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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : ГОТВАЧ И СЛАТКАР 
 
 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ 
 
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
  
Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 
Број на часови неделно: 3 
Број на часови годишно: 108  
Времетраење на образованието: три години 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
 

НАЗИВ НА КОМПЕТЕНЦИЈАТА 

Разликување на храната според  функцијата во организмот 

Избирање намирници и начин на нивно чување според дадени потреби 

Идентификување храна и пијалаци според нивните сензорни квалитети 

Следeње хигиенски и законски прописи во кујна 
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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 храна и пијалаци се ученикот да: 
 
 

• Развива свест за значењето на исхраната и здравјето на човекот,  
• Дава пример за хранливи супстанци и нивна експлоатација во човековиот организам,  
• Идентификува хранливи продукти и нивно распознавање по вид и квалитет, 
• Објаснува хемиски состав на прехранбени продукти, 
• Разликува енергетска и биолошка вредност на храна, 
• Препознава знаци на расипување на храната, 
• Oпишува начини на складирање на прехранбени продукти, 
• Разликува начини на конзервирање, 
• Толкува промени на прехранбени продукти при термичка обработка, 
• Објаснува технолошки процеси за производство на прехранбени продукти, 
• Разликува биолошки значајни прехранбени продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци, како и средства за 

уживање,  
• Препознава додатоци за подобрување на својствата на прехранбените продукти,  
• Толкува барања пропишани со ХАССП во делот на санитарно-технички прописи. 
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5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по храна и пијалаци, ученикот ќе биде способен да: 
 

• Објаснува  складирање, транспорт, одредување квалитет во  согласност со стандардите за прехранбени продукти, 
• Објаснува хемиски состав и значење на хранливи супстанци, 
• Споредува прехранбени продукти според енергетска, биолошка вредност и органолептички карактеристики, 
• Толкува последици од употреба на расипана храна, 
• Предлага методи на конзервирање, 
• Селектира млински и пекарски производи според биолошка вредност, 
• Објаснува значење на зеленчук во исхрана, 
• Опишува начини на  преработка, конзервирање и складирање на зеленчук, 
• Селектира печурки по квалитет и вид, 
• Предлага примена на овошјето како основен фактор во здравата исхрана, 
• Селектира овошје по квалитет, 
• Објаснува технолошки процеси за преработка на овошје, 
• Селектира сладила според биолошка вредност, 
• Објаснува примена на вештачки сладила, 
• Објаснува улога на зачини во готварство и слаткарство, 
• Објаснува за биолошката важност на јајцата, 
• Предлага мерки за запазување на здравствената исправност на јајцата, 
• Објаснува биолошка вредност на разни видови месо, 
• Предлага скаладирање на месо и месни преработки, 
• Објаснува за пирамидата на исхрана и местото на млекото и преработките од млеко во истата,   
• Подредува млечни производи според потеклото и начинот на добивање, 
• Истакнува биолошки значајни маснотии, 
• Предлага мерки за одржување на биолошката вредност на маснотиите, 
• Разликува пијалаци,  
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• Објаснува алкохолна ферментација, 
• Опишува процеси на производство на пијалаци. 

 
6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 
ТЕМАТСКИ 
ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД 
УЧЕЊЕТО 
(образовни исходи) 

КОРЕЛАЦИЈА 

ПОИМ ЗА ХРАНА • Дефинира поим за храна 
• Дава пример за методи за одредување квалитет, 

стандард, пакување, складирање и транспорт 

• Објаснува складирање, 
транспорт, одредување 
квалитет во согласност 
со стандардите за 
прехранбени продукти 

 

НАУКА ЗА 
ИСХРАНА 

• Развива свест за значењето на исхраната кај нас и во 
светот 

• Препознава прехранбени продукти 
• Објаснува структура и значење на хранливите 

супстанци 
• Сфаќа улога на хранливи супстанци во организмот 
• Разликува енергетска вредност на прехранбени 

продукти според хемискиот состав 
• Пресметува дневно енергетски потреби на човекот 
• Опишува храна како гастрономска добрина 
• Познава основни сетила за вкус и мирис 

• Објаснува за хемиски 
состав и значење на 
хранливи супстанци 

• Споредува прехранбени 
продукти според 
енергетска, биолошка 
вредност и 
органолептички 
карактеристики 

 

Хигиена- 
Тема 
Значење на 
прехранбени 
продукти и 
хигиенско 
одржување 
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НАЧИНИ НА 
КОНЗЕРВИРАЊЕ 

• Објаснува принципи на расипување на храната 
• Воочува разлика меќу здрава и расипана храна 
• Класификува методи на конзервирање 
• Опишува процес на спречување на расипување на 

храната 
 

• Толкува последици од 
употреба на расипана 
храна 

• Предлага методи на 
конзервирање 

Хигиена 
Тема 
Труење со 
храна 

ЖИТАРКИ • Интерпретира хемиски состав и структура на зрното 
на житарки 

• Разликува видови житарки 
• Познава процес на мелење житарки 
• Толкува чекори на технолошки процес на 

производство на леб и на печива 
• Идентификува разни тестенини 

• Селектира млински и 
пекарски производи 
според биолошка 
вредност 

 

Слаткарство 
Тема 
Материјали за 
изготвување 
слаткарски 
производи 
Сите видови 
теста, колачи и 
кремови 
Готварство 
Тема 
Производи кои 
се користат во 
кујна 

ЗЕЛЕНЧУК И 
ПЕЧУРКИ 
 

• Објаснува хемиски состав на заленчук 
• Сфаќа значење на зеленчукот во исхраната 
• Идентификува разни начини на чување зеленчук 
• Препознава преработки од зеленчук 
• Опишува градба и хемиски состав на печурки 
• Запознава неотровни и отровни печурки 

• Објаснува значење на 
зеленчукот во 
исхраната 

• Опишува начини на  
преработка, 
конзервирање и 
складирање на 
зеленчукот 

Готварство 
Тема 
Производи кои 
се користат во 
кујна 
Фондови, 
сосови, 
зеленчук 
Салати 
Ладни 
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• Селектира печурки по 
квалитет и вид 

предјадења 
Варива 

 ОВОШЈЕ • Објаснува хемиски состав и значење на овошјето во 
исхраната 

• Разликува видови овошје според потеклото  
• Анализира техники на подготовка и преработка на 

овошје 
• Дава пример како правилно да манипулира со 

овошјето во свежа состојба 
• Разликува методи на конзервирање овошје 

• Предлага примена на  
овошје како основен 
фактор во здравата 
исхрана 

• Селектира овошје по 
квалитет 

• Објаснува технолошки 
процеси за преработка 
на овошје 

Готварство 
Тема 
Производи кои 
се користат во 
кујна 
Слаткарство 
Тема 
Материјали за 
изготвување 
слаткарски 
производи 

МАТЕРИИ ЗА 
ЗАСЛАДУВАЊЕ 

• Објаснува хемиски состав на материи за 
засладување 

• Препознава штетно влијание на шеќерот во 
исхраната 

• Истакнува за високата биолошка вредност на медот 
• Истакнува за примената и штетното влијание на  

вештачките сладила 

• Селектира сладила 
според биолошка 
вредност 

• Објаснува примена на     
вештачки сладила 

Слаткарство 
Тема  
Сите теми за 
слаткарски 
производи 
 

 ЗАЧИНИ • Познава улога на зачини во готварство и слаткарство 
• Препознава различни зачини 
• Истакнува за правилна употреба на зачините 
• Објаснува за влијанието на зачините во човековиот 

организам 

• Објаснува за улогата на 
зачините во 
готварството и 
слаткарството 

 

Слаткарство 
Тема 
Сите теми за 
слаткарски 
производи 
Готварство 
Сите теми во 
готварство 
 

ЈАЈЦА • Опишува структура и хемиски состав на јајцата • Објаснува биолошка Готварство 
Производи кои 
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• Класификува јајца според тежина и свежина 
 

важност на јајцата 
• Предлага мерки за 

запазување на 
здравствената 
исправност на јајцата 

се користат во 
кујна 
Јадења од 
јајца 
Слаткарство 
Материјали за 
изготвување 
слаткарски 
производ 

 МЕСО 
 

• Класификува месо според потекло и регија  
• Објаснува хемиски состав и градба на сите видови 

месо 
• Дава пример за процес на добивање месо 
• Интерпретира потреба од правилно чување и 

конзервирање 
• Разликува методи на конзервирање 
• Идентификува разни месни производи според 

технологијата на производство 
 

• Објаснува биолошка 
вредност на разни 
видови месо 

• Предложува 
скаладирање на месото 
и месните преработки 

 

Готварство 
Тема 
Производи кои 
се користат во 
кујна 
Ладни 
предјадења 
Готвени 
јадења 
Супи, чорби 

 МЛЕКО • Класификува млеко според потекло 
• Објаснува бипошка вредност на млекото како 

резултат на познавање на хемискиот состав 
• Познава млечни преработки 
• Препознава начини на складирање и конзервирање 

млеко и преработки од млеко  
• Истакнува технолошки методи за добивање млечни 

преработки 
• Развива сензорни способности при дегустација на 

млечни производи 

• Ја објаснува 
пирамидата на исхрана 
и местото на млекото и 
преработките од млеко 
во истата 

• Подредува млечни 
производи според 
потекло и начин на 
добивање 

Слаткарство 
Тема 
Материјали за 
изготвување 
слаткарски 
производи 
Готварство 
Тема 
Производи кои 
се користат во 
кујна 
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 МАСНОТИИ 
 

• Препознава маснотии според потекло и агрегатна 
состојба 

• Објаснува хемиски состав на маснотиите 
• Дава пример за технолошки постапки за добивање 

маснотии 
• Објаснува процес на расипување и употреба на 

антиоксиданси 
• Класификува маснотии според биолошката вредност 
 

• Истакнува биолошки 
значајни маснотии 

• Предлага мерки за 
одржување на 
биолошката вредност 
на маснотиите 

 

Готварство 
Тема 
Производи кои 
се користат во 
кујна 
Слаткарство 
Тема 
Материјали за 
изготвување 
слаткарски 
производи 

ПИЈАЛАЦИ • Идентификува пијалаци 
• Класификува безалкохолни, алкохолни пијалаци и 

средства за уживање (топли напитоци) 
• Препознава дејство на сите видови пијалаци во 

човековиот организам 
• Анализира принцип на алкохолна ферментација 
• Објаснува процес на производство на пиво, вино и 

силни алкохолни пијалаци 
• Толкува примена на вино како адитив во готварството 

• Разликува пијалаци  
• Објаснува алкохолна 

ферментација 
• Опишува процеси на 

производство на 
пијалаци 

 

Слаткарство 
Тема 
Материјали за 
изготвување 
слаткарски 
производи 
Готварство 
Тема 
Производи кои 
се користат во 
кујна 

Напомена: 
• од 10 до 20% од просторот во наставната програма му се оставаат на наставникот да ги испланира 

карактеристиките, согласно со потребите на околината (се отвораат само наставни предмети од посебниот 
стручен дел; карактеристиките од тој дел не се вклучени во надворешното оценување);  

• најмалку 40% од вкупната наставна програма во завршната година треба да се спроведе до завршувањето на 
првото полугодие.  
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по храна и пијалаци може да се реализира преку различни начини на дидактичко-методско обликување на 
наставата.  
 
Наставни методи 
 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по 
храна и пијалаци се: 
 
Вербални методи:  
 

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување процеси, образложување појави, 
објаснување начини и постапки на и за  работа 

• Разговор каде се водат прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, синтеза  
 
Визуелни методи 
 
Демострирање на:  

• предмети (модели, цртежи од прехранбени продукти), 
• динамички појави (процес на ферментација, микробиолошка расипаност и сл.)  
• активности: (органолептичка анализа) 

 
 
Наставни форми 
 
При реализација на наставата, важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот храна и пијалаци 
може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, опишува или демонстрира некој процес или 
појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или продукт) и индивидуална.  
Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
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8. ВИДОВИ НА 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 храна и пијалаци. 
 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено - тестови на 
знаења на одредени тематски целини и сегменти, елаборирање презентации или друг вид истражување). При сумативното 
оценување се користат соодветни инструменти за вреднување на постигањата, чии критериуми ќе им бидат познати на 
учениците. На учениците редовно ќе им се укажува на успесите и пропустите преку усна и пишана повратна информација.  
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот храна и пијалаци задолжително ќе се врши усно и писмено.  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година се заеднички од усното и писменото оценување.  
 
 
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот храна и пијалаци ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- прехранбена технологија 
- туризам и угостителство 

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

1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје      
2. Василка Стефановска, наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје 
3. Дејан Трајковиќ, менаџер,  Градска кафана „Идадија М” 
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11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2014 година 
 
 
Одобрил:  
  
 Зеќир Зеќири, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 



11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по храна и пијалаци за втора година од образовната програма готвач и слаткар, на предлог на 
Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 на ден  ______________  година      __________________________ 
      Скопје         Спиро Ристовски 
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