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 основи на правото 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

ОСНОВИ НА ПРАВОТО
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: ОСНОВИ НА ПРАВОТО
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: 2 часа
1. 5. 2. Број на часови годишно: 72 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:
- се здобие со основни познавања за државата и правото;
- ја увиди важноста од постоењето на државата и правото;
- ги разликува облиците на владеење и видовите на државна организација;
- ги објаснува и идентификува разните облици на однесување и да ги разграничува дозволените од противправните
однесувања;
- даде придонес во изградувањето на моралните ставови во средината во која живее, учи и работи;
- ги препознава правните норми и истите да ги применува во секојдневниот живот како субјект на правото;
- се оспособи за брзо приспособување кон општествено - економските и политичките промени;
- работи правилно, иницира соработка со соработниците, реагира, оценува и пресудува правилно водејќи се од
принципот на правичност;
- се оспособи за понатамошно образование, усовршување и преземање заеднички и индивидуални задачи, одговорности
и иницијативи;
- 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. Структуирање на содржините за учење

Тематски целини
1. Општи учења за државата и
правото

Бр.
на
час.
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Конкретни цели
Ученикот:
-

2. Настанување и поим за
државата и правото

≠
6
≠
≠
≠
≠

Корелација меѓу
тематски целини и
меѓу предмети

Дидактички насоки

Да го разбере поимот наука;
да ја објасни поделбата на
правната наука;
да ги класифицира методите
на основите во правото;
да го сфати поимот на
основите на правото.

-

Се препорачува
наставникот да им
презентира на
учениците шема за
поделбата на
правната наука.

- Социологија тематска целина:
Општество

Да го сфати поимот
општество;
да ги толкува поимите
држава и право;
да ги објасни причините за
настанување на државата и
правото;
да ја објасни историската
еволуција на првобитната
заедница;
да опише создавање на
државата и правото со
посебен акцент на
создавање на македонската
држава.

-

Презентирање
шематски приказ за
власта во
првобитната
заедница.
Организирање на
посета на
Историскиот музеј
на Македонија.
Наставникот може
да ги подели
учениците во групи
кои ќе изработат
приказ за државите
и правото во

-

-

-

-

Социологија тематска целина:
Општество.
Историја - тематска
целина: Стари
цивилизации.
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старите
цивилизации.
3. Белези на државата

8

-

4. Облици на владеење

3

-

5. Облици на политички системрежими

5

-

да ги идентификува белезите
на државата;
да го сфати значењето на
територијата како белег;
да ги опише белезите на
државата, а посебно за
власта како најзначаен белег
на државата.

Да ги разликува облиците на
владеење;
да ја сфати улогата на шефот
на државата;
да ги препознава разликите
меѓу монархијата и
републиката.

Да го сфати поимот
политички режим;
да ги разликува видовите на
политички режими;
да ја воочи разликата помеѓу
автократија и демократија;
да стекне сознанија за
демократијата;
да ја согледа важноста на
референдумот како облик на

Наставникот треба да
користи графофолии
за белезите на
државата и истите да
ги анализира заедно
со учениците.
Делење на учениците
на групи со задача да
изготват шема за
белезите на државата.
Презентирање на
учениците шема за
облиците на
владеење.
наставникот преку
дискусија да ги води
учениците кон
согледување на
улогата на шефот на
државата.
Наставникот да
прикаже шема за
класификација на
политичките режими.
Импровизирање на
референдум во класот
за прашање од
интерес на учениците.
Наставникот низ
дискусија им укажува

Предмет
Конституционо
уредување - тематски
целини: Политички
системи и Поделба на
власта.

Предмет:
Конституционо
уредување - тематска
целина: Претседател
на Р Македонија.

Предметот
Конституционо
уредување - тематска
целина: Политички
систем.
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-

6. Облици на државно
уредување

4

-

7. Поим за право

8

-

-

непосредна демократија;
да почувствува дека
демократијата, пред се, значи
почитување на правните
правила.
Да ги наброи облиците на
државно уредување;
да прави разлика меѓу проста
и сложена држава;
да го сфати обликот на
државното уредување на Р.
Македонија

Да го дефинира и толкува
поимот право;
да ги разликува пишаните и
непишаните норми на
однесување;
да прави разлика меѓу
обичајот, моралот и правото;
да ги воочи моралните
вредности во општеството;
да објасни како се
санкционира кршењето на

на учениците за
значењето на
демократијата.

Презентирање на
учениците шема за
облиците на државно
уредување.
Делење не учениците
во групи со задача
секоја група писмено
да ја опише Р.
Македонија.
Наставникот низ
дискусија им укажува
на учениците за
државното уредување
на Р. Македонија.
Се чита преамбулата
на Уставот на Р.
Македонија.
Презентирање на
шема за разликите
меѓу правото, моралот
и обичајот.
Делење на учениците
во групи: едната
изготвува шема за
видовите правила на
однесување, а втората
писмен реферат за
моралните вредности.

Предмет
Конституционо
уредување-тематска
целина: Преамбула на
Уставот на Р.
Македонија.

-

-

Социологијатематска целина:
Човековото
однесување во
општеството.
Настанување и
поим за државата и
правото.

7

-

-

8. Правен поредок

5

-

-

-

9. Извори на правото

2

10. Правни акти

7

-

моралните и обичајните
норми;
да го сфати класниот
карактер на правото.
Да го дефинира правниот
поредок;
да ја дефинира правната
норма;
да ја сфати структурата на
правната норма;
да увиди дека диспозицијата
е најважен дел на правната
норма;
да го толкува поимот
хипотеза;
да сфати што е санкција и
која е целта на
санкционирањето;
да ги разликува видовите на
правни норми;
да сфати што е прекршок;
да ја почувствува потребата
од правно регулирање на
односите меѓу луѓето;
да го објасни значењето на
автентичното толкување на
правните норми.
Да знае да го дефинира
поимот извор на правото;
да ги класифицира изворите
на правото.
Да го сфати поимот правен

Водење дискусија со
учениците за моралот.

Наставникот
презентира шема за
структурата
на
правната норма.
Читање делови од
Кривичниот закон со
цел да се разграничи
Тема бр.7: Поим за
кое
однесување
е
правото
дозволено, а кое е
противправно.
Дискусија
со
учениците
за
санкционирање
на
противправните
дејствија на луѓето.

Презентирање
на Тема бр.2:
шема за изворите на Настанување на
правото.
државата и правото.
Наставникот

им

ги Предмет:
8

-

-

11. Правни односи

6

-

12. Субјекти на правото

7

-

акт;
да ги разликува видовите на
правни акти;
да го разбере значењето на
Уставот и законите и
подзаконските акти како
извори на правото;
да ги идентификува
посебните извори на правото;
да го сфати значењето на
важењето на правните акти;
да ја почувствува нужноста од
донесување на највисоките
правни акти.

Да знае да го дефинира
поимот правен однос;
да разликува правен од
општествен однос;
да ги препознае правните
факти;
да ги воочи елементите на
правниот однос;
да го опише поимот објект на
правото;
да ги идентификува објектите
на правото.
Да го толкува поимот субјект
на правото;
да разликува што е тоа
физичко, а што правно лице;
да ги дефинира атрибутите на

презентира
на
учениците
Уставот,
законите и другите
акти.
Се
препорачува
презентирањето
да
оди преку примери со
дискусија
со
учениците.
Проектирање на шема
на
графоскоп
за
видовите на акти.
Дискусија
со
учениците
за
уставноста
и
законитоста.

Конституционо
уредување-тематска
целина: Устав и
закони.

Наставникот
им
презентира
на
учениците план на
графоскоп
на
содржината
на Тема бр.7: Поим за
правниот
однос; правото.
дискутира за правните
односи;
организира
симулација на правен
однос.
Презентирање
на
шема
за
Тема бр.11: Правни
способностите
на
односи.
субјектите.
Учениците во групи ги
9

-

-

-

13. Правни работи (дела)

6

-

Вкупно

субјектите на правото;
да ги опише способностите на
субјектите на правото;
да го сфати значењето на
способностите на субјектите
во правниот промет;
да разбере што е волја и
свест;
да ја сфати важноста за
стекнување на деловна
способност;
да го објасни застапувањето
и да ги разликува видовите на
застапување.
Да знае да го дефинира
поимот правна работа;
да ги разликува елементите
на правната работа;
да ја сфати поделбата на
правните работи;
да ги разбере правните
модалитети.

задолжува да изготват
писмен опис на една
од способностите на
физичкото лице.
Наставникот дискутира
со
учениците
за
ограничувањето
на
деловната способност
и застапувањето.

Презентирање
на
шема за поделбата на
правните работи.
Тема бр. 11: Правни
Се
препорачува односи.
користење на примери
од практиката.

72
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4. 2. Наставни методи и активности на учење
Основни методи и форми на работа што се користат во наставата по основи на правото се: насочено водена дискусија,
дискусија, демонстрација, тимска настава.
Активности на ученикот: учи и открива во група и независно, анализира, дискутира, набљудува, слуша, чита, пишува,
открива законитости, применува правила.
Активности на наставникот: говори, дискутира, објаснува, поставува прашања, пишува на табла, демонстрира, организира работи
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, компјутерска опрема, графоскоп, видеорекордер, учебници, стручна
литература, тетратка за работа, закони и практикуми од соодветните области.
Дополнителна литература: домашна и странска од областа на правото.
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 искажан интерес кај учениците на часот, креативност, стекнати
умеења и вештини при изработка на проектните задачи, оценка од писмениот извештај во наставата и извршување на
дадените задачи. Доколку ученикот не постигне резултати во реализирањето на конкретните 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 треба да е оспособен да: соопштува
информации, формулира проблеми, дефинира, опишува, демонстрира, воспоставува односи и врски меѓу поимите, укажува на
разлики, комуницира со учениците и локалната средина и др.
6.2. Стандард за наставен кадар
Завршени студии по право и завршени студии по економија со педагошко - психолошка и методолошка 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 година
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 НАСТАВНА 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 основи на правото 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. 11-884/3
Скопје

__________________________
м-р Панче Кралев
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