
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 практична настава за II 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:  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
     
 
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: 14 
Број на часови годишно: 504 
Времетраење на образованието: три години  
 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Составување на листа на јадења, мени, винска карта, карта на пијалаци. 

Комуницирање со гостинот за избор на јадења и пијалаци. 

Послужување на разни видови на јадење. 

Послужување на разни видови на пијалоци. 
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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 практична настава се: 
 
• составува листа на јадења, мени, винска карта и карта на пијалоци; 

• разликува групи на јадења од листата на јадења и нивниот редослед; 

• комбинира групи на јадења според нивниот редослед; 

• применува начини на подготвување на кафе; 

• послужува разни видови на кафе; 

• комуницира со гостинот за изборот на јадење и пијалоци; 

• користи инвентар за послужување на аперитивни и дижестивни пијалоци, вина и пиво; 

• применува во практика послужување на разни видови на јадење; 

• опишува постапки за правилно чување и складирање на аперативните и дижестивни пијалоци, вина и пиво; 

• применува начините на послужување; 

• развива принципи за одрзливив развој во туризам;  

• развива работни навики и позитивни ставови кон угостителско послужување. 
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5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по практична настава , ученикот ќе биде способен да: 
 

• составува листа на јадења, мени, винска карта и карта на пијалаци; 

•  пречекува, сместува и сугерира избор на јадења и пијалоци на гостинот; 

• послужуваа силни алкохолни пијалаци, вино и пиво со примена на нормативи; 

• приготвува и послужува на разни видови кафе; 

• послужува на различни начини; 

• послужува разни видови на јадења – по групи. 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
СОСТАВУВАЊЕ НА 
ЛИСТА НА ЈАДЕЊА, 
МЕНИ, КАРТА НА 
ПИЈАЛАЦИ И 
ВИНСКА КАРТА 

• применува правила за 
составување на листата на 
јадења, мени, винска карта 
и карта на пијалоци; 

• разликува листи на јадења, 
мени, винска карта и карта 
на пијалоци;  

• разликува групи на јадења 
од листата на јадења и 
нивниот редослед; 

• комбинира групи на јадења 
според нивниот редослед;  

•  идентификува 
неправилности по пат на 
споредување. 

• составуваа листа на 
јадења, мени, винска карта 
и карта на пијалаци. 

 

Угостителско 
послужување II год.,  
Основи на готварство 

АНИМАЦИЈА И 
АКТИВНА 
ПРОДАЖБА 

• демонстрира пречекување 
на гости, поздравување и 
сместување; 

• сместува гости и избира 
маса по негова желба; 

• познава работа со 
резервации; 

• владее со основи на бон 
тон и негова примена; 

• понуди , претстави и опише 

• пречекува, сместува и 
сугерира избор на јадења и 
пијалоци на гостинот. 

Угостителско 
послужување II год.,  
Психологија и 
комуникација 
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поединечната понуда; 
•  воспоставува  контакт и 

комуникација со гостинот; 
• разговара  со гостинот за 

изборот на јадење и 
пијалоци (давање на 
сугестии). 

СЕРВИРАЊЕ И 
ПОСЛУЖУВАЊЕ НА 
СИЛНИ АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛАЦИ, ВИНА, 
ПИВО 

•  разликува разни видови на 
аперативи, дижестиви,  
вина и пиво; 

•  укажува кога се користат 
аперитивните и 
дижестивните  пијалоци, 
вина и пиво; 

•  демонстрира  начини на 
послужување на 
аперитивни и дижестивни 
пијалоци, вина и пиво; 

• применува постапки  за 
правилно чување и 
складирање на 
аперативните и 
дижестивни пијалоци, вина 
и пиво; 

• применува нормативи при 
послужување на 
аперативни и дижестивни  
пијалоци, вина и пиво; 

• послужуваа силни 
алкохолни пијалаци, вино и 
пиво со примена на 
нормативи.  

Угостителско 
послужување II год.,  
Храна и пијалоци 

ПРИГОТВУВАЊЕ И 
СЕРВИРАЊЕ НА 
РАЗНИ ВИДОВИ НА 

• разликува разни видови на 
кафе; 

• послужува  кафе без 

• приготвува и послужува на 
разни видови кафе. 

Угостителско 
послужување II год.,  
Храна и пијалоци 
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КАФЕ алкохол и кафе со алкохол; 
•  разликува топли пијалоци 

со кафе и ладни пијалоци 
со кафе; 

• применува начините на 
подготвување и послужува 
на кафе. 

НАЧИНИ НА 
ПОСЛУЖУВАЊЕ 

• применува во пракса 
послужување на  гости по 
утврдени стандарди на 
послужување; 

•  применува  послужување 
на  гости според бон тон 
правила; 

•  идентификува различни 
начини на послужување; 

• применува различни 
начини на послужување.  

• послужува на различни 
начини.  

Угостителско 
послужување II год. 

РЕСТОРАНТСКО 
ПОСЛУЖУВАЊЕ 

• применува во практика 
послужување на разни 
видови на јадење (ладно 
предјадење, супи, чорби и 
потажи, топло предјадење, 
риби и ракови, јадења по 
порачка, готвени јадења, 
печења, според листата на 
јадења; 

• применува во практика  кој 
јадења во какви чинии се 
послужува. 

• послужува разни видови на 
јадења – по групи. 

Угостителско 
послужување II год. 
Основи на готварство 
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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) 
 
Наставниот процес се реализира во училиштен објект (специјализирани училници, училишни работилници - сали за 
послужување) и во претпријатија. Најмалку 1/3 од вкупниот број на часови по практична настава за време од три години се 
изведува кај работодавач. 
 

Наставата по практична настав 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: практична настава, проблемслка настава, менторска настава . 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 
практична настава се: 
 
Вербални методи:  
 

• Усно излагање при што се врши опишување на условите и постапките, 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.   
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Визуелни методи  
    
        Демострирање на:  

• предмети  
• динамички постспки   
• активности  

 
Практична метода: 
 
Во рамките на  наставната програма по предметот практична настава предвидена е реализација во кабинетите по 
практична настава и кај работодавачи,  каде учениците ќе имаат можност практично да ги применуваат стекнатите знаења. 
 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот практична 
настава  се реализира по пат остварување  на целите на наставната програма за конкретниот предмет. Наставата по 
предметот практична настава може да се реализира по пат на фронтална работа, групна, во парови  и индивидуална. 
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 практична настава. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, следење на резултатите од 
практичните активности и залагањата на часовите. При оценување на практичната работа ( кабинетска настава и настава 
во угостителските објекти ) - неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување  со однапред изработени 
критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настав задолжително ќе се врши усно и 
практично.  
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички  од усното и практичното оценување.  
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 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
Наставата по предметот угостителско пшослужување и пратктична настава ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- 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. Спиро Спасески, наставник, СУГС „Лазар Танев”-Скопје 
3. Ристе Мегленов, 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 практична настав  за втора 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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