
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 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 Основи на прехранбената технологија и 
процесна техника за I година од струка хемиск-технолошка сектор Хемија и технологија, за образовниот профил Месар 
(квалификацијата: Месар) за ученици во средното двегодишно стручно образование. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

Наставна програма 

 ОСНОВИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ТЕХНОЛОГИЈА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА 

(модуларно дизајнирана) 

за I година 

 

Месар  
образовен профил / квалификација 

 

Хемиско-технолошка/ Хемија и технологија 

струка / сектор 

 

Скопје, 2017 година 
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Назив на наставната програмa Основи на прехранбената технологија и процесна техника 

Тип на наставната програма Стручно – теоретско образование  

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Хемиско-технолошка 

Сектор/и Хемија и технологија 

Назив и ниво на квалификацијата 
Месар 

II (второ) ниво од МРК 

Година на изучување 
Прва година  

(наставната програма е дел од двегодишна квалификација) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2 часа / 72 часа 

Цели на наставната програма 

По завршување на наставната програма ученикот ќе биде способен да: 
• Разликува правила за заштита при работа и заштита на околината;  
• Толкува организација на работа во различни производни погони; 
• Објаснува правила за пакување, складирање и транспорт на прехранбени производи; 
• Ги разбира причините и методите за анализа и контрола на квалитет на суровините и 

производите; 
• Толкува основни операции во процесната техника 
• Применува меѓународен систем на мерки и единици; 
• Толкува хидромеханички и механички операции; 
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Модуларни единици на 
наставната програма 

• Основи на прехранбената технологија 

• Процесна техника во прехранбената индустрија  

Материјално-технички  и 
просторни услови  

• Книги, весници и стручни списанија од областа на прехранбената технологија 

• Каталози за опрема на производни погони во прехранбената индустрија 

• Видео материјали со соодветна содржина 

• Веб страни 

• Табла, флипчартови, интерактивна табла 

• Опрема, алатки и  инструменти (за работилница и лaбораторија) 

• Печатени материјали 

• Компјутери 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи   

Просторни услови: Реализацијата на воспитно – образовниот процес се одвива во 
училиштето: училница, работилница, лабораторија. Одредени содржини може да се 
реализираат и со посети на производни погони од областа на прехранбената технологија  

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот основи на прехранбената технологија и процесна техника ја 
реализираат кадри со завршени студии по 

- технологија 

со соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во акредитирани 
установи;  
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

1 Објаснува правила за 
безбедност, хигиена, 
заштита при работа и 
заштита на околина  

• Поим за хигиена; 

• Правила и постапки 
за одржување на 
хигиена на работно 
место; 

• Опасности при 
работа и можни 
повреди на 
работно место; 

• Правила, мерки и 
средства за 
заштита при 
работа; 

• Заштита на здравје 
и животна околина; 

• Начини за 
рационално 
користење на 
енергија, материјал 
и време;  

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува постапки за 
одржување на хигиена; 

• одржува хигиена на работно 
место; 

• препознава опасности при 
работа; 

• наведува можни повреди при 
работа; 

• објаснува правила за заштита 
при работа;  

• објаснува мерки за заштита 
при работа; 

• употребува средства за 
заштита при работа согласно 
потенцијалната опасност; 

• ја разбира важноста на 
заштита на здравјето и 
животната средина; 

• покажува еколошка свест во 
постапувањето; 

• предлага начини за 
рационално користење на 
енергија, материјал и време; 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично  

прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти 

2 Разликува 
карактеристики на 
суровините, 
полупроизводите и 
готовите производи 

• Дефинирање на 
поими поврзани со 
производство; 

• Поим за суровина, 
полупроизвод и 
готов производ; 

• Класификација на 
суровините; 

• Релативност на 
поимите суровина 
и готов производ; 

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува поими поврзани со 
производен процес; 

• објаснува класификација на 
суровините по различни 
основи; 

• класификува суровини; 
• идентификува суровини и 

готови производи за еден 
процес; 

• објаснува релативност на 
поим суровина и готов 
производ 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

практични вежби 

3 Идентификува  
карактеристики на 
различни производни 
процеси  

• Поим за 
производен процес; 

• Видови производни 
процеси, зависно 
од организацијата 
на работа; 

• Карактеристики на 
континуирани и 
дисконтинуирани 
производни 
процеси; 

• Значајни сегменти 

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува производни 
процеси зависно од 
организацијата на работа; 

• објаснува значење на секој 
сегмент од производниот 
процес (суровини, 
репроматеријали, операции), 
за непречено одвивање на 
производството; 
 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

за непречено 
одвивање на 
производен процес; 

учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови 

4 Разликува особини на 
различни амбалажни 
материјали, начини на 
пакување и 
декларирање на 
прехранбените 
производи  

• Амбалажа за 
прехранбени 
производи; 

• Особини и 
стабилност на 
амбалажни 
материјали за 
прехранбени 

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, 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• наведува видови на 
амбалажа за прехранбени 
производи; 

• опишува особини на различни 
амбалажни материјали; 

• објаснува ефекти на воздух, 
вода и сол и други фактори 
врз стабилноста на 
материјалите за амбалажа; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

производи; 

• Техники и правила 
за пакување на 
прехранбени 
производи; 

• Машини за 
пакување во 
прехранбената 
индустрија; 

• Поим за 
декларација и 
правила за 
декларирање на 
прехранбени 
производи; 

• Задолжителни 
елементи при 
декларирање на 
прехранбени 
производи; 

аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

• објаснува техники за 
пакување; 

• разликува машини за 
пакување во прехранбената 
индустрија; 

• наведува задолжителни 
елементи при декларирање; 
 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
прашања со спојување, усни 
прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти  

5 Предлага начини за • Видови и принципи За реализација на наставата Листа на критериуми за 
оценување: 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

транспорт и 
складирање на 
прехранбени 
производи  

на складирање на 
прехранбени 
производи и 
суровини за 
производство на 
прехранбени 
производи; 

• Внатрешен и 
надворешен 
транспорт на 
суровини и 
прехранбени 
производи; 

• Средства за 
внатрешен и 
надворешен 
транспорт во 
прехранбената 
индустрија; 

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 

• објаснува видови и принципи 
на складирање; 

• наведува услови за 
складирање на прехранбени 
производи; 

• избира услови за складирање 
на прехрабнени производи, 
согласно својствата на 
производот; 

• објаснува внатрешен и 
надворешен транспорт на 
суровини и прехранбени 
производи; 

• предлага средствата за 
внатрешен и надворешен 
транспорт во прехранбената 
индустрија 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

6 Препознава чекори на 
анализа на суровини 
и готови производи  

• Поим за 
органолептичка 
анализа на 
прехранбени 
производи и 
значење на 
органолептичка 
анализа; 

• Физички методи за 
анализа на 
прехранбени 
производи; 

• Хемиски методи за 
анализа на 
прехранбени 
производи; 

• Инструменти за 
мерење 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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува органолептичка 
анализа на суровина и 
производ; 

• изведува органолептичка 
анализа на суровина и 
производ; 

• објаснува физички и хемиски 
методи за анализа; 

• наведува инструменти за 
мерење на значајни 
параметри кај суровините и 
производите; 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти  
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

значајни параметри 
кај суровините и 
производите; 

повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

7 Идентификува 
контрола на производ 
и производен процес  

• Поим за квалитет; 

• Методи за контрола 
на квалитет во 
технолошки 
процес; 

• Мерни инструменти 
за контрола на 
процесни 
параметри; 

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува поим квалитет; 
• објаснува методи за контрола 

на квалитет во тек на целиот 
технолошки процес; 

• наведува мерни инструменти 
за контрола на процесните 
параметри 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

8 Разликува 
интернационални, 
национални 
стандарди и 
правилници кои се 
користат во 
производство и 
продажба  

• Поим за стандард и 
стандардизација; 

• Видови на 
стандарди; 

• Правилници за 
работа во 
прехранбената 
индустија; 

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; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува поим стандард и 
видови на стандарди; 

• наведува што се може да 
подлежи на стандардизација; 

• употребува правилници во 
производство, складирање, 
транспорт и продажба на 
прехранбени производи; 

• разликува правилник и 
стандард; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Основи на прехранбената технологија 

Ред. 
број 

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

• Споредба на 
стандард и 
правилник; 

практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби 
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 Назив на модуларна единица 2 

Процесна техника во прехранбената индустрија 

Ред. 
број 

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

1 Наведува поими 
поврзани со 
производните 
процеси 

• Поим за : 
операција, процес, 
единечен систем, 
апарат, 
инструмент, 
машина, уред, 
постројка, систем; 

• Општа поделба на 
на основните 
операции во 
процесната техника 

• Поединечна 
поделба на на 
основните 
операции во 
процесната техника 

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува поими: операција, 
процес, единечен систем, 
апарат, инструмент, машина, 
уред, постројка, систем; 

• наведува општа и поединечна 
поделба на основните 
операции во процесната 
техника; 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти 
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 Назив на модуларна единица 2 

Процесна техника во прехранбената индустрија 

Ред. 
број 

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

како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

2 Наведува мерки и 
единици од SI 
(Меѓународниот 
систем на мерки и 
единици) 

• Основни единици 
од Меѓународниот 
систем на мерки и 
единици; 

• Изведени единици 
од Меѓународниот 
систем на мерки и 
единици; 

 

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• наведува основни и изведени 
единици од Меѓународниот 
систем на мерки и единици; 

• употребува  основни и 
изведени единици од 
Меѓународниот систем на 
мерки и единици во 
едноставни пресметки; 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови,  
вежби, решавање на задачи 
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 Назив на модуларна единица 2 

Процесна техника во прехранбената индустрија 

Ред. 
број 

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

проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

3 Идентификува 
хидромеханички и 
механички операции 

• Поим за флуиди и 
карактеристики; 

• Режим на струење 
на флуидите; 

• Цевни водови; 

• Пумпи за гасови и 
течности; 

• Видови механички 
операции; 

• Машини за 
механички 

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; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува флуиди и нивни 
карактеристики; 

• опишува режими на струење; 
• опишува цевни водови и 

нивни елементи; 
• опишува конструкција и 

функција на пумпи за 
течности и гасови; 

• објаснува механички 
операции; 

• опишува машини за 
технолошки операции со 
цврст материјал; 

• разликува симболи на 
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 Назив на модуларна единица 2 

Процесна техника во прехранбената индустрија 

Ред. 
број 

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

операции со цврст 
материјал; 

• Транспортери, 
мешалки и 
гмечалки; 

• Технолошки шеми 
и симболи за 
технолошки шеми; 

учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

технолошки шеми; 
 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови 

4 Применува 
хидромеханички и 
механички операции 
во прехранбената 
технологија 

• Одредување на 
режим на струење 
на флуид; 

• Примена на мерни 
инструменти за 
определување на 
карактеристични 
величини кај 

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, 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• одредува режим на струење 
на флуид; 

• применува мерни 
инструменти за флуиди; 

• познава примена на цевни 
водови; 

• работи со пумпи за течности и 
гасови; 

• работи со мешалки и 
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 Назив на модуларна единица 2 

Процесна техника во прехранбената индустрија 

Ред. 
број 

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

флуиди; 

• Изработка на шема 
за цевен вод; 

• Принцип на работа 
на пумпи; 

• Принцип на работа 
на мешалки и 
гмечалки; 

• Принцип на работа 
на транспортери за 
цврст материјал 

аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

гмечалки; 
• избира транспортери за цврст 

материјал; 
 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
прашања со спојување, усни 
прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти, дневници, 
симулации  

 
 

Оценување на постигањата 
на учениците 

Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку континуирано следење во текот 
на учебната година, усно и писмено, со докази за оценување на секој критериум за оценување - 
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преку тестови на знаења, писмени извештаи за реализирани активности на учениците, 
портфолио, креативност, постигнувања и резултати од тимската работа, индивидуалните 
домашни задачи, покажан интерес и активно учество на учениците, согласно очекуваните 
резултати од учењето и критериумите за оценување.  

Литература и други извори 
Учебник, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации и сл. 
 

Почеток на имплементација 
на наставната програма 

2017/2018 

Институција/  
носител на програмата 

Центар за стручно образование и обука 

Изработил 

Проект за 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. 12-11502/1 
06.09.2017година 

МИНИСТЕР 
     Рената Дескоска 

Датум на ревизија  
 
 
 
 


