
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 хигиена и екологија за I година, угостителско 
туристичка струка, образовен профил келнер за учениците во средното стручно реформирано тригодишно  образование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 
 

ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЈА 
 

I година 
УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА СТРУКА  

КЕЛНЕР 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2013 

 2 



1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : 

КЕЛНЕР, СЛАТКАР, ГОТВАЧ 
 
      
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЈА 
 
      
 
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 
Применување навики и процедури за одржување на лична хигиена и хигиена во работната средина за 
чување на безбедност и здравје при работа.    
Одржување безбедна храна.  
Користење документација за спроведување на предусловните програми  и ХАЦЦП стандардите. 
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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 хигиена и екологија се: 
 

•  идентификува комплексност на поимот здравје и факторите кои делуваат на здравјето; 

• толкува значење и примена на предусловните програми и ХАЦЦП стандардите за унапредување на угостителството; 

• препознава хигиенски навики и услови за одржување на лична хигиена и последици од неодржување на личната 

хигиена; 

• разликува причинители на заразни болести, начини на ширење и спречување; 

• препознава видови на труење, услови за појава и спречување на труење; 

• толкува значење на правилната исхрана и хигиенското ракување со храна за здравјето на луѓето; 

• почитува начела на добра хигиенска пракса и заштита на околината; 

• идентификува услови за безбедност при работа и хигиена на околина; 

• користи иновации за унапредување на здравјето; 

• унапредува и чува  здравје и околината; 

• развива принципи за одрзливив развој во туризам; 

• развива хуман однос кон соработниците и клиентите. 
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5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по хигиена и екологија, ученикот ќе биде способен да:  
 

•  препознава симтоми на нарушено здравје и услови кои делуваат на здравјето; 

• објаснува значење и примена на предусловните програми и ХАЦЦП стандарди за унапредување на угостителството; 

• разликува хигиенски навики за одржување на лична хигиена; 

• објаснува причинители на заразни болести, начинот на ширење и нивно спречување; 

• споредува видови на труење, последици од труење и мерки за заштита од труење; 

• објаснува важност на правилната исхрана за и хигиенското ракување со храна за здравјето на луѓето; 

• објаснува мерки и процедури за одржување на хигиенски работни простории, инвентар и околина; 

• идентификува опасности од повреди при работа и објаснува укажување на прва помош при различни видови на 

повреди. 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 
ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 
КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ХИГИЕНАТА КАКО 
НАУКА, ЗНАЧЕЊЕ И 
ПОДЕЛБА   

 

Ученикот да: 
• објаснува значење на 

хигиената како 
превентивна наука за 
чување и унапредување на 
здравјето; 

• објаснува значење на 
поимот здравје според 
СЗО; 

• класифицира фактори кои 
делуваат на здравјето на 
луѓето; 

• набројува поделба на 
хигиената; 

• толкува значење на 
хигиената за унапредување 
на угостителството. 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• препознава симтоми на 
нарушено здравје и услови 
кои делуваат на здравјето.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАЦЦП СТАНДАРДИ 
И ХАЦЦП ПЛАН 

• набројува зкони и 
правилници важни за 
угостителската дејност; 

• објаснува значење на 
предусловните програми за 
примена на ХАЦЦП 
стандарди; 

• објаснува значење и 
примена на предусловните 
програми и ХАЦЦП 
стандарди за 
унапредување на 
угостителството. 

 

Практична настава-
слаткар од прва година 
Тема : Едукација на 
персоналот 
Безбедност на 
слатките производи 
во слаткарството 
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• елаборира важност на 
предусловните програми и 
ХАЦЦП стандарди за 
унапредување на 
угостителството; 

• препознава чекори на 
ХАЦЦП планот во 
угостителските објекти; 

• користи документација за 
спроведување на 
предусловните програми и 
ХАЦЦП стандарди. 

ХАЦЦП- стандарди 
 
 
 

ЛИЧНА ХИГИЕНА • објаснува основни поими 
од лична хигиена, 
хигиенски навики, прибор, 
средства и санитарен 
простор за лична хигиена; 

• применува нови научни 
сознанија за чување      

           на здравјето; 
• објаснува хигиенски навики 

за нега на тело(кожа), коса, 
лице, раце и нозе и 
последици од 
неодржување на хигиената; 

• набројува услови за 
хигиена на облека и 
обувки; 

• објснува значење на 
работната облека за 
заштита во процесот на 

• разликува хигиенски 
навики за одржување на 
лична хигиена. 

 
 
 

Практична настава-
слаткар од прва година 
Тема :Хигиенски-
техничка заштита при 
работа, безбедности и 
несреќи при работа во 
слаткарници 
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работа; 
• истакнува значење на 

работата, одморот и 
рекреацијата за чување на 
здравјето на луѓето; 

• презентира последици од 
алкохолизам, никотинизам 
и наркоманија. 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ • набројува причинители, 
услови за појава и  ширење 
на заразни болести; 

• опишува мерки за 
спречување на појава и 
ширење на заразни 
болести; 

• идентификува опасност од 
ширење на заразни 
болести во работната 
средина; 

• групира видови на заразни 
болести; 

• набројува причинители и 
опишува начини на 
пренесување и заштита од 
цревни заразни болести, 
цревни паразитни болести, 
зоонози, флигеови болести 
и паразити на кожа. 

• објаснува причинители на 
заразни болести, начинот 
на ширење и нивно 
спречување. 

 
 
 

Храна и пијалоци од 
втора година 
Тема: Месо 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРУЕЊЕ СО ХРАНА • идентификува причини за 
настанување на труење; 

• споредува видови на 
труење, последици од 

Храна и пијалаци 
Тема: Начини на 
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• класифицира видови на 
труење; 

• разликува хемиско од 
биолошко труење; 

• објаснува мерки за заштита 
од труење; 

• препознава контаминирана 
храна; 

• објаснува опасности од 
труење со храна; 

• класифицира и објаснува 
методи за дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација; 

• опишува постапки за 
дезинфекција, 
стерилизација, 
дезинсекција и 
дератизација; 

• толкува прописи за 
хигиенско ракување со 
средства за дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација. 

труење и мерки за заштита 
од труење. 

 

конзервирање 
Тема: Зеленчук и 
печурки 
 
 

ЗНАЧЕЊЕ НА 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОДУКТИ И 
ХИГИЕНСКО 
РАКУВАЊЕ 

• објаснува услови за 
правилна исхрана и 
последици од неправилна 
исхрана; 

• толкува  важност на 
хемискиот состав на 
хранливите материи за 

• објаснува важност на 
правилната исхрана и 
хигиенското ракување со 
храна за здравјето на 
луѓето. 

 

Храна и пијалаци 
Тема: Наука за исхрана 
Практична настава-
готвач од втора година 
Тема:Производи кои се 
користат во кујната 
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здавјето на луѓето; 
• споредува услови за 

производство, транспорт, 
чување, подготовка, 
приготвување, сервирање 
и послужување на 
безбедна храна и 
пропратна документација; 

• применува законски и 
интерни прописи за чување 
на безбедна храна; 

• идентификува можни 
загадувања и последици 
кои произлегуваат од 
нехигиенско производство 
и ракување со храната. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЕКОЛОШКО 
ЗНАЧЕЊЕ НА 
ХИГИЕНАТА НА 
ОКОЛИНАТА И 
РАБОТНАТА 
СРЕДИНА 

• толкува значење на 
хигиената на околината за 
здравјето на луѓето; 

• објаснува последици од 
загадување на вода, 
воздух и почва; 

• опишува услови за 
хигиенско отстранување на 
течен и цврст отпад; 

• набројува минимални 
хигиенско-технички услови 
во работнатните 
простории; 

• објаснува процедури, 
средства и прибор за  

• објаснува мерки и 
процедури за одржување 
на хигиенски работни 
простории, инвентар и 
околина. 

Практична настава-
келнер од прва година 
Тема: Работни 
простории за 
послужување 
Тема: Користење на 
инвентар за 
послужување  
Практична настава-
слаткар од прва година 
Тема : Апарати, 
машини за работа, 
инвентар во 
слаткарница 
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чистење и  дезинфекција 
на инвентарот и работните 
простории; 

• идентификува услови за 
хигиена на инвентарот; 

• објаснува значење на 
хигиената на околината за 
унапредување на 
угостителството. 

 
 
 

ЗАШТИТА ПРИ 
РАБОТА И ПРВА 
ПОМОШ 

• познава основни законски 
прописи за безбедност и 
здравје при работа; 

• разликува професионални 
од моментални повреди 
при работа; 

• објаснува можни 
оштетувања кои 
настануваат во процесот 
на работата; 

• класифицира видови на 
моментални повреди при 
работа; 

• објаснува активности за 
укажување на прва помош 
при механички, термички, 
електрични и хемиски 
повреди.  

• идентификува опасности 
од повреди при работа и 
објаснува укажување на 
прва помош при различни 
видови на повреди. 

 

Угостителско 
послужување од прва 
година 
Тема: Хигиена и 
заштита при работа 
Практична настава-
слаткар од прва година 
Тема :Хигиенски-
техничка заштита при 
работа, безбедности и 
несреќи при работа во 
слаткарници 
  
 
 
 

 
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 
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• 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) 

Наставата по хигиена и екологија може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско обликување на 
наставата . Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да се постигнат  по 
пат на: екземпларна настава, проблемслка настава (користење на средства и прибор за одржување на чистота, укажување 
на прва помош), менторска настава (при изработка на презентации за болести на зависност, значење на хигиенските 
навики за здраво живеење, нови заразни болести, извори на загадување на околина и последици ). Изборот на видот на 
наставата се остава на самиот наставник. 
 
Наставни методи 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по 
хигиена и екологија се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на условите и постапките за одржување на лична хигиена, хигиена во 
работни простории и околина, образложување на промени при (инфекции, контаминација на храна, повреди), 
образложување на појави, објаснување на 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 (шеми, листи, цртежи од микроорганизми, санитетски материјал ), 
• динамички постспки (чистење на работна средина, селектирање на отпад и сл )  
• активности (органолептичка анлиза, укажување на прва помош). 

 
Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот хигиена и екологија предвидена е и реализација на посета на 
кабинетите по практична настава,  каде учениците ќе имаат можност практично да ги применуваат стекнатите знаења за 
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одржување на лична хигиена, хигиена на инвентар, хигиенско ракување со храна и сл., почитувајќи ги стандардите во 
угостителството. 
 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот хигиена и 
екологија може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, опишува или демострира некоја 
постапка или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или последица) 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 хигиена и екологија. 
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 хигиена и екологија задолжително ќе се врши усно, писмено и 
практично (прва помош).  
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното, писменото и практичното оценување.  
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9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот хигиена и екологија ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- биологија 
- медицина 
- хемија 

 
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. Бистра Костадиновска, наставник, 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 хигиена и екологија  за прва година од образовната програма готвач, келнер, слаткар, на 
предлог на Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 на ден  ______________  година      __________________________ 
      Скопје         Спиро Ристовски 
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