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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (,,Службен весник 

на  Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11) и член 22 од Законот за средното образование 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 

35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15,  145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), како и врз основа на член 7 алинеа 7 од Законот за стручно образование и 

обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), 

министерот за образование и наука ја донесе наставната програма по наставниот предмет практична настава за I 

година образование од струка економско – правна и трговска (сектор: економија, право и трговија), за образовниот 

профил  асистент деловен администратор (квалификација: асистент деловен администратор), за учениците во средното  

стручно образование со тригодишно траење. 
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Назив на наставната програмa Практична настава 

Тип на наставната програма Практична обука 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Економско – правна и трговска струка 

Сектор Економија, право и трговија 

Назив и ниво на квалификацијата 
Асистент деловен администратор 

III (трето) ниво 

Година на изучување  I (прва) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

8 часа/ 288 часа 

Цели на наставната програма 

Ученикот/ученичката: 
• да стекне знаења и вештини за обезбедување на административни услуги; 
• да познава постапки за организација и администрација на состаноци, организирање 

на патувања и сместувања и управување со систем на водење роковници; 
• да објаснува фактори и процедури за користење на поштенски услуги во деловен 

контекст;   
• да опишува комуникации и комуникациски процес; 
• да разликува видови на комуникации и нивните карактеристики; 
• да применува усна и писмена комуникација; 
• да опишува деловна комуникација во работењето на  деловниот 

субјект/институцијата; 
• да применува облици и постапки на усно и писмено комуницирање на деловниот 
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субјект/институцијата во деловното опкружување; 
• да применува принципи за подготовка на деловни документи и управување со 

информации; 
• да опишува подготовка и дистрибуција на деловни документи;  
• да објаснува како се управува со информациите во деловните субјекти и институции; 
• да демонстрира користење и одржување на канцелариска опрема.    

Модуларни единици на 
наставната програма 

1. Принципи на обезбедување административни услуги-практична настава  

2. Основи на Комуникација-практична настава 

3. Комуникација во деловно опкружување-практична настава 

4. Користење и одржување на канцелариска опрема-практична настава 

 

Материјално-технички услови и 
место на реализација 

             
Наставни средства и помагала: 

• Табла, флип чарт, интерактивна табла, ЛЦД Проектор 
• Учебници, книги, стручна литература од соодветната област 
• Видео материјали со соодветна содржина 
• Веб страни  
• Дигитални ресурси 
• Печатени  материјали  
• Игри за учење 
• Опрема, алатки, инвентар  
• Компјутери со соодветен софтвер и сл.  

 
Место на реализација: училница, кабинет, училишна компанија, деловен субјект, 
институција 
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Норматив на наставен кадар 

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

- по право/економија VII/1 степени на акредитираните универзитети во РМ или во 
странство со домашна акредитација, со соодветна педагошко-психолошка и 
методска подготовка стекната во акредитирани установи; 

- од областа на правото/економијата по Европски кредит трансфер систем (240 
ЕКТС) на акредитираните универзитети во РМ или во странство со домашна 
акредитација, со соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка 
стекната во акредитирани установи. 

 

Назив на модуларна единица 1 

Принципи на обезбедување административни услуги-практична настава 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1. Ученикот ќе биде 
способен да: 
 
Спроведува 
организирање 
административни 
услуги   
 

• Поим за 
административни 
работи 

• Обезбедување на 
потребни ресурси 
за извршување на 
административни 
работи и 
подготовка на 
работни 
материјали 

• Форми на трговски 
друштва 

• Видови 
административни 
услуги  

• Испраќање и 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• Дефинира поим за 
административни услуги 

• Применува потребни ресурси 
за извршување на 
административни работи и 
подготовка на работни 
материјали 

• Обавува организација и 
администрација на состаноци 
и службени патувања 

• Прави листа на  видовите 
административни работи 
(примање, идентификување 
средување, евидентирање  и 
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примање на 
електронски и/или 
телефакс пораки 

• Организација и 
администрација на 
состаноци, 
службени 
патувања 

 

дискусија за  обезбедување 
на потребни ресурси за 
извршување на 
административни работи и 
подготовка на работни 
материјали; демонстрирање 
видови на административни 
работи, као што се: примање, 
средување, распоредување 
евидентирање  и испраќање 
на дневна пошта и акти; 
подготовување на нацрт 
извештаи за работа; вежба за 
примање на странки, 
обавување телефонски 
повици и протоколарна листа; 
организација и 
администрација на состаноци, 
службени патувања; играње 
на улоги: примање и 
насочување на странки, 
телефонски повици и водење 
на протоколарна контакт 
листа; работа во групи: 
изработка на листа на 
административни работи; 
посета на канцеларија; работа 
под надзор; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл.  
Наставникот и менторот по 
практична настава треба да 
укажуваат на важноста од 
одговорно користење на 
материјалите и средствата за 

испраќање на дневна пошта и 
акти; водење евиденции и  
обезбедување и чување акти, 
подготовување на нацрт 
извештаи за работа 

• Демонстрира испраќање и 
примање на електронски 
и/или телефакс пораки 

 
Инструменти за оценување: 
Портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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работа,  оддржување на 
работното место, примена на 
прописите за безбедност и 
заштита при работа и 
правилен однос кон 
заштитата на животната 
средина. 

(За ефикасна реализација на 
процесот на учење и обука по 
практична настава, 
паралелката може да се дели 
во две до три работни групи, 
доколку има услови за 
истото). 

2. 

 

Извршува 
организација и 
администрација на 
состаноци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Поим, видови и 
кактеристики на 
административни 
состаноци 

• Начини на 
обезбедување 
административна 
поддршка за 
состаноци 

• Постапување при 
организирање 
состаноци 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, играње на 
улоги, илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за  
карактеристиките на 
различните видови на 

Листа на критериуми за оценување: 

• Разликува видови и 
карактеристики на  
административни состаноци 

• Применува начини на 
обезбедување 
административна поддршка 
за состаноци 

• Применува чекори вклучени 
во организирање состаноци 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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административни состаноци; 
демонстрирање на технички 
подготовки на 
административни состаноци; 
вежба: пишување на покани 
за состанок; симулација на 
состанок со поделба на улоги; 
работа под надзор;  
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

3. Спроведува 
организација на 
патувања и 
сместувања  
 

  

• Видови службени 
патувања 

• Упатства и  
информации за 
службено патување 
и сместување 

• Активности за 
подготовка на 
службено патување 
и сместување  

• Евиденција на 
службени патувања 
и сместувања 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
видови службени патувања; 
Презентирање на 
документација за 
организирано службено 
патување; изработка на 

Листа на критериуми за оценување: 

• Анализира различни видови 
службени патувања и 
сместувања 

• Применува активности за 
подготовка и реализација на 
службени патувања, 
сместувања и обезбедување 
на потврдување, упатства и 
барања за деловни патувања 
и сместувања 

• Води  евиденција на службени 
патувања и сместувања 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник  
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проект за организирање на 
службено патување на дадена 
дестинација и практично 
демонстрирање; 
презентирање на евиденциски 
средства; вежба: пишување 
резервација, аконтација, 
патен налог, обезбедување на 
патни исправи и др. 
документација и материјали,  
план на патување, посета на 
туристичка агенција и 
демонстрација на  
документација за службени 
патувања и сместувања, 
извештај од реализирано 
службено патување; работа 
под надзор; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

4. Применува 
управување со 
системи за водење 
роковници 
 
 
 
 
 
 
 

• Видови системи за 
водење на 
роковници  

• Карактеристики на 
системите за 
водење дневник во 
печатена и 
електронска форма 

• Планирање и 
координирање на 
активностите и 
ресурсите за 
управување со 
системи за водење 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Листа на критериуми за оценување: 
 

• Разликува видови системи на 
водење на роковници 
(деловодник, дневен извештај, 
евиденциски ливчиња, 
картотека) 

• Применува  различни 
системи за водење дневник 
во печатена и електронска 
форма. 

• Објаснува цел на користење 
системи за водење дневник 
за планирање и 
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роковници 
• Видови 

информации кои се 
потребни за 
управување со 
систем за водење 
дневник 

• Важност од 
добивање точни 
информации при 
внесувањето на 
записи во  
дневникот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
видови на  системи за водење 
на роковници (деловодник, 
дневен известај, евиденциски 
ливчиња, картотека); вежби: 
презентирање на практични 
примери на системите за 
водење на електронски 
дневник;  демонстрација на 
внес на податоци во 
дневник/е- дневник; посета на 
претпријатие и работа под 
надзор; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

координирање на 
активностите и ресурсите 

• Објаснува видови 
информации кои се потребни 
за управување со системите 
за водење дневник 

• Оценува важност од 
добивање точни информации 
при внесување на записи во 
дневникот 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
 
 
 
 

5. Демонстрира 
употреба на 
поштенски услуги во 
деловен контекст  
 

• Начини на 
испраќање на 
пошта 

• Видови поштенски 
услуги кои се 
користат во 
деловните 
организации 

• Фактори за избор 
на поштенска 
услуга 

• Акти и евиденции 
за пошта 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 

Листа на критериуми за оценување: 
• Разликува видови на 

поштенски услуги кои се 
користат во деловните 
организации 

• Оценува потреба од различни 
видови поштенски услуги 

• Објаснува фактори при 
избирање на поштенски 
услуги 

• Разликува фактори при 
избирање на начини на 
испраќање по пошта (по 
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 квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
начини на испраќање на 
пошта; презентирање на акти 
и евиденции за пошта; 
симулација со играње на 
улоги за испраќање на пошта;  
посета на поштенска служба и 
работа под надзор; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 
 

доставувач, по поштенска 
организација, електронски 
пат)  

• Пополнува акти и врши 
евиденции за пошта 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник  

 

Назив на модуларна единица 2 

Основи на комуникација-практична настава 
Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1. Применува 
комуникација и 
комуникациски 
процес 

• Поим за 
комуниикација и 
комуникациски  
процес 

• Комуникациски 
компетенции 

• Модели на 
комуникација 

• Правила за 
комуникација 

• Канали на 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 

Листа на критериуми за оценување: 
• Опишува комуникација и 

комуникациски  процеси; 
• Применува модели на 

комуникации (социолошки 
модел,психолошки 
модел,конфесионален модел, 
културолошки модел и сл.); 

• Идентификува субјекти 
(испраќач, примач) и порака 
во комуникацискиот процес; 

• Применува правила на 
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комуникација 

 

квиз; ЗСНУ,симулација, 
играње на улоги и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за комуникација и 
комуникациски процеси; 
демонстрирање на 
комуникациски компетенции; 
презентација на различни 
модели на комуникација; 
вежба за примена на правила 
на комуникација; играње на 
улоги: примена на правила за 
комуникација во конкретни 
сутуации; презентација за 
канали на комуникација;  и 
работа под надзор;  
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 
 

однесување на субјектите во 
комуникацискиот процес; 

• Применува особености на 
комуникациски процес  
(комуникациски канали, 
повратна врска, контекст и 
шумови). 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 

 
 

2 Применува различни 
видови на 
комуникации и нивни 
карактеристики 

• Комуникации 
според начин на 
изразување 

• Комуникација 
според облик на 
комуницирање 

• Комуникација 
според близината 
на учесниците во 
комуникацијата 

• Комуникација 
според број на 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
компаративен 
методаналитичко – 
синтетички и сл.) како и 

Листа на критериуми за оценување: 
• Применува вербална и 

невербална комуникација 
• Применува посредна и 

непосредна комуникација 
• Применува интраперсонална, 

интерперсонална и јавна 
комуникација 

• Разликува интерна од 
екстерната комуникација 

• Споредува традиционална и 
дигитална комуникација 
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учесници 
• Комуникација 

според место 
• Комуникација 

според медуим  

 

користење на техники на 
учење: бура на идеи; грозд; 
венов дијаграм; квиз; 
ЗСНУ,играње на улоги, 
симулација и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за видови на 
комуникации и нивни 
карактеристики; 
вежба:изработка на 
табеларен приказа за видови 
на комуникации и нивни 
карактеристики; 
симулација на вербална, 
невербална,посредна и 
непосредна комуникација; 
истражување и презентација 
за видови на традиционална и 
дигитална комуникација; 
проект: современи дигитални 
ресурси и нивна употреба во 
комуникација; работа под 
надзор; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка,  
дневник 

 

3 Применува усна 
комуникација 

• Техники на усна 
комуникација 

• Невербална 
комуникација како 
составен дел на 
усното 
комуницирање 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 

Листа на критериуми за оценување: 

• Применува техники на усна 
комуникација;  

• Употребува јазик кој е 
адаптиран на публиката, 
целите и структурата на 
комуникација;  
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• Основи на процес 
на слушање 

илустративен метод, 
демонстативен метод, 
компаративен метод, метод 
на набљудување,аналитичко 
– синтетички и сл.) како и 
користење на техники на 
учење: бура на идеи; грозд; 
венов дијаграм; квиз; 
ЗСНУ,симулации, играње на 
улоги и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да 
опфаќаат:дискусија за 
техники на усна комуникација; 
презентација за основи на 
говорењето;Демонстрирање 
на невербална комуникација 
при говорење;симулација: 
пренесување на пораки и 
информации по усмен пат со 
и без употреба на невербали 
знаци; вежба: составување и 
одржување говор; 
истражување и презентација 
за мотивација и бариери на 
слушање; проект: анализа на 
одржани говори на јавни 
личности; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

• Демонстрира  невербална 
комуникација при усното 
комуницирање; 

• Анализира мотивација и 
бариери во слушањето 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка,  
дневник 
 

4. Комуницира во 
писмена форма 

• Техники и правила 
на писмена 
комуникација 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 

Листа на критериуми за оценување: 

• Применува техники на 
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• Методи на пишана  
комуникација 

• Комуникациски 
канали во 
пишаната 
комуникација 

• Правопис во 
писмената 
комуникација 
 

 

 

(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ,симулации и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за техники на 
пишана комуникација; вежба: 
примена на правила на 
пишана комуникација 
Презентирање на методи на 
пишана комуникација; 
истражување и презентација 
на комуникациски канали во 
пишаната комуникација ; 
вежба за користење на  точна 
граматика, правопис и 
интерпункција  во писмената  
комуникација; симулација: 
пренесување на пораки и 
информации по писмен пат во 
конкретни ситуации; работа 
под надзор; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 
 

пишана комуникација 
• Применува правила на 

пишана комуникација 
• Разликува методи на пишана  

комуникација 
• Користи комуникациски 

канали во пишаната 
комуникација 

• Оценува важност на правопис 
во писмената комуникација 

• Користи точна граматика, 
правопис и интерпункција  во 
писмената  комуникација 
 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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Назив на модуларна единица 3 

Комуникација во деловно опкружување-практична настава 

Ред.бр. Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи Критериуми на оценување 

1. Применува деловна 
комуникација во 
работењето на  
деловен субјект 

• Улога на деловната 
комуникација во 
работењето на 
деловниот субјект 

• Битни компоненти на 
деловната 
комуникација 

• Карактеристики на 
ефективна деловна 
комуникација 

• Формалната и 
неформална 
комуникација со 
деловното 
опкружување 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
компаративен метод,метод на 
набљудување,аналитичко – 
синтетички и сл.) како и 
користење на техники на 
учење: бура на идеи; грозд; 
венов дијаграм; квиз; ЗСНУ и 
сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за улога и значење 
на деловната комуникација  
во работењето на деловниот 
субјект во деловното 
окружување; презентација за 
цел,начин, средства и време 
на деловна комуникација; 
вежба: примена на техники за 
добивање на feedback 

Листа на критериуми за оценување: 

• Демонстрира деловна 
комуникација во работењето 
на деловен субјект 

• Определува цел, начин, 
средства и време на деловна 
комуникација 

• Оценува значење на 
почитување на договорената 
временска рамка и потребата 
од итност во комуницирањето  
со деловното опкружување  

• Применува техники за 
добивање на feedback 
информации од 
комуникацијата со деловното 
опкружување 

• Применува мрежи на 
формална и неформална 
деловна комуникација 
 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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информации од 
комуникацијата со деловното 
опкружување; симулација на 
формална и неформална 
деловна комуникација; 
Истражување и презентација 
на карактеристики на 
ефективна деловна 
комуникација; работа под 
надзор;  вреднување на 
постигнувањата на учениците  

 

 

2. Комуницира усно во 
деловно опкружување  

• Облици на усна 
деловна 
комуникација 

• Телефонирање 
• Деловни разговори 
• Преговори 
• Состаноци 
• Презентации  

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за облици на усна 
куминакција; Демонстрирање 

Листа на критериуми за оценување: 

• Применува облици на усна 
комуникација 

• Применува правила за 
водење на телефонски 
разговори и оставање на 
пораки на автоматска 
секретарка 

• Применува постапки за 
подготвка и организација на 
деловни разговори   

• Применува фази од 
постапката за преговарање 

• Разликува видови на 
состаноци 

• Применува фази, чекори и 
правила за организирање и 
одржување на состаноци 

• Подготвува адекватна 
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правила за водење на 
телефонски разговори и 
оставање на пораки на 
автоматаската секретарка; 
демонстрирање на постапки 
за подготвка и организација 
на деловни разговори;  
играње на улоги во 
преговарање; презентација на 
видови состаноци,фази, 
чекори и правила за 
организирање и одржување 
на состаноци; вежба за 
подготвка на  адекватна 
техничка документација за 
состаноците;играње на улуга 
на презентер во конкретна 
ситуација; работа под надзор; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 
 

техничка документација за 
состаноците 
 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
 

Назив на модуларна единица 4 

Користење и одржување на канцелариска опрема-практична настава 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Кри териуми на оценување 

1. Користи 
канцелариска опрема 
 

• Видови на 
канцелариска 
опрема 

• Технички средства 
потребни за 
извршување на 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 

 Листа на критериуми за оценување: 

• Опишува различни видови на 
канцелариска опрема 

• Изработува листа на 
технички средства и 
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задачи и 
функционирање на 
современа 
канцеларија 

• Принципи на 
користење на 
канцелариска 
опрема  

 

илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
видови на  канцелариска 
опрема; вежби за  користење 
на канцелариска опрема; 
Интернет истражување и 
презентирање на практични 
примери за нови технички 
средства;  посета на деловен 
субјект/институција  и работа 
под надзор; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

 

канцелариска опрема  

• Избира канцелариска опрема 
во зависност од факторите  
кои влијаат за извршување на 
канцелариски задачи 

• Објаснува организациски  
политики, процедури и нивоа 
на овластување при 
одржување на 
канцелариската опрема 

• Демонстрира користење 
различни видови 
канцелариска опрема 
 

• Објаснува причини за 
следење упатства на 
производителот и 
организациски упатства при 
ракување со опремата 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
 

2. Објаснува одржување 
на канцелариска 
опрема   
 

• Упаства за 
користење и 
одржување на 
канцелариската 
опрема 

• Стандарди за 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 

Листа на критериуми за оценување 

• Опишува организациски 
процедури за одржување на 
минимално ниво на отпад   

• Демонстрира одржување на 
опремата според стандардот 
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одржување на 
техничката опрема 

• Протоколи за 
користење и 
пријавување на 
дефекти на 
опремата  

илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
дефекти кои можат да се 
појават при користење на 
техничката опрема; читање на 
упатства и декларации од 
производителите на техничка 
опрема; вежби; Презентација 
на протоколи за користење на 
техничка опрема и  
пријавување на дефекти на 
опремата;  презентирање на 
техничка опрема; посети на 
лица од практиката;  работа 
под надзор; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

 

утврден од страна на 
организацијата или 
производителот 

• Објаснува  карактеристики на 
опрема со кои се исполнуваат 
барањата за здравје и 
безбедност при работа 

• Применува протоколи за 
користење на опрема и 
пријавување на дефекти 

• Опишува видови дефекти на 
опремата и правилен начин 
на решавање на истите   

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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Оценување на постигањата 
на учениците 

 

Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку континуирано следење во текот на 
учебната година, усно и писмено – практични задачи, писмени извештаи за реализирани активности на 
учениците, портфолио, работна тетратка, дневник, проекти, креативност, постигнувања и резултати од 
тимската работа, индивидуалните домашни задачи, покажаниот интерес и активното учество на 
учениците, согласно очекуваните резултати од учењето и критериумите за оценување. 

Литература и други извори 
Учебник, стручна литература, документи, обрасци, работна тетратка, дневник, упатства за работа, 
прирачници, примери од пракса, дигитални ресурси и сл. 

Почеток на имплементација 
на наставната програма 

2017 година 

Институција/  
носител на програмата 

Центар за стручно образование и обука 

Изработил 

Проект „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите за стручно образование и 
обука и образованието на возрасните“, Британски совет и партнерите од конзорциумот, ДВВ 
Интернационал (Германија) и Центарот за доживотно учење (Македонија) 

Потпис и датум на 
донесување на наставната 
програма 

бр. 12-11057/1 од  
11.09.2017 година 
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                Рената Дескоска 
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