
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 психологија и комуникација 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, ГОТВАЧ, СЛАТКАР    

 
      
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ПСИХОЛОГИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 
 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: 
 
Година во која се изучува наставниот предмет: трета 
Број на часови неделно: 2 
Број на часови годишно: 66   
Времетраење на образованието: три години  
 
 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Комуницирање на професионално ниво со соработниците и клиентите (гостите ). 
Распознавање видови и типови на гости , разбирање на  нивната  мотивација за угостителските услуги и 
соодветно однесување со нив. 
Познавање  механизми за  надминување на конфликтни ситуации со соработниците и гостите. 
Познавање и применување  на  принципи за привлекување и задржување на клиенти-гости. 
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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 психологија и комуникација се:  
      

• осознaва за психологијата како научна дисциплина и нејзината вредност во практичното живеење; 

• разликува психичките појави и состојби; 

• применува стратегии на успешно учење, помнење , решавање проблеми ,носење одлуки; 

• осознава за себеси ( самоспознава ), а со тоа ги разбира и другите; 

• решава конфликтни ситуации на работното место и секојдневниот живо; 

• препознава разлики  и специфичностите меѓу корисниците на услугите  и  се однесува во согласност на спецификите 

на гостите (клиентите ); 

• препознава значењето на физичките, физиолошките,психолошките и социјалните фактори кои влијаат врз ефектите 

на работата; 

• проценува и разбира важноста на економската  пропаганда и реклама за привлекување и задржување на клиентите  

( гостите );  

• познава основни принципи на деловното и професионално комуницирање ; 

• познава принципи на значењето на зачувување, подобрување и унапредување на менталното здравје; 

• развива способност за тимска работа; 

• развива способност за критичко размислување,толеранција,трпеливост за различните од себе ; 

• развива позитивен однос за поздрав начин на живеење; 

• транспарентно ги претставува своите лични карактеристики во развој на кариерата; 
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• развива доживотно учење, со цел за стручен развој и развој на работното портфолио; 

• развива принципи за одрзливив развој во туризам . 

 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по психологија и комуникација , ученикот ќе биде способен да: 
 

• применува научни сознанија од психологијата во практичното живеење и работење во угостителството и туризмот; 

• применува научни методи и техники за анализа на потребите - мотивите  на гостите, нивно привлекување и 

задржување; 

• самоанализира и спознава на функционирањето на психичкиот живот на поединецот и подобрување на квалитетот 

на живот; 

• решава конфликтни ситуации на конструктивен начин; 

• контролира чуства неопходни во професионалното комуницирање; 

• објаснува принципи за ефикасно работење подобрувајки го работниот ефект; 

• објаснува елементи за создавање на позитивна клима во работењето; 

• применува принципи за зачувување и подобрување на менталното здравје; 

• проценува на професионално ниво гости, нивни потреби, мотиви, интереси и однесување кон нив; 

• решава конфликтни  ситуации со гостите и соработниците на конструктивен начин; 

• објаснува принципи за привлекување и задржување на гостите. 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 
ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 
КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ВОВЕД ВО 
ПСИХОЛОГИЈАТА 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикот да: 
 

• дефинира психологијата 
како научна дисциплина; 

• класифицира области во 
кои се користат 
психолошките знаења; 

• објаснува основни методи 
и техники во психолошкото 
истражување, а со тоа и  
применување на истите во 
угостителството и 
туризмот; 

• познава практичната 
примена на психологијата 
во угостителството и 
туризмот ; 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• применува научни 
сознанија од психологијата 
во практичното живеење и 
работење во 
угостителството и 
туризмот; 
 

• применува научни методи 
и техники за анализа на 
потребите - мотивите  на 
гостите, нивно 
привлекување 
и задржување. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ОСНОВНИ 
ПСИХИЧКИ ПОЈАВИ 
                                                       

• разликува психички 
процеси  од психички 
состојби; 

• објаснува функционирање 
на психичките појави како 
дел од организацијата и 
функционирањето на 

• самоанализира и спознава 
на функционирањето на 
психичкиот живот на 
поединецот и подобрување 
на квалитетот на живот; 
 

• решава конфликтни 

• Слаткарство, 
практична 
настава 
( I година ) 
Тема : 
“Вовед во 
слаткарството “   
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човековиот организам; 
• разликува осет од 

перцепција, перцепција од 
претстава, илузија од 
халуцинација; 

• познава принципи на 
перципирање; 

• разликува повисоки 
когнитивни процеси : 
учење, помнење, мислење  
и говор; 

• применува принципи за 
подобрување на 
помнењето, и намалување 
на заборавањето; 

• применува принципи               
( стратегии ) на 
конструктивно решавање 
на проблемот и 
донесување на одлуки; 

• разликува различните 
емоции и чуства; 

• идентификува разлики во 
изразување на чуствата на 
различните култури; 

• разликува позитивните и 
негативните страни на 
контролата на емоциите; 

• истакнува важноста на 
мотивацијата за 
однесувањето на 

ситуации на конструктивен 
начин; 

 
• контролира чуства 

неопходни во 
професионалното 
комуницирање. 

 
 
 
 

 
• Угостителско 

послужување, 
Практична 
настава 

• Слаткарство, 
Практична 
настава 
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поединецот и групата; 
• разликува видови на 

мотиви;  
• познава социјализација на 

мотивите на човекот; 
• препознава состојби на  

фрустрации и конфликти и 
причини што ги 
предизвикуваат; 

• познава разни видови на 
реакции на фрустрации и 
конфликти и применува 
соодветни механизми за 
надминување на истите. 

ПСИХОЛОГИЈА НА 
ТРУДОТ 

• објаснува елементи од  
психологијата на трудот  за 
ефикасно работење; 

• истакнува значење на 
физичките, физиолошките, 
психолошките и социјалните 
фактори кои влијаат врз 
ефикасноста на 
работењето; 

• препознава важност на 
мотивацијата и 
задоволството од работа; 

• истакнува значењето на 
работните простории, 
вработените,професионалн
оста ,   естетиката, како 
мотив за користење на 

• објаснува принципи за 
ефикасно работење 
подобрувајки го работниот 
ефект; 

 
• објаснува елементи за 

создавање на позитивна 
клима во работењето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Угостителско 
послужување, 
практична 
настава 
( I година ) 
Тема : 
- “Вовед во 

професијата” 
- “Работни 

простории “ 
 
 

• Слаткарство, 
практична 
настава 
( I година ) 
Тема : 
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услугите на клиентите – 
гостите; 

• познава принципи за 
надминување на 
негативните сегменти кои го 
намалуваат работниот 
ефект; 

• изгради позитивен  став кон 
изборот на професијата по 
пат на професионална 
ориентација и 
професионална селекција; 

 
 
 
 
 
 
 
 

- “Слаткарница-
слаткарски 
простории за 
работа “ 
- “Шефот како 
биснисмен 
 ( човечки 
ресурси)” 
-“Персонал во 
слаткарница 
 ( тимска работа)” 

ПСИХОЛОГИЈА НА 
КЛИЕНТИТЕ - 
ГОСТИТЕ  

• познава структура, 
динамика и развој на 
личност; 

• препознава особини на 
личност 
( карактер, темперамент, 
способност , интереси) ; 

• истакнува влијание на 
наследните и срединските 
фактори и активност врз 
развојот на личност; 

• препознава специфики на 
однесување на личност 
според развојните фази; 

• познава поим: став , 
предрасуда , вредност  и 
морал; 

• разликува фактори кои 
влијаат на 

• применува принципи за 
зачувување и подобрување 
на менталното здравје; 

 
• проценува на 

професионално ниво гости, 
нивни потреби, мотиви, 
интереси и однесување кон 
нив. 

• Слаткарство со 
практична 
настава 
( I година ) 
Тема : 
“Персонал во 
слаткарница 
 ( тимска работа)” 

 
• Угостителско 

послужување со 
практична 
настава 
( I година ) 
Тема : 
-“ Бонтон-
правилно 
однесување со 
гостите “ 
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интерперсонално и групно 
однесување; 

• проценува однесување на 
странки во конкретни 
ситуации во согласност со 
принципи на социјална 
перцепција; 

• препознае прва  импресија, 
наклонетост и 
ненаклонетост во проценка 
на личноста; 

• прифаќа културни и 
идивидуални разлики во 
однесување на единките и 
групите; 

• препознава карактеристики 
на стабилна и зрела 
личност; 

• проценува странки- гости 
во угостителски објекти ; 

• препознава потреби , 
интереси и мотиви на 
гостите;  

• истакнува важност на 
ментално здравје , 
неговото зачувување и 
унапредување; 

 
 

• Хигиена 
Тема: 
Воведен дел на 
хигиената 
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ПСИХОЛОГИЈА НА 
КОМУНИКАЦИЈА 

• објаснува поим - 
комуникација; 

• разликува вербална од 
невербална комуникација; 

• познава фактори на 
успешна комуникација; 

• воспоставува 
професионална 
комуникација на работното 
место со соработниците и 
гостите – клиентите 

• препознава принципи на 
деловна комуникација; 

• артикулира препреки  при 
комуницирање; 

• познава елементи на 
деловно меѓукултурно 
комуницирање; 

• развива вештини за 
привлекување  и 
задржување на гостите; 

• истакнува важност на 
туристичката пропаганда и 
реклама, нејзините форми 
и видови; 

• артикулира потреби и 
мотиви на гостите; 

• гради позитивен став кон 
гостите; 

• препознава типови и 
видови на гости и 

• решава конфликтни  
ситуации со гостите и 
соработниците на 
конструктивен начин; 

 
• објаснува принципи за 

привлекување и 
задржување на гостите. 
 

• Угостителско 
послужување со 
практична 
настава (II 
година)Тема: 
“Анимација  и 
активна продажба 
(I година ) Тема : “ 
Бонтон-правилно                         
oднесување со 
гостите” 
“Комуникација со 
гостите”  

                    
• Француски/герма

нски јазик (I 
година) Тема : 
“Прием на 
клиенти во 
ресторан” -
“Прием на 
резервации во 
ресторан”( II 
година ) Тема: 
“Прием на 
порачки” “Прием 
на порачки по 
телефон” 
“Испраќање на 
гости од 
ресторан” 
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соодветно се однесува кон 
нив; 

• препознава конфликтни 
ситуации и применува 
конструктивни начини на 
решавање на истите. 

 
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)  

Наставата по психологија и комуникација може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско 
обликување на наставата . Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини  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 
психологија и комуникација се: 
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Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување , образложување, објаснување . 
• Разговор со поставување на прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализирање, заклучување, 

синтетизирање.  
 
Визуелни методи 
        Демострирање на:  

• Дејства ( играње на улоги ), 
• Психолошки техники,  
• Користење на текстови од литература, списанија. 

 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот  психологија и 
комуникација може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, опишува или демострира 
некој процес или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес ) и индивидуална (кога 
ученикот е ставен во директен однос спрема наставните содржини) . 
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 психологија и комуникација 
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. При 
сумативното оценување се користат соодветни инструменти за вреднување на постигањата, чии критериуми ќе им бидат 
познати на учениците. На учениците редовно ќе им се укажува на успесите и пропустите преку усна и пишана повратна 
информација.  
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Оценувањето на постигањата на учениците по предметот психологија и комуникација задолжително ќе се врши усно и 
писмено .  
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и писменото то оценување.  
 
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот Психологија и комуникација ја  реализираат кадри со завршени студии по : 
 - психологија 
и со здобиена педагошка 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. Валентина Велковска, 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 психологија и комуникација  за трета година од образовната програма келнер, готвач, слаткар 
на предлог на Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 на ден  ______________  година      __________________________ 
      Скопје         Спиро Ристовски 
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