
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 III 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: трета година 
Број на часови неделно: 2 
Број на часови годишно:   66  
Времетраење на образованието: три години  
 
     
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Познавање и употреба на вокабуларот поврзан со инвентарот и опремата. 
Познавање и употреба на вокабуларот поврзан со изборот на менито. 
Разликување на различни десерти. 
Користење на техники при декорација. 
Познавање на системот за наплата при користење на хотелски услуги. 
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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: 
 
• проширува основен вокабулар поврзан со инвентарот и опремата; 

• препорачува јадење и пиење; 

• препорачува или да помогне при изборот на десерт; 

• познава техники на декорација; 

• познава системи за наплата односно наплата во кеш,со картица итн.; 

• познава странските валути; 

• работи во тим;  

• развива принципи за одржлив развој во туризам; 

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

• опише видови инвентар и опрема; 

• објаснува различни видови на средства на понуда;  

• објаснува карактеристики на посебните видови средства на понуда; 

• познава имиња и состојки на десерти; 

• презентира одредени декорации за свечени приеми и ресторанско работење; 

• примени начините на плаќање; 

• презентира модерните системи за наплатување. 

 
 

 5 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ИНВЕНТАР И 
ОПРЕМА 

Ученикот да: 
 

• идентификува видови 
инвентар;  

 
• разликува и опишува 

видови инвентар според 
дадена намена. 

Ученикот ќе биде способен да: 
 
• опише видови инвентар и 

опрема. 
 

 
 

Угостителско 
послужување 
 
практична настава 
 

ИЗБОР НА МЕНИ • дефинира поими за листа 
на јадења;  

 
• идентификува средства на 

понуда на  угостителски 
објект; 
 

• анализира листа на 
јадења. 

• објаснува различни видови 
на средства на понуда;  

 
• објаснува карактеристики 

на посебните видови 
средства на понуда. 

 
Угостителско 
послужување 
 
практична настава 
 

ДЕСЕРТИ • препорача десерти од             
менито; 

 
• наброи состојки од даден 

десерт. 

• познава имиња и  состојки 
на десерти; 

 
 

Угостителско 
послужување 
 
практична настава 

ТЕХНИКИ НА 
ДЕКОРАЦИЈА 

• опишува декорации за 
одредени свечени приеми; 

• презентира одредени 
декорации за свечени 

практична настава 
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• осмислува декорација за 

секојдневно ресторанско 
работење. 

приеми и ресторанско 
работење. 

 
 

СИСТЕМИ ЗА 
НАПЛАТУВАЊЕ 

•  да разликува начини на 
наплата; 

 
• да познава модерни 

системи за наплата. 

• примени начините на 
плаќање; 
 

• презентира модерните 
системи за наплатување. 

Угостителско 
послужување 
Тема : Бонирање и 
системи на наплата 
 

 
 
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:  
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• 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.  

 
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. 
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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 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.  
 
 
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 трета 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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