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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 хемиско-технолошка (сектор Хемија и технологија), за образовниот профил Пекар 

(квалификација Пекар), за учениците во средното  стручно образование со тригодишно траење. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

Наставна програма 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
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за I година 

 

Пекар  
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Назив на наставната програмa Практична настава 

Тип на наставната програма Практична обука 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Хемиско-технолошка 

Сектор Хемија и технологија 

Образовен профил Пекар 

Назив и ниво на квалификацијата 
Пекар 

III (трето) ниво од МРК  

Година на изучување 
Прва година 

(наставната програма е дел од тригодишна квалификација) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

6 часа / 216 часа 

Цели на наставната програма 

Целите на наставната програма по Практична настава се ученикот да: 
• почитува санитарно-технички норми и правила за заштита при работа; 
• почитува правилници и стандарди за организација на работа, квалитет на суровини и 

готови производи и процедури; 
• правилно ракува со опремата за работа, при производство на леб; 
• избира суровини за производство на леб; 
• подготвува суровини за производсво на леб; 
• учествува или самостојно извршува фази од процесот на производство на леб; 
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• подготвува леб за дистрибуција; 
• органолептички го оценува и бодира лебот;  
• почитува произведувачка спецификација 

Модуларни единици на 
наставната програма 

• Производство на леб 

Материјално-технички  и 
просторни услови 

• Книги, весници и стручни списанија од областа на технологијата на производство на 
пекарски производи; 

• Практикуми за работа; 

• Опрема и алатки за работилница за производство на пекарски производи; 

• Правилници кои се однесуваат на производството, санитарните мерки, заштита при 
работа и заштита на околина и други релевентни правилници; 

• Каталози за опрема на пекарски работилници и производни погони во пекарската 
индустрија; 

• Видео материјали со соодветна содржина; 

• Веб страни; 

• Печатени материјали; 

• Компјутери; 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи;  

Просторни услови: реализацијата на воспитно – образовниот процес се одвива во 
училиштето (во работилница), како и во реални работни услови, односно во пекари и 
индустриски погони за производство на леб 

Норматив на наставен кадар 
Наставата по предметот практична настава  ја реализираат кадри со завршени студии по 

- Технологија – прехранбено и/или биотехнолошко инженерство 
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со соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во акредитирани 
установи и положен стручен испит; 

- Мајстор-пекар со положен мајсторски испит   

 

 

 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

1 Oпределува особини 
на брашното како 
технолошка суровина  

• Правила за 
органолептичко 
оценување на 
брашното; 

• Постапка за 
органолептичко 
оценување на 
брашно; 

• Методи за физичко 
испитување на 
брашно; 

• Методи за хемиско 
испитување на 
брашното; 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• врши органолептичко 
оценување на брашното; 

• изведува едноставни постапки 
за физичко и хемиско 
испитување на брашното;  

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  

2 Се подготовува за 
работа и го 
подготовува  
работното место  

• Проверка на 
хигиенска состојба 
на просторот, 
опремата и алатот; 

• Постапка за  
дезинфекција на 
опремата и алатот 

• Проверка на  
опремата во однос 
на соодветна 
поврзаност и 
неоштетеност; 

• Постапки и 
правила за 
одржување на 
лична хигиена, 
хигиена на работна 
средина и опрема;  

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  

Листа на критериуми за 
оценување: 

• го проверува просторот, 
опремата и алатот во однос 
на хигиена 

• ја дезинфикува опремата и 
алатот 

• ја проверува опремата во 
однос на соодветна 
поврзаност и неоштетеност; 

• одржува лична хигиена, 
хигиена на работна средина и 
опрема;   

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 



 
6 

 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

3 Врши набавка и прем 
на брашно, додатни 
суровини и 
репроматеријал 
 

• Органолептичко 
оценување на 
брашното; 

• Евидентирање на 
прием на брашно; 

• Постапка и правила 
за складирање на 
брашно; 

• Постапка и правила 
за земање на 
мостра за анализа; 

• Евидентирање на 
земена мостра и 
упатување на 
мострата на  
лабораториска 
анализа; 

• Прием на  додатни 
суровини (квасец, 
сол, зачини, семки, 
адитиви и други 
додатоци); 

• Прием и 
складирање на  
репроматеријал; 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  
 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• го проверува брашното 
органолептички; 

• го евидентира приемот на 
брашно; 

• го складира брашното; 
• зема мостра за анализа, ја 

евидентира и упатува на  
лабораториска анализа; 

• ги прима додатните суровини 
(квасец, сол, зачини, семки, 
адитиви и други додатоци); 

• го прима и складира 
соодветно репроматеријалот; 

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

4 Замесува тесто  • Постапка за  
подготвка на 
опремата за 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• jа подготвува опремата за 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

замесување  
(колички, тави, 
работни маси, вага, 
миксер, помошен 
прибор); 

• Подготовка на 
суровините за  
производство на 
леб; 

• Толкување на 
рецептури за 
производство на 
леб; 

• Постапки за 
замесување на 
тесто, согласно 
рецептура; 

• Водење на 
документација за  
постапка за 
производство на 
разни видови на 
леб; 

• Постапка за 
одмерување на  
потребните 
суровини според 
рецептурата; 

• Додавање на 

што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  
 

замесување: колички, тави, 
работни маси, вага, миксер, 
помошен прибор 

• ги подготвува суровините за 
производство на леб; 

• користи постапка /рецептури 
за добивање на бараниот 
замес на разни видови леб 

• води потребна документација 
за  постапка за производство 
на разни видови на леб (леб 
од бело, црно,  интегралено 
брашно, мешан леб од 
пченично и пченкарно 
брашно, брашно од јачмен, 
леб со разни додатоци 
зачини, семки и др.); 

• ги одмерува на вага 
потребните суровини според 
рецептурата 

• ги става потребните состојки 
во  миксерот според утврден 
редослед; 

• го стартува миксерот; 
• го следи и регулира дотурот 

на вода 
• врши контрола на замес 
• врши замес на тесто по 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

суровините за 
производство на 
леб во  миксерот, 
според утврден 
редослед; 

• Постапка за  
стартување на  
миксер за тесто; 

• Следење и 
регулирање на  
дотурот на вода; 

• Следење и 
контрола на замес; 

• Замесување на 
тесто по различни 
постапки; 

различни постапки; 
 

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници  

5 Контролира процес на 
ферментирање на 
тестото  

• Контрола на  
услови за процесот 
на ферментација 
на тестото; 

• Следење на 
процесот на 
ферментација на 
тестото; 

• Контрола на 
процес на 
ферментација на 
тестото; 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• проверува услови за процесот 
на ферментирање/стасување 
на тестото; 

• го следи процесот и го 
контролира истиот; 

• ја следи потребната 
температура во просторијата 
за ферментација. 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 



 
9 

 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

• Одредување на 
крај на 
ферментација на 
тестото; 

• Контрола на  
температура и 
влажност во 
просторијата за 
ферментација; 

став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  

дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

6 Обликува тесто за 
понатамошна 
доработка 

• Постапка за 
префрлање на   
тестото на работна 
маса или во 
машина за делење; 

• Подготовка на 
алатот и опремата 
за делење на 
тестото; 

• Мерење на 
парчиња на 
поделено тесто; 

• Постапка за 
премесување на 
тестото (според 
барања на 
рецептура); 

• Обликување на 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• го префрла  тестото на 
работна маса или во машина 
за делење; 

• го подготвува алатот и 
опремата за делење на 
тестото; 

• го мери секое парче на тесто 
според потребите на 
големината на лебот; 

• го премесува тестото; 
• го обликува тестото  (кружно и 

завршно); 
• го следи и контролира 

процесот на ферментација на 
поделеното и обликувано 
тесто; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

тестото (кружно и 
завршно); 

• Ферментација на 
поделеното и 
обликувано тесто; 

• Финално 
оформување на 
лебот; 

• Подготовка за  
ферментација на 
обликуваните 
парчиња тесто;   

стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  
 

• го оформува лебот; 
• го става на одредена 

површина, во плехови или 
калапи 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

7 Извршува работни 
операции при  
процес на 
ферментирање на 
оформениот леб  

• Процес на завршна 
ферментација; 

• Контрола на 
завршната 
ферментација; 

• Проценка на 
квалитетот на 
ферментираниот 
производ; 

• Контрола на 
параметри во 
ферментационата 
комора; 

• Одредување на 
крај на завршната 
ферментација; 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• го следи процесот на завршна 
ферментација; 

• употребува мерни уреди за 
контрола на ферментацијата; 

• го проценува квалитетот на 
ферментираниот производ; 

• ги контролира параметрите во 
ферментационата комора 

• одредува крај на 
ферментација на лебот; 

• го вади лебот од комората за 
ферментација.  

 
Инструменти за оценување: усни 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

• Постапка за 
вадење на лебот 
од комората за 
ферментација;  

на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  

прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

8 Извршува работни 
операции за печење 
на леб  

• Подготовка и 
стартување на 
пекарски печки; 

• Проверка на  
температура за 
печење на разните 
видови леб; 

• Начини за 
подготвка на лебот 
за печење; 

• Постапка за 
ставање на лебот  
во печка или фурна 
за печење; 

• Контрола на 
времето и 
температурата на 
печење; 

• Визуелна контрола 
на печењето на 
лебот; 

• Одредување на 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• ја стартува печката или ја 
загрева фурната; 

• ја проверува потребната 
температура за печење на 
разните видови леб; 

• го подготвува лебот за 
печење; 

• го става во печка или фурна 
подготвениот леб; 

• го контролира времето и 
температурата на печење 

• визуелно го контролира 
печењето на лебот; 

• го вади лебот од печката или 
фурната; 

• го контролира ладењето на 
печениот леб; 

 
Инструменти за оценување: усни 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

крај на печењето 
на лебот; 

• Постапка за 
вадење на лебот 
од печката или 
фурната; 

• Ладење на испечен 
леб; 

се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  
 

прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

9 Извршува работни 
операции за пакување 
и складирање на леб 

• Амбалажа за 
пакување на леб; 

• Подготовка за 
амбалажирање; 

• Пакување на 
готови производи; 

• Контрола на маса 
на спакуваните 
производи; 

• Означување на 
производите на 
амбалажата со 
декларација; 

• Контрола на 
процесот на 
пакување на 
производите; 

• Контрола на 
спакувани 
производи; 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• подготвува соодветна 
амбалажа за пакување на 
леб; 

• пакува готови производи; 
• контролира маса на 

спакуваните производи; 
• ги означува производите на 

амбалажата со декларација; 
• контролира пакување на 

производите; 
• контролира спакувани 

производи; 
• извршува ротација на 

спакуваните производи; 
• подготвува производи за 

дистрибуција; 
• организира транспорт до 

просторија за складирање; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производство на леб 

Ред. 
број 

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

• Ротација на 
спакувани 
производи; 

• Подготвка на лебот 
за дистрибуција; 

• Транспортирање на 
пакуван леб до 
просторија за 
складирање; 

• Складирање на леб 
во магацин и 
комори за готови 
производи; 

• Контрола на 
условите за 
складирање; 

• Водење на записи 
и евиденција за 
параметрите на 
производство, 
пакување, 
дистрибуција на 
леб;  

на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  
 

• складира производи во 
магацин и комори за готови 
производи; 

• ги контролира условите на 
складирање. 

• води записи и евиденција за 
параметрите на 
производство, пакување, 
дистрибуција; 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 
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Оценување на 
постигањата на 
учениците 

Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуитрано од страна 
на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки на следење на резултатите од практичните 
активности и вештината на извршување на практичните задачи. 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. При вреднувањето на постигањата на 
учениците по предметот практична настава учествува и менторот од компанијата каде ученикот 
реализира практична настава. 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително 
ќе се врши практично со усно образложување (во училиштето и/или кај работодавачот) и со портфолио 
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од практичното оценување. 

Литература и други 
извори 

Учебник, практикум, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации и сл. 
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