
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија” број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 2 и член 22 став 2 од Законот за средно 
образование („Службен весник на Република Македонија” број 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, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 7 алинеја 5 од 
Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11 и 
24/13), министерот за образование и наука донесе наставна програма по германски јазик за I година, угостителско 
туристичка струка, образовен профил келнер за учениците во средното стручно реформирано тригодишно  образование. 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : КЕЛНЕР 
 
      
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 
 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: 
 
Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
Број на часови неделно: 2 
Број на часови годишно: 72 
Времетраење на образованието: три години  
 
     
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Владеење на вокабуларот поврзан со структурата и организацијата на различните угостителски објекти. 
Воспоставување на основен контакт со клиентите. 
Познавање и употреба на основниот вокабулар поврзан со храната и пијалоците. 
Познавање и употреба на основниот вокабулар поврзан со хотелскиот и ресторантскиот инвентар. 
Познавање на културата и цивилизацијата на земјите од германското говорно подрачје поврзани со неговата 
струка. 
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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 германски јазик  се: 
 

• познава основен вокабулар поврзан со работата како келнер; 

• учи да се претстави; 

• воспоставува основен контакт со клиентот; 

• набројува состојки употребени во одредено јадење и да го усвои основниот вокабулар поврзан со пијалоците; 

• прима нарачка; 

• познава вокабулар поврзан со хотелиерските професии ; 

• објаснува навики на народите од германското говорно подрачје во однос на исхраната; 

• препорачува некои од германските специјалитети; 

• работи во тим;  

• развива принципи за одрзливив развој во туризам; 

• да ги почитува мултикултурните вредности. 
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5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по германски јазик  , ученикот ќе биде способен да: 
 

• се претставува себеси, претставувува други лица; 

• опишува хотел и неговите структурни делови; 

• толкува кратка електронска порака во која клиентот се претставува и ги дава своите контакт податоци;  

• пишува едноставна електронска порака во која накратко ја потврдува или одбива резервацијата; 

• користи форми за посакување на добредојде, поздрави, да посочи маса и сл.; 

• објаснува поставеност на ресторанот во однос на другите делови од хотелот;  

• познава имиња на специјалитети кои се содржат во дадено мени, деловите на менито, како и состојките на одредено 

јадење, што му овозможува и самиот да состави мени; 

• познава имиња на различни пијалоци, како и групите на пијалоци на кои им припаѓаат истите; 

• воспоставува контакт со продавач во некој маркет или продавница; 

• посочува каде се наоѓа некое место или објект, како и да објасни како да се стигне од одредено место до ресторанот 

или хотелот во кој работи;  

• формулира усна и писмена покана. 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ОРГАНИЗАЦИСКА 
ПОСТАВЕНОСТ НА 
ХОТЕЛ 

 

Ученикот да: 
• објасни организациска 

поставеност на хотел 
(вработените по редослед на 
хиерархиска поставеност); 

• идентификува структурни 
делови на хотелот (кујна, 
ресторан, соби, катови...). 

Ученикот ќе биде способен да: 
 
• претставува себеси, 

претставувува други лица; 
 
• опишува хотел и неговите 

структурни делови. 
 

 
Угостителско 
послужување, 
Практична настава, 
Основи  на  
угостителското и  
туристичкото  
работење:  
угостителски објекти 

ПРИМАЊЕ НА 
РЕЗЕРВАЦИЈА ВО 
РЕСТОРАН 

• прими резервација за 
ресторантска маса преку 
телефон или во самиот 
ресторан; 

• прими резервација по 
електронски пат; 

• потврди резервација по 
електронски пат; 

• одбие резервација. 

• толкува кратка електронска 
порака во која клиентот се 
претставува и ги дава своите 
контакт податоци;  

 
• напише едноставна 

електронска порака во која 
накратко ја потврдува или 
одбива резервацијата. 

 

Психологија и 
комуникација 
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ПРИЕМ НА 
КЛИЕНТОТ ВО 
РЕСТОРАНОТ 

• пречека клиент на влезот од 
ресторанот; 

• пречека клиент или група на 
клиенти во хотелски ресторан; 

• смести клиент на неговата 
маса. 

 

• користи форми за посакување 
на добредојде, поздрави, да 
посочи маса и сл.; 

 
• објаснува поставеност на 

ресторанот во однос на 
другите делови од хотелот.  

 

Угостителско 
послужување 
Тема : Комуникација 
со гостите  
Практична настава 
Тема: Бонтон- 
правилно однесување 
со гости 

ПРИМАЊЕ НА 
НАРАЧКА 

• препорача јадења од менито; 
• наброи состојки од дадениот 

специјалитет; 
• да препорача пијалок; 
• состави мени. 

• познава имиња на 
специјалитетите кои се 
содржат во дадено мени, 
деловите на менито, како и 
состојките на одредено 
јадење, што му овозможува и 
самиот да состави мени; 

 
• познава имиња на различни 

пијалоци, како и групите на 
пијалоци на кои им припаѓаат 
истите. 

Угостителско 
послужување 
Тема : Безалкохолни 
пијалоци и напивки 
 
Психологија и 
комуникација 
 
 

НАДВОР ОД 
РЕСТОРАНОТ 

• комуницира со случаен 
минувач, во продавница или 
маркет, ресторан усно, по 
писмен или електронски пат. 

 

• воспостави контакт со 
продавач во некој маркет или 
продавница;  

 
• посочи каде се наоѓа некое 

место или објект, како и да 
објасни како да се стигне од 
одредено место до ресторанот 
или хотелот во кој работи;  

 
• формулира усна и писмена 

Психологија и 
комуникација 
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покана. 
 

 
Забелешки: 

• Од 10%до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програма та  програмирајќи 
тематски целини според  потребите на околината 

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

 
 
7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
При реализирањето на наставата по предметот германски јазик  се користат следните методи: 
читање, пишување, употреба на аудио-визуелни материјали, усно и писмено разбирање и изразување, употреба на 
надгледни средства, интернет (доколку е можно). 
 
Наставни методи 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по 
германски јазик  се: 
 
Вербални методи:  

• Усно изразување преку играње на улоги, дискусии на одредени теми,  разговори каде се водат прашања и одговори 
кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, синтеза, усна презентација на претходно приготвени 
проекти. 

 
Визуелни методи     
        Демострирање на:  

• предмети (било какви предмети чие име може да се научи на германски јазик преку негово покажување ), 
• приготвување на постери со јазична и/или цивилизациска содржина, 
• германски филмови со теми блиски на професијата.  
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Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот германски јазик  предвидена е и реализација на посета на кабинетите 
по практична настава,  каде учениците ќе имаат можност практично да ги применуваат стекнатите знаења од областа на 
јазикот. 
 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот германски јазик  
може да се реализира по пат на фронтална работа (кога се објаснува, опишува или демонстрира), групна (кога се 
изработува постер, анкета, се води дебата или се играат улоги) и индивидуална (за време на изработка на презентации 
или друг вид истражување). 
Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 

 

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 континуитрано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот германски јазик. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на 
знаења на одредени тематски целини и сегменти, елаборирање на презентации или друг вид истражување и практичните 
активности. При сумативното оценување се користат соодветни инструменти за вреднување на постигањата, чии 
критериуми ќе им бидат познати на учениците. 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. На учениците редовно ќе им се укажува на успесите и пропустите преку усна и пишана повратна 
информација.  
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот германски јазик  задолжително ќе се врши усно и писмено. 
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и писменото оценување.  
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9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
 

Наставата по предметот германски јазик ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- германски јазик 

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. Маја Ковачевска , наставник по германски јазик, СУГС „Лазар Танев”-Скопје 
3. Спиро Спасески, наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје                                              .                                                    
4. Оливер Стојчевиќ, менаџер,  Хотел „Александар Палас” - Скопје 
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11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 
 
 
Одобрил:  
  
 Зеќир Зеќири, директор 
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12. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по германски  јазик  за прва година од образовната програма келнер на предлог на Центарот за 
стручно образование и обука ја донесе 
 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 на ден  ______________  година      __________________________ 
      Скопје         Спиро Ристовски 
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