон останатите слободи и права на човекот и граѓанинот;
- развие чувство за лојалност кон државата и почитување на нејзините закони и институции;
- ги согледа местото и улогата на правната држава и владеењето на правото;
- изгради активен и позитивен однос кон себе и кон државата.
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА
Не се потребни претходни знаења.
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4. Образовен процес
4. 1. Структурирање на содржините за учење

Тематски целини
1. Поим за конституционо
уредување

Бр.
на
час.
3
-

-

-

2. Развиток на
конституционото уредување
на Р. Македонија.
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≠
≠

Конкретни цели
Ученикот:
Да го дефинира поимот
конституционо уредување;
да ги идентификува
основните карактеристики на
општествено - економското
уредување;
да го разбере и сфати
значењето на конституционо
уредување;
да ги објасни основните
поими на конституционо
уредување.
да опише како се развивал
уставниот систем;
да ги повтори одлуките на
АСНОМ

Дидактички насоки
-

Пожелно е
воведување во
материјата на
конституционо
уредување да
започне со читање
на Уставот на Р.
Македонија.

-

Наставникот треба
да им презентира
на учениците
пошироки
информации за
развитокот на
уставниот систем.
Организирање
посета на
Историскиот музеј
на Македонија.

-

Корелација меѓу
тематски целини и
меѓу предмети
Основи на правото тематска целина:
Општи учења за
државата и правото.

-

Историја - тематска
целина: Македонија
од 1945 до 1991
год.
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3. Основни карактеристики на
Уставот од 1991 година
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-

-

-

4. Основни слободи и права на
граѓанинот

32

-

-

-

-

-

Да ја разбере концепцијата и
структурата на Уставот на Р.
Македонија од 1991 година;
да го објасни значењето на
Преамбулата за основните
вредности и придобивки на Р.
Македонија според Уставот
од 1991 година;
да го опише значењето на
темелните вредности на
уставниот поредок.
Да стекне сознанија за
личните, политичките,
економските, социјалните и
културните права;
да ја увиди потребата од
зачувување на интегритетот
на човековата личност;
да ја сфати важноста на
политичките права и слободи;
да ја идентификува
разликата помеѓу слободно
изразената мисла во било кој
облик и форма од
цензурираната мисла;
да го открие своето право на
избор, како и право да ја
брани земјата;
да знае што се тоа
економски, социјални и

Делење на ученици во
групи кои ќе
разработат посебни
глави од Уставот на Р.
Македонија.

Основи на правото тематска целина:
Санкции.

Наставникот треба да
им укаже на учениците
на прекршувањето и
непочитувањето на
правата на граѓаните
во општеството.
Наставникот преку
шематски приказ да ги
презентира правата и
слободите на
граѓанинот.

Основи на правото тематска целина:
Субјекти на правото.

6

-

-

5. Основи на економските
односи

7

-

-

-

-

6. Политички систем

8

-

културни права;
да ја препознае потребата од
постоењето на човековите
права и слободи;
да го сфати гарантирањето
на човековите права како
процес кој трае и се
надградува.
Да ја објасни суштината на
сопственоста како извор на
економските односи;
да ги разбере законитостите
на пазарот;
да ги дефинира облиците на
сопственоста и нивната
правна заштита;
да го препознае местото на
Народната банка на Р.
Македонија во вкупните
економски односи;
да подготви програма за
екозаштита на училишната
средина.
Да ги разликува облиците на
суверенитет;
да објасни што е
парламентарна демократија;
да ја опише важноста од
поделбата на власта;

Презентирање таписки
книги.
Организирање посета
на катастари и банки.
Спроведување на
еколошки час како
придонес за подобро
разбирање на
нужноста од
превентива во
заштитата на
човековата средина.

Основа на бизнис тематска целина:
Економски односи.

Наставникот треба да
ги задолжи учениците
да изготват шема за
поделбата на власта.
Преку дискусија
наставникот треба да

Основи на правото тематска целина:
Белези на држaвата.

7

-

7. Поделба и организација на
државната власт во Р.
Македонија

22

-

-

-

-

да ја илустрира поделбата на
власта;
да ја анализира суштината на
принципите на поделбата на
власта во Р. Македонија.
Да сфати каква е улогата на
највисокиот законодавен
орган на власта;
да открие како може
граѓанинот да биде избран за
пратеник;
да открие дека може
слободно да размислува;
да дава сопствени идеи и
оценки за работата на
Парламентот;
да наведе некои од
актуелните пратеници;
да ја препознае улогата на
шефот на државата;
шематски да ја претстави
структурата на Владата;
да го разбере значењето на
Владата;
да го осознае местото на
Владата во извршната власт;
да знае да ги наведе
судските органи;
да разликува судска од
законодавна власт;

ги води учениците кон
согледување на
соодносите помеѓу
трите сегменти на
власта.
Организирање посета
на некое од
министерствата.
Импровизирање на
Влада во класот со
соодветна
надлежност.
Презентирање
шематски приказ за
правосудните органи и
нивната поврзаност.
Низ дискусија
наставникот да им
укажува на учениците
за негативноста на
криминалните дела.

Основи на правото тематска целина:
Облици на владеење.

8

-

-

-

8. Уставност и законитост

4

-

-

9. Изборен систем и локална
самоуправа

7

-

-

да изгради личен став кон
гонењето на сторителите на
кривични дела;
да ја препознава
хиерархиската поставеност
на јавното обвинителство;
да открие дека правата
можат да се заштитуваат на
повеќе нивоа и пред повеќе
органи.
Да ја идентификува
заштитата на правата, на
уставноста и законитоста;
да ја определи положбата и
карактерот на уставното
судство во Р. Македонија.
Да го елаборира постоечкиот
изборен систем;
да го опише моделот на
изборниот систем;
да го сфати значењето и
односот на повисоките
органи;
да ги анализира определи
избирачкото право и
организација на локалната
самоуправа.

Наставникот може да
покани судија од
Уставниот суд да
гостува во
училиштето.

-

Основи на правото
- тематска целина:
Облици на
политички режими.

Наставникот може да
организира посета на
општината на чија
територија се наоѓа
училиштето.
Може да се покани
градоначалникот или
некој од советниците
да дојде на час.
На учениците да им се
објасни како
функционира
локалната

- Основи на правото
тематска целина:
Облици на политички
системи.
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10. Одбраната на Р.
Македонија

3

-

-

11. Односите на Р. Македонија
со меѓународните организации
и интеграции

-

-

-

-

Да стекне чувство за
должност и сопствен
придонес во одбраната на
земјата;
да ги објасни и разграничи
воената од вонредната
состојба.
Да ги карактеризира
меѓусебните односи и
влијанија во светот;
да стекне позитивен став кон
меѓународните организации;
да ја сфати посебната улога
на ООН во меѓународните
односи;
да ја познава структурата на
ООН и нејзините органи;
да го сфати значењето на
резолуциите и другите акти
на ООН;
да знае да го идентификува
местото на ЕУ во
меѓународните односи.

самоуправа.
На учениците да им се
овозможи да видат
избирачки списоци и
легитимации.
Наставникот да
организира посета на
касарна.
Да се направи
шематски приказ со
графоскоп за
организација на
нашата одбрана.
Презентирање на
шема на учениците за
меѓународните
организации и
интеграции.
Преку документарни
видеозаписи
наставникот да ги
запознае учениците со
создавањето на
меѓународните
организации и
интеграции.

-

Основи на правото
- тематска целина:
Белези на
државата.

-

Основи на правото
- тематска целина:
Облици на
политички системи.
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4. 2. Наставни методи и активности на учење
Наставата ќе се изведува по пат на комбинација на повеќе методи и форми на работа, како што се: насочено водена
дискусија, демонстрација, тимска работа.
Активности на ученикот: учи и открива во група и независно, анализира, дискутира, набљудува, слуша, чита, пишува,
открива односи и законитости, применува правила.
Активности на наставникот: говори, дискутира, објаснува, поставува прашања, пишува на табла, демонстрира,
организира работа во групи, дава инструкции, води проекти, ги оценува задачите на учениците, прави забелешки,
организира посета на институции.
4. 3. Организација и реализација на наставата
Процесот на учењето ќе се изведува преку стручно - теоретска настава во училница и преку посебни посети на
институции.
4. 4. Наставни средства и помагала
Наставата ќе се реализира со помош на: табла, компјутери, графоскопи, видеорекордер и сл.
Учебници и учебни помагала: учебник, тетратка за работа, Уставот на Р. Македонија.
Дополнителна литература за наставникот: домашна и странска стручна литература од областа на конституционото
уредување.
5. Оценување на постигањата на учениците
Оценувањето на учениците се врши преку внимателно континуирано следење во текот на целата учебна
година, а врз основа на усвоени знаења кои се проверуваат преку покажан интерес кај учениците на часот,
креативноста, стекнатите умеења и вештини при изработка на проектни задачи, оценка од писмениот извештај во
наставата и извршување на дадените задачи. Доколку ученикот не постигне резултати во реализирањето на
конкретни цели на наставната програма се постапува според законската регулатива за средното образование.
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6. Кадровски и материјални предуслови за реализација на наставната програма
6. 1. Основни карактеристики на наставниците
Покрај условите пропишани во Законот за средно образование наставникот што го предава овој предмет треба
да биде оспособен да: соопштува информации, формулира проблеми, дефинира, опишува, демонстрира,
воспоставува односи и врски меѓу поимите, укажува на разлики, комуницира со учениците и локалната и
пошироката средина.
6.2. Стандард за наставен кадар
Завршени студии по право и завршени студии по економија, со здобиено педагошка, психолошка и методска
подготовка и положен стручен испит.
6.3. Стандард за простор
Училница со стандардни димензии.
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА
ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
7.1. Датум на изработка: мај, 1999
7.2. Состав на работната група:
1 М-р Ласте Спасовски - советник, раководител, Биро за развој на образованието-Скопје
2. Ленче Кузмановска - професор во ДСЕПУ “Васил Антевски - Дрен “ Скопје
3. Благојче Кипровски - професор во ДСЕПУ “Васил Антевски - Дрен “ Скопје
4. Цвета Петреска - професор во ДУЕБ “Арсение Јовков “ Скопје
5. Владо Грнчаровски - професор во ДСЕПУ “Васил Антевски - Дрен “ Скопје
7.3. Датум на преземање: јули, 2012
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8.

ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРЕВЗЕМЕНАТА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
Датум на започнување: 01.09.2012 година

Одобрил:
Зеќир Зеќири, директор
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9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕВЗЕМЕНАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА
Превземената наставна програма по конституционо уредување за I година економско – правна и трговска струка –
образовен профил правен техничар, економски техничар, деловен секретар, техничар за трговија и маркетинг, банкарски
техничар за учениците во средното стручно образование, на предлог на Центарот за стручно образование и обука ја
донесе

Министер,

на ден, 25.02.2013 година бр. 11-884/4
Скопје

__________________________
м-р Панче Кралев
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