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I ОПШТ ДЕЛ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА 
 

 1 ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ  НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА 

   
1.1. 

 
Образовен сектор (струка) на кој му  припаѓа образовната 
програма: Градежно - геодетски 
 

  1.2. Назив на образовната програма: Гипсер-монтер 
 

  1.3. Код на образовната програма: __________________ 
 

  1.4. Назив на стручната квалификација: Гипсер-монтер 
 

  1.5. Времетраење на образованието во образовната програма:  
2 години 

   
1.6. Опфатени стандарди на занимања во рамките на 

образовната програма: гипсер-монтер  
 

  1.7. Ниво на квалификација што се стекнува  по завршувањето  на 
образовната програма 

 второ (II) ниво на стручна квалификација 
 

  1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сродни и соодветни образовни програми на исто и повисоко 
ниво 
(во рамки на секторот) 
 

Програми на исто ниво Програми на повисоко ниво 

 Монтер за сува градба 
Декоратер на ѕидни површини- 
фасадер 

 
 

 2 О2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ ВО ОБРАЗОВНАТА 
       ПРОГРАМА 

   
2.1. 

 
Општи услови 
 
Образовната програма гипсер-монтер можат да ја следат редовни и 
вонредни уценици. 
За запишување во прва година во програмите за стручно 
оспособување како редовен ученик, кандидатот мора да има 
завршено основно образование и да не е постар од 17 години. Како 
вонреден ученик може да се запише лице кое исполнува еден од 
следните услови: 

  да е постар од 17 години; 

  да е на боледување подолг период; 

  да е во работен однос; 

  во други случаи утврдени со статутот на средното училиште.  
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Во програмите за стручно оспособување за гипсер-монтер може да 

се вклучат и оние кандидати кои немаат довршено основно 

образование (со завршено најмалку шесто одделение на 

осумгодишно училиште, односно седмо одделение на деветогодишно 

основно образование), но со обврска напоредно со стручното 

оспособување да се стекнат и со основно образование. 

 
 

  2.2. Посебни услови: нема посебни услови 
 

 3 .  ОПИС НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА 

   
3.1. 

 
Општи цели на образовната програма 
 
Општи цели на образовната програма се, да се: 
 

 стекнува основни теоретски знаења како основа за практична 
работа, 

 стекнува знања и вештини потребни за работа во струката, 
 совладува технологија за монтирање на ѕидни облоги, преградни 

ѕидови и спуштени тавани, 

 развива одговорност и колегијалност при работа во тим,  
 развива позитиван однос за прицизност во работата, 
 развива чувство за естетски изглед и квалитетно изведување 

на работата, 
 развива потребни психомоторни вештини, 

 користи стручна терминологија од сувомонтажна градба и разбира 
упатства за работа, 

 развива способност за работно комуницирање со соработниците,  

 користат заштитни мерки за безбедна работа, 

 развива позитиван однос кон заштита на животната средина, 

 користи  информациско комуникациска технологија. 
 

 

  3.2. Клучни и стручни компетенции 
 
Клучни и стручни компетенции кои се постигнуваат по реализацијата 
на образовната програма се: 
  

 како да се учи;  

 општествени и граѓански компетенции; 

 чувство за иницијатива и претприемништво;  

 здравје и заштита при работа; 

 комуницирање со соработниците; 

 заштита на здравјето и околината; 

 користење на соодветни информациско-комуникациски 
средства; 

 рационално користење на енергијата, материјалите и времето; 

 подготвување на сопствената работа; 

 монтирање на ѕидни облоги, преградни ѕидови и спуштени 
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тавани; 

 Обработување споеви и ивици на ГК плочи. 

 
  3.3 Подраче на трудот и  можности за вработување 

 

  Работи: 

- на сечење ГК плочи; 

- на изработка на потконструкции и конструкции; 

- на обработка на споеви; 

- на изработка на преградни ѕидови; 

- на изработка на спуштени тавани. 

 

 По завршување на образовната програма ученикот може да работи  

во: 

- градежни компании; 

- компании за ентериерно уредување. 

 

 

  4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 

 
4.1. Начин и место на изведување на наставата 
 
Наставниот процес се реализира во училишни објекти, односно во училници, 
специјализирани училници за стручно-теоретска настава, училишна 
работилница и кај работодавачи на градилишта, на кои се изведуваат 
сувомонтажни работи. Најмалку 1/3 од вкупниот број на часови за практична 
настава се изведуваат во работна средина кај работодавачите.  
 



5 
 

НАСТАВЕН ПЛАН 
 

Струка: Градежно-геодетска 
Образовен профил: Гипсер-монтер 
Времетраење на образованието: две години 
 
 
 
 

  
 

Ред.
број 

Програмска област и  
наставни предмети 

Година и фонд на часови 

I II 
Заст. 
во % 

нед. год. нед. год. I - II 

1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ     
до  

30% 

1.1. 

Македонски јазик и литература, а за 
учениците од другите заедници: 
албански јазик и литература, турски 
јазик и литература или српски јазик 
и литература 

2 72 2 66 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1.1) Македонски јазик и литература за 
учениците од другите заедници 

(2) (72) (2) (66) 

1.2. Странски јазик1 2 72 2 66 

1.3. Информатика 2 72 2 66 

1.4. Математика 2 72 2 66 

 Вкупно часови за општо 
образование 

8 
(10) 

288 
(360) 

8 
(10) 

264 
(330) 

2. 
СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

    
до  

20% 

2.1. Претприемнистшво и бизнис - - 2 66 

 

2.2. Основи на градежниството 2 72 - - 

2.3. Технологија на сувомонтажни 
градежни работи 

2 72 3 99 

 Градежни материјали и конструкции - - 2 66 

 Вкупно часови за стручно-теоретско  
образование 

 
4 

  
144 

  
7 

  
231 

3. ПРАКТИЧНА ОБУКА     
до  

50% 

3.1. Практична настава 14 504 14 462 

 
3.2. Феријална практика 

- 
10 

дена 
- - 

 Вкупно часови за практична обука 14 504 14 462 

Вкупно часови (1+2) 
26 

(28) 
936 

(1008) 

29 
(31) 

957 
(1023) 

1893 
100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                            
1Од учебната 2014/15 година се изучува само англискиот јазик 
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2 Од учебната 2014/15 година се изучува само англискиот јазик 

 6. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА 
(материјални услови во училиштето -  простор и опрема) 

   

Покрај општите услови пропишани во општиот норматив за простор, за 
успешна реализација наставниот програм за Гипсер-монтер потребно е: 

 специјализирана училница за сувомонтажна градба, 

 информациско – комуникациска технологија, 

 специализирана работилница за сувомонтажна градба, 

 алат за обработка на профили, изработка на конструкција и обработка 
на ГК плочи, 

 материјали за сувомонтажна градба, 

 заштитни средства за безбедна работа и средства за лична заштита. 
 
До колку училиштето нема соодветни средства, помагала и опрема за 
изведување на практична настава, должно е согласно нормативот, пред 
почетокот на учебната година да обезбеди работодавач со соодветен простор, 
опрема, средства и помагала каде учениците ќе ја реализираат практичната 
настава.  
 

 

 7. УСЛОВИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ И ЗАВРШУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНАТА 
ПРОГРАМА И ПРООДНОСТ 

   
7.1. 
 
 
 

 

Напредуванје од една година во друга 

Во следната година напредува ученикот кој има позитивни оценки од сите 

предмети во одредена година  и ако реализирал феријална практика во 

траење од 10 дена.  

 

  7.2. Оценување (задолжителни облици на оценување)  
 
 

Ред. 
бр. 

Општообразовни и стручни 
предмети 
 

Усно Писме
но 

Продукт 
и/или 
услуга 

(практични 
работи, 
вежби) 

Друго: 
проекти, 
семинарски 
работи и сл. 

1.1. Македонски јазик и литература, а за 
уцениците од другите заедници: 
албански јазик и литература, турски 
јазик и литература или српски јазик и 
литература 

    

(1.1.) Македонски јазик и литература за 
учениците од другите заедници 

    

1.2. Странски јазик2     
1.3. Информатика     
1.4. Математика     
2.1. Претприемништво и бизнис X  X  
2.2. Основи на градежниството X  X  
2.3. Технологија на сувомонтажни 

градежни работи  
X  X  
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1 и 2 

2.4. Градежни материали и конструкции X  X  

3.1. Практична настава 1 и 2 X  X  

3.1. Практична настава кај 
работодавеч 

Х  X  
 

    

  7.3 Дипломи и уверение 

По завршување на образовната програма ученикот се стекнува со:  

Уверение за стручна оспособеност за занимање за образовната програма 

гипсер–монтер. 

 

  7.4 Завршување на образованието 

Завршниот испит се состои од: 

 изработка на практична работа (под водство на наставник-ментор) со 
одбрана. 

 
Завршниот испит може да се полага во училиште или во институции 
надвор од училиштето доколку тие ги исполнуваат условите за полагање 
на завршниот испит. 
Одбраната на практичната работа се врши интерно, но пред соодветна 
комисија составена од претставници на училиштето и претставник од 
градежната индустрија предложен од комората. 
 
 

  7.5. Проодност меѓу образовните програми  
 
Хоризонтална проодност  (меѓу програмите од исто ниво) 
Ученик може да премине во слична образовна програма со полагање на 
диференцијални испити. 
 
Вертикална проодност (во рамки на струката) 
 
Ученик може да премине во слична образовна програма со полагање на 
диференцијални испити. 
Ученици што завршиле стручно оспособување со траење на образовната 
програма од 2 години можат да го продолжат образованието во 3-та 
година на стручно образование за занимања преку полагање на посебно 
дефинирани диференцијални испити.  
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  8. РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА ОПШТИОТ ДЕЛ ОД  

    ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА 

 
 

Работна 

група 

Име и презиме и институција 

1. Бранко Алексовски, советник од ЦСОО - Скопје 

2. Соња Стефановска, СГГУГС „Здравко Цветковски“ -  Скопје 

3. Емилија Димитрова, СГГУГС „Здравко Цветковски“ -  Скопје 

4. Урим Мејзини, СГГУГС „Здравко Цветковски“ -  Скопје 

5. Мирјана Кикова, СГГУГС „Здравко Цветковски“ -  Скопје 

6. Благоја Златевски, Кнауф - Скопје 

7. проф. д-р Тодорка Самарџиева, Градежен факултет - Скопје 

 

Во работата на работната група за изработка на Општиот дел од образовната 
програма учествуваше и Игор Лебан, советник во Центарот за стручно 
образование во Словенија. 
 
 
 

 II.  ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА 
    

 

1. Наставни програми  

 
 

ПРЕДМЕТ 1 2 ВКУПН
О 

Претприемништво и бизнис  2/66 2/66 

Основи на градежниството 2/72  2/72 

Технологија на сувомонтажни градежни 
работи 

2/72 3/99 5/171 

Градежни материајли и конструкции  2/66 2/66 

Практична настава 14/504 14/462 28/966 

Вкупно 18/648 21/693 39/1341 
 
 
 
 

   2. Испитна програма за практична работа за завршен испит 

 
Испитна програма за практична работа за завршен испит за образовната 
програма гипсер – монтер. 



Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА инструментот (MK/2007/IB/SO/03), проектот е  финансиран од 
Европската унија. 

 

                                                           
 

„Support to the Modernisation of the Education and Training System” 
Twinning Project MK 07 IB SO 03, funded by the European Union 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
 
 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 
 

ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНИСТВОТО 
I година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2012 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГИПСЕР - МОНТЕР 
 
      
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ  
           Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
 Број на часови неделно:  2 
 Број на часови годишно: 72  
 
    
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПО РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА СЕ ПОСТИГНУВААТ СЛЕДНИВЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Разликување на објекти од високоградба според нивната намена 

Определување на редоследот на изведување на сувомонтажната градба во  градежните работи 

Користи објекти на мало градилиште според нивната намена 

Избирање на средства и марки за заштита при работа 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Наставната програма по основи на градежништвото има за цел да се: 
 

 стекнат основни сознанија за градежните објекти  

 препознаваат различни градежни објекти 

 обезбеди познавање на потребните материјали и средства за изведување на градежни објекти   

 истакнува важноста на сувомонтажната градба во изведувачките градежни работи 

 осигура правилна примена на мерните единици во градежништвото 

 препознава размерот на мерените вредности кои се претставени на подлогите  

 развие позитивен однос  кон струката 

 

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по основи на градежништвото, ученикот ќе биде способен да: 
 

 разликува објекти во градежништвото од високоградба, нискоградба и хидроградба  

 дава примери за различни објекти од градежништвото 

 разликува обекти од високоградба според нивната намена 

 дава примери за објекти од високоградба 

 разликува работи во градежништво според редослед на изведување 

 наведува примери за изведувачки работи 

 прикажува објекти од шема на мало градилиште  

 предлага примена на средства и мерки за заштита при работа 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ  ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излази) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ОБЈЕКТИ ВО 

ГРАДЕЖНИСТВО 

Ученикот да: 

 

 опишува историски развој на 

градежиство 

 дефинира поим за градежни 

објекти и градежништво 

 објаснува поделба на 

градежништво 

 опишува карактеристики на објекти 

од високоградба 

 дава пример на објекти од 

високоградба 

 опишува карактеристики на објекти 

од нискоградба  

 дава пример на објекти од 

нискоградба 

 опишува карактеристики на објекти 

од хидроградба 

 дава пример на објекти од 

хидроградба 

Ученикот ќе биде способен 

да: 

 

 разликува објекти во 

градежништвото од 

високоградба, нискоградба и 

хидроградба  

 

 дава примери за објекти од 

градежништво 

 

ОБЈЕКТИ ОД 

ВИСОКОГРАДБА 

 набројува објекти од високоградба 

според нивната функција 

 набројува  станбени објекти 

 опишува намена и карактеристики 

 разликува обекти од 

високоградба според 

нивната намена 
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на  станбени објекти 

 дава пример за станбени објекти 

 набројува  општествени објекти 

 опишува намена и карактеристики 

на општествени објекти 

 дава пример за општествени 

објекти 

 набројува  стопански и индустриски 

објекти 

 опишува намена и карактеристики 

на стопански и индустриски објекти 

 дава пример за стопански и 

индустриски објекти 

 

 дава примери за објекти од 

високоградба 

РАБОТИ ВО 

ГРАДЕЖНИШТВО 

 дефинира поделба на работи во 

градежниство 

 набројува подготвителни работи во 

градежништво 

 набројува и дава примери за 

изведувачки работи во 

градежништво 

 дава пример за секоја од 

изведувачките работи 

 определува во кои изведувачки 

работи во градежништовото спаѓа 

сувомонтажната градба 

 дефинира редослед на 

изведување на работи во 

градежништвото 

 разликува работи во 

градежништвото според 

редослед на изведување 

 

 наведува примери за 

изведувачки работи 

Технологија на 

сувомонтажни градежни 

работи 1 

Тема: Ѕидни облоги 

 

Практична настава 1 

Тема: Ѕидни облоги 
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 определува кои предходни 

градежни работи треба да се 

завршат пред да започне 

сувомонтажна градба 

УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДИЛИШТЕ  

 дефинира поим за градилиште 

 набројува поделба на градилишта 

според нивната големина 

 опишува мало градилиште 

 толкува шема со распоред на 

објекти на мало градилиште 

 објаснува организација на 

градилиште 

 опишува уредување на градилиште 

 дава пример за користење на 

магацински простор за материјали 

од сувомонтажна градба 

 наведува хиерархија и 

одговорности на техничката 

служба на градилиште 

 набројува техничка документација 

што се води на градилиште 

 објаснува функција на градежна 

книга 

 дефинира што е работен налог 

 објаснува што е карнет  

 

 прикажува објекти од шема 

на мало градилиште 

Практична настава 1 

Тема: Ѕидни облоги 

 

ЗАШТИТА ПРИ 

РАБОТА 

 објаснува важност на заштитата 

при работа 

 опишува средства за лична 

 предлага примена на 

средства и мерки за заштита 

при работа 

Практицна настава 1 

Тема: Ѕидни облоги 
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заштита 

 објаснува мерки за лична и 

колективна заштита при работа 

 опишува заштитни средства за 

сувомонтажна градба 

 

Технологија сувомонтажни 

градежни работи 1 

Тема: Ѕидни облоги 

 

 
Забелешки: 

 Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  програмирајки тематски 
целини според  потребите на околината. 

 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот. 

 
 
7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по основи на градежништвото може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско организирање. 
Целите на тематските целини можат да се постигнат по пат на  фронтална работа, групна работа, работа во парови и 
индивидуална работа. Фронталната работа најчесто се изведува кога се објаснува, презентира, опишува или демонстрира некој 
процес или појава, групната работа кога се анализираат или истражуваат процесите во градежништвото, а работата во парови и 
индивидуалната работа се применува за време вежби во кабинети и специјализирани работилници од областа на 
градежништвото. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 

 
Методи и стратегии на работа 
 

 Теоретските содржини секогаш се поврзуваат и се во коралација со содржините од практичната настава како и со 

наставните предмети од општообразовното подрачје 

 Во наставата се користат различни методи: наведена расправа, демонстрација, практични активности на учениците, 

експериментирање, извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж 
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 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната самостојност, 

размислување, критички став и истражување 

 Наставникот треба да ги запознава учениците со гранките во градежништвото и да укажува на практичната примена на 

стекнатите знаења 

 Наставата се остварува во училници, кабинети и работилници, а учениците треба да ја користат современата 

мултимедијална и информатичка технологија 

 

8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  

  
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа 
на изготвен стандард за постигањата по предметот основи на градежништвото. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови за знаења на 
одредени тематски целини и сегменти, следење на резултатите од практичните активности и залагањата на часовите). При 
оценување на практичната работа и вежби, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред 
изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот основи на градежништвото задолжително ќе се врши усно и 
практично (работи и вежби).  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и практичното оценување.  
 
 
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот основи на градежништвото ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- градежниство VII-1 или архитектура VII-1 

и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен струшен испит. 
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10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1.  Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                            

2. Емилија Димитрова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  

3. Соња Стефановска, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје 

4. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје 

 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Игор Лебан, советник во Центарот за 
стручно образование во Словенија 
 
 
 
11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по основи на градежништвото за прва година од образовната програма гипсер - монтер, по предлог на 
Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Министер, 
 
 на _______________________                __________________________ 
         Скопје          
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГИПСЕР - МОНТЕР 
 
      
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ТЕХНОЛОГИЈА НА СУВОМОНТАЖНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
 Број на часови неделно: 2 
 Број на часови годишно: 72  
 
    
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПО РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА СЕ ПОСТИГНУВААТ СЛЕДНИВЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Избирање алати за обработка и поставување на ГК плочи 

Избирање тип на профил и потребен алат за сечење и наддавање на профили 

Определување систем на обложување на ѕид според дефинирани барања и услови 

Избирање материјал и алат за обработка на споеви на ГК плочи 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Наставната програма по технологија на сувомонтажни градежни работи  има за чел да се: 
 

 објасни процесот на обложување ѕидови, столбови и греди 

 опишува начинот на монтирање на ѕидни облоги и обработка на споеви 

 препознава алат и прибор за изведување на системите за обложување на ѕидови 

 согледува предности на сувата монтажна градба 

 создава навики за тимска работа  

 опишува мерки за заштита при работа и заштита на животната околина 
 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по технологија на сувомонтажни градежни работи, ученикот ќе биде способен да: 

 

 избира тип на ГК плочи  и алат за обработка 

 определува постапки за сечење, обработка на ивици, формирање на отвори и поставување на ГК плочи 

 избира вид на профил по дефинирана ознака 

 избира алат, материјал и постапка за сечење и надавање на профили 

 споредува технологии за изработка на ѕидна облога со лепење и со подконструкција 

 избира алат за изработка на ѕидна облога со лепење и со подконструкција 

 пресметува потребен материјал за изведување на ѕидна облога според зададени димензии 

 избира материјал и алат за обработка на споеви на ГК плочи 

 дефинира постапка за обработка на споеви на ГК плочи  

 предлага постапки за правилно сортирање и соодветно одложување на градежен отпад 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ  
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излази) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ОБРАБОТКА НА 
ПЛОЧИ 

Ученикот да: 

 разликува разни видови на ГК плочи  

 објаснува примена на различни видови на 
ГК плочи 

 објаснува начин на пренесување на ГК 
плочи на градилиште  

 објаснува начин на чување на ГК плочи на 
градилиште пред вградување 

 набројува алат за обработка на ГК плочи 

 опишува постапка за обработка и 
поставување на ГК плочи 

 предвидува алат за мерење 

 пренесува мерки од цртеж во реална 
големина во просторот 

 предвидува алат за сечење на ГК плочи 

 опишува постапка за сечење на ГК плочи 

 предвидува алат за обработка на ивици на 
ГК плочи 

 опишува постапка за обработка на ивици 
на ГК плочи 

 предвидува алат за формирање на отвори 
на ГК плочи 

 опишува постапка за формирање на 
отвори на ГК плочи 

 опишува начини на поставување на ГК 
плочи 

 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

 избира тип на ГК плочи  и алат 
за одработка  

 

 определува постапки за 
сечење, обработка на ивици, 
формирање на отвори и 
поставување на ГК плочи 

 

Практична настава 1 
Тема: Ѕидни облоги 
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ОБРАБОТКА НА 
ПРОФИЛИ 

 разликува разни видови на профили 

 објаснува примена на различни видови на 
профиле 

 разликува различни видови на монтажни 
спојни елементи 

 објаснува соодветна примена и 
местоположба на спојните елементи 

 објаснува постапка за надавање на 
профили 

 набројува и препознава алат за обработка 
на профили 

 избира алат за мерење на профили 

 ја опишува постапката за сечење на 
профили 

 избира алат за спојување на профили 

 опишува постапка за спојување на 
профили 

 

 избира вид на профил по 
дефинирана ознака 

 

 избира алат, материјал и 
постапка за сечење и 
надавање на профили 

 

Практична настава 1 
Тема: Обработка на 
профили 
 

ЅИДНИ ОБЛОГИ  набројува видови на системи за 
обложување со ГК плочи 

 опишува постапка за  обложување на ѕид 
со лепење на  ГК плочи со одстапување на 
вертикалната површина до 2 см 

 опишува постапка за  обложување на ѕид 
со лепење на  ГК плочи со одстапување на 
вертикалната површина од 2 - 5 см 

 објаснува постапка за нивелирање на 
површината на плочите 

 објаснува начин на приготвување на 
лепакот за плочи 

 опишува алат за подготовка на лепакот 

 опишува постапка за  обложување на ѕид 

 споредува технологии за 
изработка на ѕидна облога со 
лепење и со подконструкција 

 

 избира алат за изработка на 
ѕидна облога со лепење и со 
подконструкција  

 

 пресметува потребен 
материјал за изведување на 
ѕидна облога според зададени 
димензии 

 
 

 

Практична настава 1 
Тема: Ѕидни облоги 
 
Основи на 
градежниството 
Тема: Објекти на 
високоградба и 
изведувачки работи 
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со подконструкција 

 дефинира типови на профили за изведба 
на подконструкција 

 опишува правила за поставување на 
профилите за подконструкцијата 

 одредува положба на профилите на 
подконструкцијата 

 набројува потребен алат за нивелирање на 
подконструкцијата 

 објаснува постапка за нивелирање на 
подконструкцијата 

 набројува видови на топлотна и звучна 
изолација 

 опишува правила за поставување на ГК 
плочите на подконструкција 

 опишува правила за прицврстување на ГК 
плочите за профилите со штрафови 

 црта распоред на ГК плочи на зададена 
ѕидна површина 

 пресметува потребен материјал за 
изведување на ѕидна облога според 
зададени димензии 

 набројува потребни заштитни средства и 
мерки при работа 

 објаснува можни повреди при несоодветно 
користење на алат 

 

 

ОБРАБОТКА НА 
СПОЕВИ НА ГК 
ПЛОЧИ 

 објаснува постапка за подготвување на  
смеса  за обработка на споеви според 
препораките на производителот 

 опишува постапка за исполнување на 
споевите со соодветно средство  

 разликува бандажни ленти 

 избира материјал и алат за 
обработка на споеви на ГК 
плочи 

 

 дефинира постапка за 
обработка на споеви на ГК 
плочи  

Практична настава 1 
Тема: Обработка на 
споеви на ГК плочи 
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 опишува постапка за поставување на 
бандажна лента 

 опишува постапка за  обработка на 
споевите со под или таван 

 дава пример во кои услови мора да се 
користи бандажна лента, а кога се 
изостава 

 објаснува постапка за правилно 
сортирање и соодветно одложување на 
градежниот отпад 

 

 предлага постапки за 
правилно сортирање и 
соодветно одложување на 
градежен отпад 

 
 

Забелешки: 

 Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  програмирајки тематски 
целини според  потребите на околината. 

 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот. 

 
 
7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по технологија на сувомонтажни градежни работи може да се реализира преку различни облици на дидактичко-
методско организирање. Целите на тематските целини можат да се постигнат по пат на  фронтална работа, групна работа, 
работа во парови и индивидуална работа. Фронталната работа најчесто се изведува кога се објаснува, презентира, опишува или 
демонстрира некој процес или појава, групната работа кога се анализираат или истражуваат процесите во градежништвото, а 
работата во парови и индивидуалната работа се применува за време на настава во училница и вежби во работилница. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 
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Методи и стратегии на работа 
 

 Теоретските содржини секогаш се поврзуваат и синхронизираат со содржините од практичната настава и со општо 

образовните наставни предмети 

 Во наставата се користат различни методи: насочена расправа, демонстрација, практични активности на учениците, 

извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж 

 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната самостојност, 

размислување, критички став, донесување одлуки, решавање проблеми  и истражување 

 Наставникот треба да укажува на практична применливост на стекнатите знаења 

 Наставата се остварува во училници, кабинети и специјализирани работилници за изведување на сувомонтажни 

градежни работи, а учениците треба да ја користат современата мултимедијална и информатичка технологија 

 

 

8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оченување) НА УЧЕНИКОТ 

   
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа 
на изготвен стандард за постигањата по предметот технологија на сувомонтажни градежни работи. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови на знаења од 
одредени тематски целини и делови, следење на резултатите од практичните активности и залагањата на часовите). При 
оценување на практичната работа и вежби, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред 
изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
 
Оченувањето на постигањата на учениците по предметот технологија на сувомонтажни градежни работи задолжително ќе се 
врши усно и практично (работи и вежби).  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и практичното оценување.  
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 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот технологија на сувомонтажни градежни работи  ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- градежниство VII-1 или архитектура VII-1 

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

 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1. Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                           

2. Емилија Димитрова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  

3. Соња Стефановска, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  

4. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје 

 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Игор Лебан, советник во Центарот за 
стручно образование во Словенија 
 
 
11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по технологија на сувомонтажни градежни работи за прва година од образовната програма – гипсер – 
монтер, по предлог на Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                              Министер, 
 
 на _______________________        _______________________ 
         Скопје          
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГИПСЕР - МОНТЕР 
 
 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
  
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
 Број на часови неделно: 14 
 Број на часови годишно: 504  
 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПО РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА СЕ ПОСТИГНУВААТ СЛЕДНИВЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Обложување ѕидови со лепење на ГК плочи 

Облозување зидови со потконструкциjа 

Обработување споеви и ивици на ГК плочи 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Наставната програма по практична настава има за цел да се: 
 

 применува и одржува алат и прибор  за изведба на сувомонтажни работи  

 обложуваат ѕидови со лепење на ГК плочи 

 обложуваат ѕидови со подконструкција, поставува топлотна и звучна изолација и поставуваат ГК плочи 

 обработуваат споеви на ГК плочи   

  обработуваат ивици со поставување на заштитни лајсни 

 работи во група 

 применуваат заштитни мерки и средства  

 применуваат мерки за заштита на околината 
 

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
 

 обработува ГК плоча според зададени димензии  

 обработува и наддава профили според зададени димензии 

 обложува ѕид со лепење на ГК плочи според зададени димензии 

 обложува ѕид со подконструкција,  поставува топлотна и звучна изолација и штрафи ГК плочи според зададени димензии 

 обработува споеви на ГК плочи и поставува заштитни лајсни 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ  
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излази) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ОБРАБОТКА НА 
ПЛОЧИ 

Ученикот да: 

 прима и разбира упатства за работа  

 одбира потребен прибор и алат  за 
обележување на плочите 

 пријавува евентуални недостатоци на 
материјалот 

 правилно пренесува зададени димензии 
од цртеж на ГК плоча 

 сече ГК плочи по нанесени димензии 

  одбира потребен  алат  за обработка на 
ивици на  ГК плочи 

  обработува ивици на ГК плоча со 
рамнење 

  обработува ивици на ГК плоча со 
засекување 

  одбира потребен алат  за правење на 
отвори  на  ГК плочи 

 изработува отвори на ГК плочи по 
зададени димензии 

 применува средства за лична заштита 

 изведува ситни поправки на потрошниот 
материјал на работните средства 

 соодветно користи алат и машини и 
внимава на можни повреди 

 пријавува неисправност  на средствата 
за работа 

 чисти и прегледува работни и заштитни 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

 обработува ГК плоча според 
зададени димензии  

Технологија на 
субвомонтажни 
градежни работи 1 
Тема: Обработка на 
плочи 
 
Основи на 
градежниството  
Тема: Заштита при 
работа 
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средства  

 соодветно сортира и одложува градежен 
отпад 

ОБРАБОТКА НА 
ПРОФИЛИ 

 определува профили  за зададена 
подконструкција за обложен ѕид 

 одбира потребен  алат и прибор за 
мерење и одбележување на профилот 

 одбира потребен  алат  за сечење на 
профилот 

 сече профили 

 наддава профили по должина 

 спојува профили со штанц клешта 

 поставува и нивелира профили во 
хоризонтална и вертикална положба по 
зададен цртеж 

 применува средства за лична заштита 

 изведува ситни поправки на потрошен 
материјал на работни средства 

 соодветно користи алат и машини и 
внимава на можни повреди 

 пријавува неисправност  на средствата 
за работа 

 чисти и прегледува работни и заштитни 
средства  

 соодветно сортира и одложува градежен 
отпад 

 обработува и наддава 
профили според зададени 
димензии 

 
 

Технологија на 
сувомонтажни 
градежни работи 1 
Тема: Обработка на 
профили 
 
Основи на 
градежништвото 
Тема: Заштита при 
работа 

ЅИДНИ ОБЛОГИ  одбира алат  за подготовка на лепакот 

 подготвува смеса за лепење по упатство  
од производителот 

 нанесува лепак  во облик на пити врз ГК 
плочите 

 врши нивелирање на површината на 

 обложува ѕид со лепење на 
ГК плочи според зададени 
димензии и соодветен 
распоред на ГК плочи 

 

 обложува ѕид со 

Технологија на 
сувомонтажни 
градежни работи 
Тема: Ѕидни облоги 
 
Основи на 
градежништвото 
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плочите 

 изработува  облога за ѕид со директно 
лепење на  ГК плочи на вертикална 
рамна површина 

 изработува  облога  со лепење на  ГК 
плочи при одстапување на вертикалната 
површина на ѕидот до 2 см 

 изработува  облога  со лепење на  ГК 
плоци при одстапување на вертикалната 
површина на ѕидот поголема од 2 см 

 повторува за постапката за  обложување 
на ѕид со подконструкција 

 избира типови на профили за изведба на 
подконструкција 

 избира алат за поставување на 
профилите за подконструкција 

  поставува  профили  за подконструкција 
применувајќи ги правилата за 
поставување 

  нивелира подконструкција 

 избира и поставува топлотна и звучна 
изолација 

 ги поставува ГК плочите применувајќи 
правила за поставување  

  заштрафува ГК плочи  за профили 
применувајќи ги  правилата за 
прицврстување 

 пресметува потребен материјал за 
изведување на ѕидна облога според 
зададени димензии 

  применува потребни  заштитни мерки и 
средства при работа 

 изведува ситни поправки на потрошен 
материјал на работните средства 

подконструкција, поставува 
топлотна и звучна изолација и 
штрафи ГК плочи според 
зададени димензии 

 

Тема: Објекти од 
високоградба 
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 соодветно користи алат и машини и 
внимава на можни повреди 

 пријавува неисправност  на средствата 
за работа 

 чисти и прегледува работни и заштитни 
средства  

 соодветно сортира и одложува градежен 
отпад 

 

ОБРАБОТКА НА 
СПОЕВИ НА ГК 
ПЛОЧИ 

 подготвува  смеса  за обработка на 
споеви според препораките на 
производителот 

 исполнува  споеви на ГК плочи со 
соодветно средство  

 поставува бандажни ленти 

 поставува заштитни аголни профили 

 изведува ситни поправки на потрошен 
материјал на работните средства 

 соодветно користи алат и масини и 
внимава на можни повреди 

 пријавува неисправност  на средствата 
за работа 

 чисти и прегледува работни и заштитни 
средства  

 соодветно сортира и одложува градежен 
отпад 

 

 обработува споеви на ГК 
плочи и поставува заштитни 
лајсни 

 
 

Технологија на 
сувомонтажни 
градежни работи 1 
Тема: Обработка на 
споеви на ГК плочи 
 
Градежни материјали 
и конструкции  
Тема: Врзни средства 
и малтери 

 
Забелешки: 

 Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  програмирајки тематски 
целини според  потребите на околината. 
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 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот. 

 При планирањето, организирањето и реализирањето на наставната програма по практична настава да се има во 
предвид дека најмалку една третина од часовите (9 недели во текот на две години во стручното оспособување во 
траење од две години) треба да се изведува кај работодавачите. 

 
 
7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по практична настава може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско организирање. Целите 
на тематските целини можат да се постигнат со повеќе форми на работа, но најмогу се работа во парови и индивидуално. Може 
да се користи и групната работа при изведување на определени сувомонтажни градежни работи на објекти во градежништвото. 
Индивидуалната работа и работата во парови се изведува при реализирање на конкретна работна задача, најчесто во 
специјализирана работилница за сувомонтажни градежни работи, но и при реализирање на практичната настава кај работодавач. 
Поради природата на работата се препорачува за секоја работна задача да бидат ангажирани најмалку по двајца ученици.  
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 

 
Методи и стратегии на работа 
 

 Содржините од практичната настава секогаш се поврзани со претходно изучените содржини од стручно-теоретските 

предмети 

 Во практичната настава се користат различни методи: демонстрација, практични активности на учениците, учење преку 

обиди, извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж, пресметување и др. 

 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната самостојност, 

размислување, критички став, донесување одлуки и решавање проблеми 

 Наставникот треба да укажува на важноста од користењето на средствата за лична заштита, правилно ракување со 

алатот и машините, оддржувањето на работното место, правилен однос кон заштитата на животната средина и 

правилното складирање на отпаднот материјал.  

 Наставата се остварува во кабинети и специјализирани работилници за изведување на сувомонтажни градежни работи, и 

работа во реални услови кај работодавачите.  
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8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  

  
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно од страна на наставникот и екстерно со учество на менторот од 
компанијата во која ученикот реализира практична настава. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа 
на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. 
Вреднувањето може да се врси со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, следење на резултатите од 
практицните активности и залагањата на практичната настава во училиштето и кај работодавачот). При оценување на 
практичната работа неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за 
вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практицна настава задолжително ќе се врши усно и практично 
(работи во училиштето и кај работодавачот).  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и практичното оценување.  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот практична настава ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- градежништво VII-1 или архитектура VII-1 

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

 
 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1.  Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                               

2. Мирјана Кикова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  

3. Емилија Димитрова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје 

4. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје 
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Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Игор Лебан, советник во Центарот за 
стручно образование во Словенија 
 
 
Наставната програма по практична настава за прва година од образовната програма гипсер - монтер, по предлог на Центарот 
за стручно образование и обука ја донесе 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
 
 на _______________________       __________________________ 
         Скопје          
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„Support to the Modernisation of the Education and Training System” 
Twinning Project MK 07 IB SO 03, funded by the European Union 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
 
 
 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 
 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС 

II година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2012 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГИПСЕР - МОНТЕР 
 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ПРТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС 
  
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 
 Број на часови неделно: 2 
 Број на часови годишно: 66  
 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Стекнување знаење од областа на претприемништвото 

Согледување на врската помеѓу претприемништвото и менаџментот 

Толкување на влијанието на иновациите врз промените во менаџирањето и производството 

Развивање на бизнис идеја 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
Целите на наставната програма по претприемништво и бизнис  се да се:  

 дефинира поим претприемништво 

 носи правилни одлуки при менџирањето со ресурсите  

 идентификува иновација како движечка сила на претприемништвото 

 идентификува разлики помеѓу менаџерите и претприемачите 

 објаснува карактеристики на бизнис и сопственичка структура 

 
 
5.2. Резултати од учењето  
По завршување на наставната програма по претприемништво и бизнис ученикот ќе биде способен да: 

 истакнува значење на претприемништвото за развојот на економскиот сектор 

 разликува претприемнички вештини и карактеристики  

 наведува примери за преземање ризик 

 предлага соодветна одлука за дадена ситуација 

 анализира влијание на иновации врз асортиментот на производи  

 објаснува влијание на иновации врз промени во менаџирање и производство 

 разликува односи помеѓу сопственик на претпријатие, претприемач и менаџер 

 развива и промовира бизнис идеја 

 предлага начини за заштита на интелектуална сопственост 
 

 
6. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЈЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ТЕМАТСКИ  ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕЊЕ КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ученикот да: 
 

 дефинира  поим претприемништво 

 согледува место на 
претприемништво во пазарна 

Ученикот ќе биде 
способен да: 

 истакнува значење на 
претприемништвото за 
развојот на 
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економија 

 согледува развој на 
претприемништвото во Р. Македонија 
пред  осамостојувањето и денес 

 ја сфаќа улогата на 
претприемништвото за развој на 
економскиот сектор  
 

економскиот сектор 

ПРЕТПРИЕМАЧ И 
ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ОДЛУКИ 

 објаснува улога на претприемач  

 набројува основни претприемачки 
вештини и карактеристики 

 определува улога на лидерство во 
претприемништвото 

 објаснува  потреба од преземање 
ризик 

 согледува значење на носење 
одлуки при раководење со ресурсите 

 изведува заклучоци од донесени 
одлуки во дадена ситуација 
 
 

 разликува 
претприемнички 
вештини и 
карактеристики  

 

 наведува примери за 
преземање ризик 

 

 предлага соодветна 
одлука за дадена 
ситуација 

Специјално 
градинарство 
Теми: 
- Планирање на 

производство на 

градинарски култури  

 

ИНОВАЦИИ  истакнува значење на иновации 

 идентификува иновација како 
движечка сила на 
претприемништвото   

 објаснува поврзаност меѓу иновација 
и проширување на асортиманот на 
производи 

 објаснува влијание на иновации врз 
промените во менаџирање и 
воспоставување на нови начини на 
производство 

 анализира влијание на 
иновации врз 
асортиментот на 
производи  

 

 објаснува влијание на 
иновации врз промени 
во менаџирање и 
производство  

Специјално 
градинарство 3 
Теми: 
- Планирање на 

производство на 
градинарски култури  

 
Специјално цвеќарство 
Тема:  
- Изработка на 

едноставни цветни 
аранжмани и 
декорации 
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МЕНАЏЕРИ И   
ПРЕТПРИЕМАЧИ 

 идентификува разлики помеѓу 
менаџери и претприемачи 

 објасни улогата на менаџерот како 
претприемач 

 толкува однос помеѓу сопственик на 
претпријатие и претприемач и     
сопственик на претпријатие и 
менаџер 

 објаснува техники за претприемачко 
размислување 
 

 разликува односи 
помеѓу сопственик на 
претпријатие, 
претприемач и менаџер 

 

БИЗНИС   дефинира поим бизнис 

 објаснува карактеристики на бизнис 

 разликува мал и голем бизнис 

 истакнува подрачја на делување, 
предности и недостатоци 

 разликува сопственичка структура на 
бизнис 

 дефинира поим интелектуална 
сопственост 

 објаснува како се заштитува 
интелектуална сопственост 

 толкува поврзаност меѓу 
интелектуална сопственост и 
претприемништво 
 

 развива и промовира 
бизнис идеја 

 

 предлага начини за 
заштита на 
интелектуална 
сопственост 

Практична настава 
Тема:  
- Планирање на 

производтво на 
градинарски култури  

 

 
Забелешки: 

 Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  
програмирајки тематски целини според  потребите на околината. 

 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната 
програма, а  не и  тематските целини програмирани од страна на наставникот. 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
Наставата по претприемништво и бизнис може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско организирање. 
Целите на тематските целини можат да се постигнат по пат на  фронтална работа, групна работа, работа во парови и 
индивидуална работа. Фронталната работа најчесто се изведува кога се објаснува, презентира, опишува или демонстрира некој 
процес или појава во бизнисот, претприемништвото и маркетингот, групната работа кога се анализираат или истражуваат 
процесите и технологиите во градинарското и цвеќарското производство, а работата во парови и индивидуалната работа се 
применува за време на настава во училница и при работа на проекти. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 
 
Методи и стратегии на работа 
 

 Теоретските содржини секогаш се поврзуваат и се во корелација со содржините од практичната настава и со општо 

образовните наставни предмети 

 Во наставата се користат различни методи: насочена расправа, демонстрација, практични активности на учениците, 

извлекување на заклучоци и анализа на економските законитости 

 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната самостојност, 

размислување, критички став, донесување одлуки, решавање проблеми  и истражување 

 Наставникот треба да укажува на практична применливост на стекнатите знаења при изработката на бизнис плановите, 

планирањето и организирањето на производниот процес 

 Наставата се остварува во училници, училишна економија и локалната средина, а учениците треба да ја користат 

современата мултимедијална и информатичка технологија 

 
 

8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оченување) НА УЧЕНИКОТ  

Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа 
на изготвен стандард за постигањата по предметот претприемништво и бизнис. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови на знаења од 
одредени тематски целини и делови, следење на резултатите од практичните активности, и преку изработка на бизнис планови и 



43 
 

проектни активности. При оценување на практичната работа, опити и вежби, неопходно е изработка на инструменти за 
аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот претприемништво и бизнис  задолжително ќе се врши усно и 
писмено.  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година произлегуваат од усното и писменото оценување.  
 
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
Наставата по предметот претприемништво и бизнис  ја реализираат: 

- Наставници по соодветни стручни предмети  

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

 

10. РАБОТНА ГРУПА 
1.  Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                               

2. Соња Стефановска, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  

3. Емилија Димитрова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје 

5. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје 

 
 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Игор Лебан, советник во Центарот за 
стручно образование во Словенија 
 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Хелена Жнидарич, советник во Центарот 
за стручно образование во Словенија 
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11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
Наставната програма по претприемништво и бизнис за трета година од образовната програма градинар-цвеќар, по предлог на 
Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Министер, 
 на _______________________        _______________________ 

         Скопје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

                                                           
 

„Support to the Modernisation of the Education and Training System” 
Twinning Project MK 07 IB SO 03, funded by the European Union 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
 
 
 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 
 

ТЕХНОЛОГИЈА НА СУВОМОНТАЖНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

II година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2012 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГИПСЕР - МОНТЕР 
 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ТЕХНОЛОГИЈА НА СУВОМОНТАЖНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 
 Број на часови неделно: 3 
 Број на часови годишно: 99  
 
    
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПО РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА СЕ ПОСТИГНУВААТ СЛЕДНИВЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Избирање на системи за преграден ѕид и соодветен алат за работа 

Избирање на системи за спуштен таван и соодветен алат за работа 

Пренесување на мерки од цртеж во просторот за работа 

Изработување на скици со распоред на подконструкција за преграден ѕид и спуштен таван 

Избирање видови на обработка на споеви кај преградни ѕидови и спуштени тавани 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Наставната програма по технологија на сувомонтажни градежни работи има за цел да се: 
 

 објаснува процесот на изведување на преградни ѕидови 

 објаснува процесот на изведување на спуштени тавани 

 опишува начин на монтирање на преградни ѕидови и спуштени тавани 

 објаснува постапки за обработка на споеви кај преградни ѕидови и спуштени тавани 

 препознава алат и прибор за изведување на системи  

 објаснува предности на сува монтажна градба 

 создава навики за тимска работа 

 опишува мерки за заштита при работа и заштита на животна околина 

 

5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по технологија на сувомонтажни градежни работи, уценикот ќе биде способен да: 
 

 избира типови на монтажни преградни ѕидови 

 избира типови на спуштени тавани 

 пренесува мерки од технички цртеж на ГК плоча 

 избира алат за монтажа на преграден ѕид и спуштен таван 

 демонстрира правилна употреба на алат за нивелирање на површини 

 црта шема на подконструкција по зададени мерки 

 пресметува потребен материјал за изведување на преграден ѕид и спуштен таван по зададени димензии 

 избира  материјал за обработка на споеви 

 изработува цртеж на споеви на преградни ѕидови со под и плафон  

 изработува цртеж на споеви на спуштен таван и страничен ѕид 

 избира заштитни средства при работа 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ  
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излази) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ПРЕГРАДНИ 
ЅИДОВИ 

Уценикот да: 
 

 набројува видови системи на 
преградни ѕидови 

 опишува постапка за изведување 
на монтажен ѕид (еднослојно, 
двослојно и трослојно 
обложување) 

 дефинира алат за изведба на 
преграден ѕид 

 опишува постапка на мерење и 
обележување по зададен цртеж 

 објаснува постапка за изведба на 
подконструкција на преграден ѕид 

 дефинира типови на профили за 
изведба на подконструкција 

 одредува положба на профили 

 објаснува постапка за нивелирање 
на подконструкција 

 објаснува постапка за правилно 
користење на алатот за 
нивелирање 

 објаснува правила за 
прицврстување на ГК плочи за 
профилите со штрафови 

 објаснува правила за поставување 
на плочите 

 набројува видови на топлотна и 
звучна изолација 

Уценикот ќе биде способен да: 
 

 избира типови на монтажни 
преградни ѕидови 

 

 пренесува мерки од технички 
цртеж  на ГК плоча 

 

 избира алат за монтажа на 
преграден ѕид 

 

 демонстрира правилна 
употреба на алат за 
нивелирање на површини 

 

 црта шема на подконструкција 
за преградни ѕидови по 
зададени мерки 

 

 пресметува потребен 
материјал за изведување на 
преграден ѕид 

 

Практична настава 2 
Тема:  
„Преградни ѕидови” 
 
Градежни материјали и 
констукции  
Тема:  
„Хоризонтални и 
вертикални конструктивни 
елементи” 
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 црта распоред на профили на 
зададена шема за преграден ѕид 

 пресметува потребен материјал за 
изведување на преграден ѕид 
според дадени димензии 

 набројува потребни заштитни 
средства и мерки при работа 

 

СПУШТЕНИ 
ТАВАНИ 

 разликува видови системи на 
спуштени тавани 

 опишува постапка за изведување 
на спуштени тавани 

 набројува алат за изведба на 
спуштен таван 

 опишува постапка за мерење и 
обележување по зададен цртеж 

 објаснува постапка за изведба на 
подконструкција кај спушен таван 

 опишува начин на прицврстување 
на спуштен таван во меѓукатна 
конструкција 

 дефинира типови на профили и 
положба за изведба на 
подконструкција 

 објаснува постапка за нивелирање 
на подконструкција и потребен 
алат 

 набројува елемнти за спојување на 
профили 

 објаснува употреба на елемнти за 
спојување на профили 

 објаснува правила за обработка и 
прицврстувања на плочи 

 црта распоред на профили на 

 избира типови на спуштени 
тавани 

 

 пренесува мерки од технички 
цртеж  на ГК плоча 

 

 избира алат за монтажа на 
спуштени тавани  

 

 демонстрира правилна 
употреба на алат за 
нивелирање на површини 

 

 црта шема на подконструкција 
за спуштени тавани по 
зададени мерки 

 

 пресметува потребен 
материјал за изведување на 
спуштен таван 

Практична настава 2 
Тема:  
„Спуштени тавани” 
 
Градежни материјали и 
констукции  
Тема:  
„Хоризонтални и 
вертикални конструктивни 
елементи” 
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зададена шема за спуштен таван 

 пресметува потребен материјал за 
изведување на спуштен таван 
според дадени димензии 

 набројува заштитни средства и 
мерки потребни за работа 

 

ОБРАБОТКА НА 
СПОЕВИ 

 опишува постапка за обработка на 
споеви 

 објаснува целни и фабрички 
споеви кај плочите 

 опишува постапка за обработка на 
споевите со ѕидови од различен 
материјал 

 објаснува обработка на споеви на 
спуштен таван со бочен ѕид 

 опишува обработка на споеви на 
монтажен ѕид со под и плафон 

 избира соодветен алат за 
обработка на споеви 

 дефинира типови на бандажни 
елементи  

 избира заштитни аголни профили 
на преграден ѕид 

 избира заштитни аголни профили 
на спуштен таван 

 избира  материјал за 

обработка на споеви 

 

 изработува цртеж на споеви 
на преградни ѕидови со под и 
плафон  

 

 изработува цртеж на споеви 
на спуштен таван и страничен 
ѕид 

 

 
 
 
 
 
 

Практична настава 2 
Тема:  
„Спуштени тавани” 
 
Градежни материјали и 
констукции  
Тема:  
„Хоризонтални и 
вертикални конструктивни 
елементи” 
 

 

Забелешки: 

 Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  програмирајки тематски 
целини според  потребите на околината. 

 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот. 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по технологија на сувомонтажни градежни работи може да се реализира преку различни облици на дидактичко-
методско организирање. Целите на тематските целини можат да се постигнат по пат на  фронтална работа, групна работа, 
работа во парови и индивидуална работа. Фронталната работа најчесто се изведува кога се објаснува, презентира, опишува или 
демонстрира некој процес или појава, групната работа кога се анализираат или истражуваат процесите во градежништвото, а 
работата во парови и индивидуалната работа се применува за време на настава во училница и вежби во работилница. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 

 
Методи и стратегии на работа 
 

 Теоретските содржини секогаш се поврзуваат и е во корелација со содржините од практичната настава и со општо 

образовните наставни предмети 

 Во наставата се користат различни методи: насочена расправа, демонстрација, практични активности на учениците, 

извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж 

 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната самостојност, 

размислување, критички став, донесување одлуки, решавање проблеми  и истражување 

 Наставникот треба да укажува на практична применливост на стекнатите знаења 

 Наставата се остварува во училници, кабинети и специјализирани работилници за изведување на сувомонтажни 

градежни работи, а учениците треба да ја користат современата мултимедијална и информатичка технологија 

 

8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оченување) НА УЧЕНИКОТ 

   
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа 
на изготвен стандард за постигањата по предметот технологија на сувомонтажни градежни работи. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови на знаења од 
одредени тематски целини и делови, следење на резултатите од практичните активности и залагањата на часовите). При 
оценување на практичната работа и вежби, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред 
изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
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Оченувањето на постигањата на учениците по предметот технологија на сувомонтажни градежни работи задолжително ќе се 
врши усно и практично (работи и вежби).  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и практичното оценување.  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот технологија на сувомонтажни градежни работи ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- градежниство VII-1 или архитектура VII-1 

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

 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1.  Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                         

2. Мирјана Кикова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  

3. Урим Мејзини, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје 

6. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје  

 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Игор Лебан, советник во Центарот за 
стручно образование во Словенија 
 
 
11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по технологија на сувомонтажни градежни работи за втора година од образовната програма – гипсер - 
монтер, по предлог на Центарот за струцно образование и обука ја донесе 
 
                                                                                                                                              Министер, 
 
 на _______________________        __________________________ 
         Скопје 
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„Support to the Modernisation of the Education and Training System” 
Twinning Project MK 07 IB SO 03, funded by the European Union 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
 
 
 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 
 

ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИИ 

II година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2012 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГИПСЕР - МОНТЕР 
 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИИ 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ 
  
          Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 
 Број на часови неделно: 2 
 Број на часови годишно: 66  
 
    
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПО РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА СЕ ПОСТИГНУВААТ СЛЕДНИВЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Применување стандарди на квалитет на градежни материјали 

Користење на стручна терминологија за градежни системи и елементи 

Применување на правила за складирање и вградување на градежните материјали 

Разликување на градежните елементи во состав на конструктивните системи 

Определување положба на хоризонтални и вертикални елементи на градежен објект 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Наставната програма по градежни материјали и конструкции има за цел да се: 
 

 дефинираат својствата на градежните материјали, врзни средства,  малтери и изолациони материјали при изведба на 

градежните конструктивни елементи 

 објаснува примената на градежни материјали, врзни средства,  малтери и изолациони материјали при изведба на 

градежните конструктивни елементи 

 разликуваат видови на конструктивни елементи и системи 

 објаснува функција на вертикални и хоризонтални конструктивни елементи во градежните објекти 

 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по градежни материјали и конструкции, ученикот ќе биде способен да: 
 

 предлага примена на градежни материјали во градежни објекти 

 споредува подготовка на малтери од различни врзни средства 

 предлага примена на изолациски материјали при изведба на градежни објекти 

 пресметува  димензии на зададени елементи од технички цртеж за едноставен објект 

 наоѓа вертикални конструктивни елементи од технички цртеж за едноставен објект 

 наоѓа хоризонтални конструктивни елементи од технички цртеж за едноставен објект 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ  
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излази) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

СВОЈСТВА И 
ПРИМЕНА НА 
ГРАДЕЖНИТЕ 
МАТЕРИЈАЛИ 

Ученикот да: 
 

 набројува градежни материјали 

 разликува физички и механички 
својства на градежните 
материјали 

 објаснува примена на градежни 
материјали во градежни објекти 

 класифицира карпи според 
постанок 

 објаснува својства на камен 

 разликува камен и камен агрегат 

 дава пример за примена на 
каменот  во градежните објекти 

 опишува производство на 
ќерамичките материјали 

 разликува својства кај различни 
видови керамички материјали 

 дава примери за примена на 
керамичките материјали 

 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

 предлага примена на 
градежните материјали во 
градежните објекти 

Основи на 
градежништвото 
Тема: Објекти во 
градежништвото 
 
Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 2 
Тема: Преградни ѕидови 
 
Практична настава 2 
Тема: Преградни ѕидови 

 
 

ВРЗНИ 
СРЕДСТВА И 
МАЛТЕРИ 

 опишува процес за добивање на 
гипс 

 дефинира својства и примена на 
гипс  

 дефинира услови за складирање 
на гипс и гипсани производи 

 дефинира својства и примена на 
цемент 

 споредува подготовка на 
малтери од различни врзни 
средства 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 1 
Тема: Обработка на плочи 
и Обработка на споеви 
 
Технологија на 
сувомонтажни градежни 
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 дефинира услови за скаладирање 
на цемент 

 разликува  видови малтери 
според материјалот и начинот на 
подготовка 

 објаснува својства и примена на 
малтери 
 

работи 2 
Тема: Обработка на 
споеви 
 
Практична настава 2 
Тема: Обработка на 
споеви  

 

ИЗОЛАЦИСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ 

 објаснува својства на изолациски 
материјали 

 разликува изолациски материјали 
според состав и според намена 

 набројува хидроизолациски 
материјали и дава пример за 
нивна примена 

 набројува топлински и звучни 
изолациски материјали и дава 
пример за нивна примена 
 

 предлага примена на 
изолациски материјали при 
изведба на градежни објекти 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 1 
Тема: Ѕидни облоги 
 
Основи на 
градежништвото 
Тема: Објекти од 
високоградба 
 
Практична настава 1 
Тема: Ѕидни облоги 
 
Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 2 
Тема: Преградни ѕидови 
 
Практична настава 2 
Тема: Преградни ѕидови 

КОНСТРУКТИВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ И 
СИСТЕМИ 

 разликува видови конструктивни 
елементи  во високоградба 

 објаснува функција на различни 
конструктивни елементи 

 разликува конструктивни системи  

 споредува масивен со скелетен 

 пресметува димензии на 
зададени елементи од 
технички цртеж за едноставен 
објект 

 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 1 
Тема: Ѕидни облоги 
 
Основи на 
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систем 

 дефинира размер на конкретен 
пример 

 чита едноставна основа и пресек 
на објект во определен размер 

 чита коти на основа и пресек на 
едноставен објект во определен 
размер  
 

градежништвото 
Тема: Објекти од 
високоградба 
 
Практична настава 1 
Тема: Ѕидни облоги 
 
Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 2 
 
Тема: Преградни ѕидови 
Практична настава 2 
 Тема Преградни ѕидови 

ВЕРТИКАЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ  

 набројува вертикални 
конструктивни елементи 

 дефинира функција на столбови и 
ѕидови 

 разликува ѕидови според намена и 
материјал 

 набројува ѕидови од гипскартонски 
плочи според намена 

 дава примери за примена на 
гипскатронски ѕидови во објект од 
високо градба 

 одредува положба на вертикални 
елементи во градежен објект 
 

 наоѓа вертикални 
конструктивни елементи од 
технички цртеж за едноставен 
објект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 1 
Тема: Ѕидни облоги 
 
Основи на 
градежништвото 
Тема: Објекти од 
високоградба 
 
Практична настава 1 
Тема: Ѕидни облоги 
 
 

 

ХОРИЗОНТАЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ  

 набројува хоризонтални 
конструктивни елементи според 
функција и материјал 

 дефинира местоположба и 
функција на греден носач 

 наоѓа хоризонтални 
конструктивни елементи од 
технички цртеж за едноставен 
објект 

 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 2 
Тема: Спуштени тавани 
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 дава пример за различен тип на 
меѓукатна конструкција 

 објаснува функција на таван 

 набројува типови на подови според 
материјалот 

 дефинира функција  на скали во 
градежни објекти 

 опишува конструкција на подкровје 

 сфаќа улога на гипскартон за 
уредување на подкровје 

 одредува положба на 
хоризонталните елементи во 
градежен објект 

 

Основи на 
градежништвото 
Тема: Објекти од 
високоградба 
Практична настава 1 
Тема: Спуштени тавани 
 
 

 
Забелешки: 

 Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  програмирајки тематски 
целини според  потребите на околината. 

 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот. 

 
 
7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по градежни материали и конструкции може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско 
организирање. Целите на тематските целини можат да се постигнат по пат на  фронтална работа, групна работа, работа во 
парови и индивидуална работа. Фронталната работа најчесто се изведува кога се објаснува, презентира, опишува или 
демонстрира некој процес или појава, групната работа кога се анализираат или истражуваат процесите во градежништвото, а 
работата во парови и индивидуалната работа се применува за време на лабораториски вежби и вежби во работилница. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 
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Методи и стратегии на работа 
 

 Теоретските содржини секогаш се поврзуваат и се во корелација со содржините од практичната настава како и со 

предметите од општообразовното подрачје 

 Во наставата се користат различни методи: наведена расправа, демонстрација, практични активности на учениците, 

експериментирање, извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж 

 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната самостојност, 

размислување, критички став и истражување 

 Наставникот треба да укажува на практична применливост на стекнатите знаења 

 Наставата се остварува во училници, кабинети и работилници, а учениците треба да ја користат современата 

мултимедијална и информатичка технологија 

 
 

8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  

  
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа 
на изготвен стандард за постигањата по предметот градежни материјали и конструкции. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови на знаења на 
одредени тематски целини, следење на резултатите од практичните активности и залагањата на часовите). При оценување на 
практичната работа и вежби, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред изработени 
критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот градежни материјали и конструкции задолжително ќе се врши усно и 
практично (работи и везби).  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и практичното оценување.  
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 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот градежни материјали и конструкции ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- градежништво VII-1 или архитектура VII-1 

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

 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1.  Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                               

2. Соња Стефановска, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  

3. Емилија Димитрова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје 

7. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје 

 
 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Игор Лебан, советник во Центарот за 
стручно образование во Словенија 
 
 
11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по Градежни материјали и конструкции за втора година од образовната програма гипсер - монтер по 
предлог на Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
 
 на _______________________       __________________________ 
         Скопје          
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„Support to the Modernisation of the Education and Training System” 
Twinning Project MK 07 IB SO 03, funded by the European Union 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
 
 
 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 
 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

II година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2012 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГИПСЕР - МОНТЕР 
 
 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
  
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ 
Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 
 Број на часови неделно: 14 
 Број на часови годишно: 462  
 
    
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПО РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА СЕ ПОСТИГНУВААТ СЛЕДНИВЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Изведување на преградни ѕидови 

Изведување на спуштени тавани 

Обработување на споеви 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Наставната програма по практична настава има за цел да се: 
 

 совладаат техники за изведување на преградни ѕидови и спуштени тавани 

 сфати важноста од правилна обработка на споеви 

 развиваат навики за одржување на алат и прибор 

 стекнуваат навики за организација и рационализација на работен простор 

 стекнуваат навики за употреба на заштитни средстава и мерики при работа 

 работи тиммски 

 развива правилен однос за соодветно постапување со градежен отпад 

 применуваат мерки за заштита на околината 

 

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по практична настава, ученикот ке биде способен да: 
 

 мери и обележува димензии од технички цртеж во реален простор 

 црта шема на подконструкција по зададени мерки 

 одбира алат за монтажа на преграден ѕид и спуштен таван 

 употребува средства за нивелирање на површини 

 изведува преграден ѕид и спуштен таван по зададени димензии 

 одбира материјал и алат за обработка на споеви 

 обработува споеви и ивици со ГК плочи  според зададени димензии 

 користи потребни заштитни средства и мерки при работа 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ  
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излази) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ПРЕГРАДНИ 
ЅИДОВИ 

Ученикот да: 

 одбира системи на преградни ѕидови 

 изработува монтажен ѕид (еднослојно, 
двослојно и трослојно обложување) 

 мери и обележува по зададен цртеж 

 одбира, поставува и ги поврзува 
профилите за изведба на 
подконструкција 

 одбира потребен прибор и алат за 
изведба на преграден ѕид 

 одбира алат за нивелирање на 
подконструкција 

 прицврстува ГК плочи на 
подконструкцијата со шрафови 

 поставува топлотна и звуцна 
изолација 

 изведува преграден ѕид според 
зададени димензии 

 применува заштитни средства и мерки 
при работа 

 работи според дадени упатства за 
работа  

 изведува ситни поправки на работниот 
алат 

 пријавува неисправност на работниот 
алат 

 шува и правилно складира материјал 
за работа 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

 мери и обележува димензии 
од технички цртеж во реален 
простор 

 

 црта шема на подконструкција 
по зададени мерки 

 

 одбира алат за монтажа на 
преграден ѕид 

 

 употребува средства за 
нивелирање на површини 

 

 изведува преграден ѕид 
 

 користи заштитни средства и 
мерки при работа 

 
 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 2 
Тема: Преградни ѕидови 
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 соодветно сортира и одложува 
градежен отпад при работа 

 
 
 

СПУШТЕНИ 
ТАВАНИ 

 одбира видови на системи на 
спуштени тавани  

 изработува спуштени тавани 
 одбира алат за изработка на спуштени 

тавани 
 мери и обележува по зададен цртеж 
 монтира подконструкција на спуштен 

таван 
 зашрафува спуштен таван во 

меѓукатна конструкција 
 одбира типови и положба за изведба 

на подконструкција 
 одбира алат за нивелирање на 

подконструкција 
 спојува профили со помошни 

елементи 
 прицврстува ГК плочи за спуштени 

тавани 
 обработува правилно ГК плочи 

 монтира ГК плочи на зададена 
плафонска површина според одреден 
распоред 

 избира материјал за спуштен таван  
според зададени димензии 

 применува заштитни средства и мерки 
при работа 

 

 мери и обележува димензии 
од техницки цртеж во реален 
простор 

 

 црта шема на подконструкција 
по зададени мерки 

 

 одбира алат за монтажа на 
спуштен таван 

 

 употребува средства за 
нивелирање на површини 

 

 изведува спуштен таван 
 

 користи заштитни средства и 
мерки при работа 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
работи 2 
Тема: Спуштени тавани  
 

ОБРАБОТКА 
НА СПОЕВИ 

 обработува споеви  

 обработува челни и фабрички споеви 

 обработива споеви и ивици со 
ГК плочи  според зададени 

Технологија на 
сувомонтажни градежни 
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кај плочите 

 обработува споеви на ѕидови со 
различен материјал  

 обработува споеви на спуштен таван 
со бочен ѕид  

 обработува споеви на монтажен ѕид 
со под и таван 

 одбира алат за обработка на споеви 

 поставува бандажни елементи 

 поставува заштитни аголни профили 
на преграден ѕид и спуштен таван 

 применува заштитни средства и мерки 
при работа 
 

димензии на системи работи 2 
Тема: Обработка на споеви 
 

 
 

Забелешки: 

 Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  програмирајки тематски 
целини според  потребите на околината. 

 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот. 

 При планирањето, организирањето и реализирањето на наставната програма по практична настава да се има во 
предвид дека најмалку една третина од часовите (9 недели во текот на две години во стручното оспособување во 
траење од две години) треба да се изведува кај работодавачите. 

 
 
7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по практична настава може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско организирање. Целите 
на тематските целини можат да се постигнат со повеќе форми на работа, но најмогу се работа во парови и индивидуално. Може 
да се користи и групната работа при изведување на определени сувомонтажни градежни работи на објекти во градежништвото. 
Индивидуалната работа и работата во парови се изведува при реализирање на конкретна работна задача, најчесто во 
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специјализирана работилница за сувомонтажни градежни работи, но и при реализирање на практичната настава кај работодавач. 
Поради природата на работата се препорачува за секоја работна задача да бидат ангажирани најмалку по двајца ученици.  
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 

 

 

 
Методи и стратегии на работа 
 

 Содржините од практичната настава секогаш се поврзани со претходно изучените содржини од стручно-теоретските 

предмети, а првенствено од предметот технологија на сувомонтажни градежни работи 

 Во практичната настава се користат различни методи: демонстрација, практични активности на учениците, учење преку 

обиди, извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж, пресметување и др. 

 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната самостојност, 

размислување, критички став, донесување одлуки и решавање проблеми 

 Наставникот треба да укажува на важноста од користењето на средствата за лична заштита, правилно ракување со 

алатот и машините, оддржувањето на работното место, правилен однос кон заштитата на животната средина и 

правилното складирање на отпаднот материјал.  

 Наставата се остварува во кабинети и специјализирани работилници за изведување на сувомонтажни градежни работи, и 

работа во реални услови кај работодавачите.  

 

8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  

  
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно од страна на наставникот и екстерно со учество на менторот од 
компанијата во која ученикот реализира практична настава. 
Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа 
на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. 
Вреднувањето може да се врси со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, следење на резултатите од 
практицните активности и залагањата на практичната настава во училиштето и кај работодавачот). При оценување на 
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практичната работа неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за 
вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практицна настава задолжително ќе се врши усно и практично 
(работи во училиштето и кај работодавачот).  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и практичното оценување.  
 
 
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот практична настава ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- градежниство VII-1 или архитектура VII-1 

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

 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1.  Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                         
         
2. Урим Мејзини, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје  
 
3.  Мирјана Кикова, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје 
 
4. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје 

 
 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Игор Лебан, советник во Центарот за 
стручно образование во Словенија 
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11. ОДОБРУВАНЈЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по практична настава за втора година од образовната програма гипсер - монтер, по предлог на Центарот 
за стручно образование и обука ја донесе 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
  
 на _______________________       ________________________ 
         Скопје          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“ компонента од ИПА 
инструментот (MK/2007/IB/SO/03), проектот е  финансиран од Европската унија. 

 

                              
   

 

“Support to the Modernisation of the Education and Training System”  

Twinning Project MK 07 IB SO 03, funded by the European Union 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

 

 

 

 

ИСПИТНА ПРОГРАМА  

ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА  

ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ЗА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА 
 ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 

 

ГИПСЕР - МОНТЕР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Скопје, 2012 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА: ГИПСЕР - МОНТЕР 

 
2. ИСПИТНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА: изработка на ѕидни облоги, 
изработка на прградни ѕидови, изработка на спуштени тавани. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ КОИ СЕ ОЦЕНУВААТ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 
На завршниот испит кандидатот ги искажува следните стручни и клучни 
компетенции: 

 
 Планирање и организирање сопствена работа;  

 Подготвување простор, материјал, алат и прибор за работа; 

 Обработување плочи и профили; 

 Монтирање сувомонтажни ѕидови и спуштени тавани; 

 Изведување облоги и обработување споеви; 

 Рационална потрошувачка на материали, енергија и време; 

 Применување мерки за заштита при работа и заштита на околина; 

 Применување стандарди на квалитет и оптимизирање на сопствениот труд и 

ресурси; 

 Комуницирање со соработници. 

 

 

4. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ 

 

Во испитната задача, поради спецификите на работата, во реализација на една 

тима учествуваат најмалку два кандидата. 

 

На завршниот испит  се следи реализацијата на целите на образовната програма. 

Нагласена е проверката на постигнатите струцни и клуцни компетенции на 

образовната програма за гипсер-монтер,  стекнати при реализација на наставните 

програми и практичната работа кај работодавачот: 

 разбирање на работната задача, 

 самостојна подготовка за работа, 

 планирање на работата, 

 извршување на работната задача, 

 контрола на извршената работна задача, 

 оценување на квалитетот на извршените фази на работните задачи. 

  

Пред започнување на завршниот испит кандидатот мора да одбере задача, да 

пресмета потребна количина на материал, да испланира соодветен избор на 

материјали, алат и прибор.  

 

Одбраната на испитната задача се состои од два дела:  

1. претставување на технолошката постапка 

2. стручна одбрана 



73 
 

 

Кандидатот на стручна одбрана ја  објаснува примената на алатот, приборот и 

машини за изработување на работната задача и примената на средствата за 

безбедност и заштита при работа.    

 
 

5. ИСКАЖАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

 
Испитни 
подрачја 

Елементи на продуктот / 
услугата  

Резултати од учењето 

1 2 3 

ИЗРАБОТКА НА 
ЅИДНИ ОБЛОГИ 

 Избирање на соодветен 
алат, 

 подготовка на смеса за 
лепење, 

 нанесување на лепакот, 

 изаботување на облога 
за ѕид со лепење, 

 избирање типови на 
профили, 

  поставувување и 
нивелирање на 
подконструкција. 

 избира алат за изработка на 
ѕидни облоги со лепење и со 
подконстукција 

 обработува ГК плочи според 
зададени димензии 

 обложува ѕид со лепење на 
ГК плочи според зададени 
димензии и соодветен 
распоред на ГК плочите, 

 обложува ѕид со 
подконструкција, поставува 
топлотна и звучна изолација 
и штрафи ГК плочи според 
зададени димензии 

 обрааботува споеви на ГК 
плочи и поставува заштитни 
лајсни 

ИЗРАБОТКА НА 
ПРЕГРАДНИ 
ЅИДОВИ 

 избирање на соодветен 
алат и материјал за 
работа, 

 поставување и 
нивелирање на 
подконструкција, 

 поставување на 
топлотна и звучна 
изолација, 

 штрафење на ГК плочи, 

 обработување на споеви. 

 избира алат за монтажа на 
преградни ѕидови 

 обработува ГК плочи според 
зададени димензии 

 обработува и наддава 
профили според зададени 
димензии 

 употребува средства за 
нивелирање на повшини  

 изведува преграден ѕид со 
подконструкција, поставува 
топлотна и звучна изолација 
и штрафи ГК плочи според 
зададени димензии 

 обрааботува споеви и ивици 
на ГК плочи според зададени 
димензии на систем 

ИЗРАБОТКА НА 
СПУШТЕНИ 
ТАВАНИ 

 избирање на соодветен 
алат и материјал за 
работа, 

 поставување и 

 избира алат за монтажа на 
спуштени тавани 

 обработува ГК плочи според 
зададени димензии 
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нивелирање на 
подконструкција, 

 поставување на 
топлотна и звучна 
изолација, 

 штрафење на ГК плочи, 

 обработување на споеви. 

 обработува и наддава 
профили според зададени 
димензии 

 употребува средства за 
нивелирање на повшини 
изведува спуштен таван со 
подконструкција, поставува 
топлотна и звучна изолација 
и штрафи ГК плочи според 
зададени димензии. 

 обрааботува споеви и ивици 
на ГК плочи според зададени 
димензии на систем 

 

6. ОЦЕНУВАЊЕ 

 

Критериумите за оценување и бројот на поените се приспособуваат на видот 
на производите/услугите што се бранат. 
 
 
 
ПРИМЕР: 

 
ОБЛАСТ ЗА 

ОЦЕНУВАЊЕ 

КРИТЕРИУМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ МАКСИМАЛЕН 
БРОЈ БОДОВИ 

МИНИМАЛЕН 
БРОЈ БОДОВИ 

1 
планирање 

Читање на зададен проект 

15 5 

Одбирање на соодветен градежен 
материјал потребен за изработка на 
избраната задача 

Одбирање на соодветен алат и прибор 

2 
реализација 

Извршени мерења на параметрите 

60 

 
 
 
 
 

25 

Распределување и монтажа на 
елементите за реализирање на 
задачата 

Поврзување на елементите од задачата 
по дадената градежна шема 
почитувајки ги техничките прописи за 
изведување 

Уредност на работното место 

Соодветено користење на потребниот 
алат, прибор и градежниот материјал 

Функционалност и квалитет на 
изработената задача 

3 
документација 

Прегледност и точност на 
пресметувањата на градежнот 
материјал 

5 2 

4 
одбрана 

Претставување на работата 
20 8 

Стручна одбрана 

Вкупно 
 

100 бодови 40 бодови 
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7. ПРЕДЛОГ ЗА  ПРЕТВОРУВАЊЕ НА ПОЕНИТЕ ВО ОЦЕНКА 

 
БРОЈНА ОЦЕНКА БРОЈ НА БОДОВИ 

одличен (5) 85 – 100 

многу добар (4) 70 – 84 

добар (3) 55 – 69 

доволен (2) 40 – 54 
 
 

 
 
8. РАБОТНА ГРУПА 

 
 

 

9. ОДОБРУВАЊЕ НА ИСПИТНАТА ПРОГРАМА  

Испитната програма за практичната работа за завршен испит за образовната 
програма гипсер-монтер, на предлог на Центарот за стручно образование и обука 
ја донесе 

    

 

 

 

На ден ____________ 

Скопје 

            Министер, 

 

______________________ 

 
 
 

 
 

1. Бранко Алексовски, советник, ЦСОО - Скопје 
2. Соња Стефановска, СГГУГС „Здравко Цветковски” - Скопје 

3. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје“ – Скопје 

 
Во работата на работната група за изработка на испитната програма 
учествуваше и  Игор Лебан, советник од Центарот за стручно образование 
во Словенија 
 


