
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 основи на готварство 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: ОСНОВИ НА ГОТВАРСТВО 
      
 
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 
Идентификување и координирање на работа со персоналот во кујна. 
Објаснување на начинот за подготовка на фондовите и сосовите. 
Опишување едноставни ладни и топли предјадења. 
Објаснување на начинот за подготовка на супи, чорби, потажи, готвени јадења, јадења по порачка и печења. 
Опишување десерти и пецива. 
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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 основи на готварсто се: 
 

• објаснува и презентира карактеристики на производите кои се користат во кујната; 
• опишува начинот на подготовка на фондовите, супи и сосовите; 
• препознава и приготвува салати; 
• опишува и приготвува едноставни ладни предјадења; 
• препознава, презентира и сервира различни видови сирења; 
• препознава и приготвува топли предјадења; 
• познава и приготвува варива и гарнири; 
• развива работни навики и позитивни ставови кон угостителско-туристичката дејност; 
• развива толерантен и коректен однос кон соработниците; 
• деловно комуницира лично и преку ИКТ; 
• развива тимска работа со кујнскиот персонал; 
• рационално троши време, материјали, суровини и време; 
• развива принципи за одрзливив развој во туризам. 
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5.2. Резултати од учењето               
 
По завршување на наставната програма по основи на готварсто, ученикот ќе биде способен да: 
 
• објаснува процеси на приготвување на јадењата во кујна;  
• познава персонал и опрема за работа во кујната; 
• опишува намирниците од животинско и растително потекло;  
• објаснува состојки за подготовка на различните видови супи, чорби и потажи, фондови; 
• познава карактеристики на различните видови супи, чорби, потажи и фондови; 
• опишува карактеристики на видови салати;  
• разликува видовите салати;  
• опишува видови топли предјадења;  
• истакнува техники на подготовка на топли предјадења; 
• објаснува кои продукти се потребни за подготовка на ладните предјадења;  
• опишува карактеристики на видови ладни предјадења;  
• истакнува техники при подготовка на ладни предјадења;  
• објаснува видови варива и гарнири;  
• познава карактеристики на приготвување на различните видови варива и гарнири;  
• објаснува кујнска обработка на готвените јадења  и јадења по нарачка од различни видови на месо;  
• опишува карактеристики на различните видови на готвени јадења и јадења по нарачка од различни категории на 

месо; 
• опишува карактеристиките на видовите риби,ракови и морски плодови;  
• објаснува начини на подготовка на јадења од риба, ракови и морски плодови;  
• објаснува поим национална кујна;  
• истакнува важност на јадења од регионите во Р. Македонија; 
• толкува јадењата од националната кујна;  
• сфаќа значењ и примена на слаткарството во угостителството;  
• објаснува начини на подготовка на десерти и пекарски производи.  
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ      КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ТЕХНИКА НА 
ГОТВЕЊЕ ВО 
КУЈНА 

 

Ученикот да: 
 
• идентификува процеси на 

приготвување на јадењата; 
• разликува персонал во 

кујната и неговите обврски;  
• објаснува техники на 

работа со машините за 
работа во кујна;  

• анализира карактеристики 
на различните процеси на 
работа во кујна;  

• применува навики за 
хигиена;  

• познава намирниците од 
животинско и растително 
потекло.  

 

Ученикот ќе биде способен 
да: 

 
• објаснува процеси на 

приготвување на јадењата 
во кујна;  

• познава персонал и опрема 
за работа во кујната; 

• опишува намирниците од 
животинско и растително 
потекло.  

 

• храна и 
пијалоци 

1. технологија на 
приготвување на 
намирниците  

• хигиена 
1. хигиена на 

простории 
2. лична хигиена 
3. хигиена на 

намирници 

ОСНОВНИ СУПИ, 
ЧОРБИ И ПОТАЖИ 
ДОДАТОЦИ ЗА СУПА 
ФОНДОВИ 

• опишува состојки за 
подговување супи, чорби и 
потажи; 

• разликува национални од 
интернационални супи;  

• објаснува за различни 
видови фондови и нивни 

• објаснува состојки за 
подготовка на различните 
видови супи, чорби и 
потажи, фондови; 

• познава карактеристики на 
различните видови супи, 
чорби, потажи и фондови. 

• храна и 
пијалоци 

1. намирници важни 
за подготовка на 
супи, чорби и 
потажи 

• хигиена 
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карактеристики;  
• познава основни сосови и 

нивните карактеристики;  
• идентификува состојки за 

подговување додатоци за 
супа. 

 1.   лична хигиена 
2. хигиена на 

намирници 

САЛАТИ • познава продукти за 
подготовка на салати;  

• препознава видовите 
салати;  

• истакнува разлики помеѓу 
поедини видови салати;  

• објаснува начинот на 
подготовка на салати.  

 

• опишува карактеристики на 
видови салати;  

• разликува видовите 
салати.  

 
 

• храна и 
пијалоци 

1 намирници важни 
за подготовка на 
салати 

• хиг иена 
1. лична хигиена 
2. хигиена на 

намирници 

ТОПЛИ 
ПРЕДЈАДЕЊА 
 

• препознава топли 
предјадења;  

• класификува топли 
предјадења според 
потеклото на намирниците 
кои се користат при 
нивната подготовка;  

• опишува начин на 
подготовка на топли 
предјадења. 

• опишува видови топли 
предјадења;  

• истакнува техники на 
подготовка на топли 
предјадења. 

 
 

• храна и 
пијалоци 

3. намирници важни 
за подготовка на 
топли предјадења 

• хигиена 
4. лична хигиена 
5. хигиена на 

намирници 

ЛАДНИ 
ПРЕДЈАДЕЊА 
 

• познава продуктите за 
подготовка на ладни 
предјадења;  

• да идентификува ладните 
предјадења;  

• објаснува кои продукти се 
потребни за подготовка на 
ладните предјадења;  

• опишува карактеристики на 
видови ладни предјадења;  

• храна и 
пијалоци 

1. намирници важни 
за подготовка на 
ладни 
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• класификува ладните 
предјадења според 
потеклото на намирниците 
кои се користат при 
нивната подготовка;  

• опишува начинот на 
подготовка на видовите 
ладни предјадења;  

• набројува различни 
видовина декорации. 

• истакнува техники при 
подготовка на ладни 
предјадења.  

 

предјадења 
• хигиена 
1.   лична хигиена 
2. хигиена на 

намирници 
 
 

ВАРИВА И ГАРНИРИ • разликува видови варива и 
гарнири;  

• опишува начин на 
подготовка на варива и 
гарнири;  

• да анализира начини на 
приготвување на варен 
зеленчук.  

 

• објаснува видови варива и 
гарнири;  

• познава карактеристики на 
приготвување на 
различните видови варива 
и гарнири.  

 
 

• храна и 
пијалоци 

1. намирници важни 
за подготовка на 
варива 

• хигиена 
1.   лична хигиена 
2. хигиена на 

намирници 

ГОТВЕНИ ЈАДЕЊА И 
ЈАДЕЊА ПО 
НАРАЧКА 

• идентификува кујнска 
обработка на готвените 
јадења и јадењата по 
нарачка од различни 
видови на месо;  

• објаснува начини на 
печење и технолошките 
постапки при 
приготвувањето на месо;  

• анализира карактеристики 
на различните видови на 
готвени јадења и јадењата 

• објаснува кујнска 
обработка на готвените 
јадења  и јадења по 
нарачка од различни 
видови на месо;  

• опишува карактеристики на 
различните видови на 
готвени јадења и јадења по 
нарачка од различни 
категории на месо.  

• хигиена 
1. хигиена на 

намирници 
• послужување 

втора година 
1. сервирање на 
готовите јадења и 
јадењата по 
порачка 
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по нарачка од различни 
категории на месо;  

• познава сервирање на 
готвени јадења и јадењата 
по нарачка од различни 
видови месо. 

ЈАДЕЊА ОД РИБИ, 
РАКОВИ И МОРСКИ 
ПЛОДОВИ 

• идентификува различни 
видови слатководни и 
морски риби, ракови и 
морски плодови;  

• идентификува свежината 
на рибите, раковите и 
други морски плодови; 

• познава начини на 
чистење, филирање и 
сечење на риби,ракови и 
морски плодови;  

• наведува зачини, сосови 
при подготовка на јадења 
од риба;  

• опишува начини на 
правилно чување и 
одржување на рибите, 
морски плодови и ракови;  

• познава сервирање на 
риби, морски плодови и 
ракови.  

• опишува карактеристиките 
на видовите риби,ракови и 
морски плодови;  

• објаснува начини на 
подготовка на јадења од 
риба, ракови и морски 
плодови.  

 
 

• храна и пијалоци 
1. риби  

• хигиена 
1. хигиена на 
намирници 

 
 
 
 

НАЦИОНАЛНА КУЈНА • составува листа на јадења 
од национална кујна;  

• опишува јадења од 
националната кујна и 

• објаснува поим национална 
кујна;  

• истакнува важност на јадења 
од регионите во Р. 

• храна и пијалоци 
1. намирници 

карактеристични за 
македонското 
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нејзини карактеристики;  
• познава соодветни садови 

за сервирање на 
националните јадења. 

Македонија; 
• толкува јадењата од 

националната кујна.  
 

поднебје 
 хигиена 
1. хигиена на 

намирници 
 послужување 
1. сервирање на 

националните 
јадења 

СЛАТКАРСТВО И 
ПЕКАРСТВО 

• идентификува примена на 
слаткарство и пекарство во 
угостителство;  

• опишува начини на 
подготовка за слатки и 
пекарски производи; 

• познавасервирање на 
десерти и пецива.   

• сфаќа значењ и примена на 
слаткарството во 
угостителството;  

• објаснува начини на 
подготовка на десерти и 
пекарски производи.  

 

• храна и пијалоци 
1. намирници 

карактеристични за 
слаткарство: шеќер, 
желатин, зачини и 
друго 

2. намирници битни за 
пекарски производи: 
брашно, квасец и др 
• хигиена 
1. хигиена на 

намирници 
 

 
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 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставата по основи на готварство 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, проблемска 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 
угоститеслко послужување  се: 
 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување и 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), 
• динамички постапки  

 
Наставни форми 
 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот основи на 
готварство 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. 
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Интерното проверување на постигањата  и оценувањето на знаењата се врши континуитрано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот основи на готварство. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на 
знаења на одредени тематски целини и сегменти, следење на резултатите од практичните активности.  
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот основи на готварство 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 основи на готварство 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, советник во Центарот за стручно образование и обука - Скопје 
2. м-р Небојша Вуковиќ, наставник, СУГС „Лазар Танев”-Скопје. 
3. Спиро Спасески, наставник, СУГС „Лазар Танев”-Скопје. 
4. Дејан Трајковиќ, менаџер,  Градска кафана „Идадија М” 
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11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 
 
 
Одобрил:  
  
 Зеќир Зеќири, директор 
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12. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по основи на готварство  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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