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Премиса: Главни карактеристики на Работен пакет 3 и Испораката 10 
Самиот наслов на документот „ Дизајнирање на заедничкиот Умбриско-Македонски 
квалификациски профил за пост-средно образование "Винар Специјалист“ во работниот 
пакет 3, јасно го прикажува вториот чекор од имплементацијта на проектот WINEVET, 
следејки ги подготвителните истражувања, спроведени во работниот пакет 2, за 
професионалното поле и полето на учењето во сегментот од земјоделскиот сектор за 
производство на вино, во Македонската НРК и Умбриската РРК, како и релевантните 
искуства и преносливи добри практики, за да се поддржи заедничката квалификација за 
стручно образование и обука базирана на ЕЦВЕТ. 
 
Поконкретно, во контекст на главната цел на проектот WINEVET (да се подготви и да се 
постави заедничка квалификација на повисоко ниво во стручното образование и обука), 
Работниот пакет 3 ги вклучува активностите за дизајнирање на квалификацискиот профил ( 
професионален / компетентен стандард, односно сеопфатен преглед на она што се очекува 
во однос на резултатите од учењето и компетенциите од некој што успешно ја завршил 
квалификацијата), што ја карактеризира заедничката квалификација за стручно образование 
и обука "Винар Специјалист". 
Почнувајќи од професионалниот периметар за активирање на ЕЦВЕТ процесот споделен од 
партнерите во рамките на Работниот пакет 2, дизајнот на квалификацискиот профил е 
дефиниран на заеднички начин на транснационално ниво со користење на пристап базиран 
на докази (т.е. детали за работните активности и задачите Винар Специјалист) и 
користењето на шемата за знаење / вештини / компетенции врз основа на резултатите од 
учењето утврдени од ЕРК. 
Пренесувањето на добри практки за ЕЦВЕТ и заеднички квалификациии во стручното 
образование и обуки (вклучувајки ги и методите за дизајнирање на квалификации во 
единици за резултати од учење со пренесување на кредитни поени, базирани на техничките 
спецификации на ЕЦВЕТ, и на работни пристапи базирани на докази), и земајки го во 
предвид професионалното поле и полето на учење  во вклучените НРК/РРК, анализирани во 
текот на подготвителните истражувања, дизајнот на квалификацискиот профил што 
претставува основен елемент на Меморандумот за разбирање – ЕЦВЕТ, кој ќе биде 
формализиран во рамки на проектот (сп., Работниот пакет 4 "Дефиниција и формализација 
на Меморандумот за разбирање – МоУ ECVET за воспоставување на заеднички 
транснационален квалификациски профил за пост-средно стручно образование за Винар 
Специјалист, и структурата на соработка за да се обезбеди транспарентност, споредливост, 
квалитет и меѓусебно признавање на квалификацијата ") – обезбедуваат сеопфатен преглед 
на очекуваните резултати од учењето, артикулирани во јасно идентификуваните единици и 
делови, секој детален во однос на сродни активности и задачи, знаење, вештини и 
компетенции, како и ЕЦВЕТ кредити за целата квалификација и за секоја единица за учење 
и дел, кој исто така се фокусира на стандардните елементи на компетентност, заеднички за 
Република Северна Македонија и регионот Умбрија, како и за можните дополнителни 
елементи специфични за секој национален и регионален контекст (да бидат вклучени во 
Меморандумот за разбирање со национални / регионални "додатоци"), за да се олесни 
територијалната поддршка и интеграција во вклучените НРК / РРК на транснационалниот 
квалификациски профил, како и на соодветните стандарди за обука и  стандарди за 
оценување. 
Почнувајќи од 2-риот конзорциумски состанок на проектот WINEVET (Скопје - Република 
Северна Македонија, 27-ми февруари 2019 година), партнерството го сподели 
поставувањето и развојот на дизајнот на квалификацискиот профил, соработувајќи на 
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транснационално ниво, исто така преку Skype-средби, под управа , координација и научни 
насоки на носителот на проектот. 
Транснационалниот квалификациски профил, дизајниран со придонесот на секој партнер 
(вклучува и придонеси кои се однесуваат на специфични национални и регионални 
фактори), беше составен од апликантот во интегриран нацрт, дискутиран и потврден од сите 
партнери за време на 3-тиот конзорциумски состанок (Торгиано - Италија , 25 јуни 2019 
година), а потоа и достапен за јавноста: 
- во работната област отворена за клучните учесници и корисници вклучени во проектните 

активности и во јавната отворена област на веб-страницата на проектот 
(www.winevet.eu), со интерактивни медиуми и веб 2.0, како и апликации за социјални 
медиуми и мобилни телефони; 

- како информативен пакет, односно синтетичка верзија за дисеминација, на хартија и USB 
клуч (Info-Pack 2 - Умбриска и Македонска заедничка квалификација за стручно 
образование и обука – Винар Специјалист: квалификациски профил во кој се наведени 
очекуваните резултати од учењето артикулирани во единици со детали за знаењата, 
вештините и компетенциите и сродните ECVET кредити), адресирани на луѓе кои 
присуствуваат на транснационални и територијални мултипликаторскии настани кои ќе 
се одржат за време на проектот во регионот Умбрија и Република Северна Македонија. 

Оваа Испорака 10, насловена како " Заедничка квалификација за стручно образование и 
обука"Винар Специјалист“: квалификациски профил", дава целосен преглед на резултатите 
од спроведувањето на активностите реализирани во рамките на Работниот пакет 3 на 
проектот WINEVET, т.е. сеопфатен преглед на очекуваните резултати од учењето, 
артикулирани во јасно идентификувани единици, секој детален во однос на сродни 
активности и задачи кои ја карактеризираат професијата Винар специјалист, потребни 
знаења, вештини и компетенции и ЕЦВЕТ кредити за целата квалификација и за секоја 
единица за учење. Фокусирајки се на шемата знаења/ вештини/ компетенции базирани на 
резултати од учење установени во ЕРК, и на работни пристапи базирани на докази и 
успешни експериментални методи за дизајнирање на квалификации во единици на 
резултати од учење со распределба на кредитни поени, врз основа на техничките 
спецификации на ЕЦВЕТ, квалификацискиот профил ги разгледува стандардните елементи 
на компетентност за Република Северна Македонија и регионот Умбрија (сп., "Дел А: 
Единици на резултатите од учењето за стандардни елементи на компетентност кои се 
заеднички за Република Македонија и Регионот Умбрија "), како и дополнителни елементи 
специфични за секој национален и регионален контекст на примена (и сл." Дел Б.1: Единици 
на резултати од учење за стандардни елементи на компетентност специфични за Република 
Северна Македонија – Македонски додаток“ и “Дел Б.2: Единици на резултати од учење за 
стандардни елементи за компетентност специфични за регионот Умбрија - Умбриски 
додаток“, за олеснување на ефективната интеграција на транснационалниот 
квалификациски профил во вклучените НРК / РРК. 
Интегралната верзија на производот е објавена на англиски јазик, додека синтетичката 
верзија за дисеминација ("Info-pack 2 - Умбриска и Македонска заедничка квалификација за 
стручно образование и обука – Винар Специјалист: квалификациски профил во кој се 
наведени очекуваните резултати од учењето артикулирани во единици со детали за 
знаењата, вештините и компетенциите и сродните ECVET кредити") е објавена на другите 
јазици на партнерството (италијански и македонски). 
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Дел А: Единици на резултати од учење за стандардни елементи на компетентност кои се заеднички за Република Северна 
Македонија и регионот Умбрија 

Работни 
активности Работни задачи Знаење Вештини Компетенции / Единици 

на резултати од учење 

ECVET 
Кредити 
(работни 
часови1: 

теорија/пра
кса) 

Стратешко 
планирање 

Дава поддршка на менаџментот 
на претпријатието во анализата 
на пазарот на виното (анализа 
на трендовите и големината на 

пазарот, понудата на 
конкурентите и 

карактеристиките на директната 
цел; оценка на уделот на 

пазарот на вино и на 
располагање човечки, 

структурни и финансиски 
ресурси) 

Дава поддршка на менаџментот 
на претпријатието во 

дефиницијата на стратешкиот 
план на визбата (дефинирање на 
карактеристиките на понудата на 

визбата, како и човечките, 
структурните и финансиските 

ресурси потребни за 
обезбедување на понудата, како 

и менаџерските и 
организациските пристапи и 

комуникациските и маркетинг 
политиките, земајќи ги предвид 
спроведените анализи и анкети) 

Принципи и алатки за 
анализа на пазарот  

Принципи и алатки за 
дефиниција на 

стратешкиот план на 
претпријатието  

Маркетинг на пазарот за 
вино 

Да го позиционира сопственото 
претпријатие во однос на референтниот 

конкурентен систем, обрнувајќи внимание 
на трендовите на пазарот: да го оцени 
контекстот во кој работи сопственото 

претпријатие за производство на вино, да 
ги идентификува и анализира корисните 
варијабли за разбирање на моменталната 
состојба и можната еволуција на пазарот 

(пазарните трендови и големина, 
конкурентите, цел); да го процени 

производствениот капацитет на 
сопственото претпријатие, анализа на 
винаријата од аспект на структурата 
(институционална и организациона 
поставеност) и од гледна точка на 
расположливите ресурси (човечки, 
структурни и финансиски ресурси). 
Да учествува во дефинирањето на 

политиките и стратегиите кохерентни со 
спроведената анализа: да ја дефинира 

логиката на односот со побарувачката на 
пазарот и карактеристиките на понудата 

(вид на производи, пазари и клиенти, 
маркетинг, промоција и политики за врски 
итн. .,); да ги дефинира инвестициите во 

ресурсите и потребните развојни 
активности, оценувајќи ја нивната 

економска одржливост. 

1 (A) - Да дава 
поддршка при 

дефинирање на 
стратегиите на 

претпријатието за 
производство на вино 

5 

(50+75=125) 

                                                             
1 Еден ЕЦВЕТ кредит опфаќа 25 работни часа во траење од по 45 минути потребни за стекнување на одредени резултати од учењето. 
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Управување со 
визба 

Управува со активностите на 
берба (управува со распоредот 

на берба, ракување со грозјето и 
активностите при берба, 

распоред на резервоари, режими 
на мацерација) 

Учествува при подготовка на 
вино и управување со 

движењето на виното низ 
визбата (управува со 

винификација, филтрирање, 
санитација, анализа на вино, 

пренос на виното) 
Управува со операции за 

пакување (управува со мобилна 
линија за флаширање, 

нарачување на материјали за 
пакување и залихи) 

 

Препознава различни 
сорти грозје и 

утврдува здравствена 
состојба на грозјето 
Принципи на работа 
на машини, опрема и 

инструменти за 
производство на вино 

Постапките за 
одржување на 
хигиената на 

опремата и уредите, 
пред и после 

завршување на 
работата 

Процес на алкохолна 
ферментација, 

односно 
трансформација на 

шеќерите во алкохол 
и други параметри 

Процес на припрема 
и хигиена на 

садовите пред 
полнење 

Пропишани постапки 
и процедури за 
употребата и 

подготовката на 
енолошките средства 
Идентификување на 

органолептички 
карактеристики на 
виното во процесот 
на нега и чување 

 
 
 

Проверува количина и квалитет на 
грозјето за производство на квалитетно 

вино. 
Jа контролира здравствена состојба на 

грозјето. 
Jа следи и контролира хигиената и 

исправноста на садовите и опремата во 
процесот на ферментација и дестилација. 

Ја контролира исправноста на 
инструментите и параметрите во 

процесите на производство. 
Идентификува одделни дефекти кај 

опремата и уредите. 
Го контролира процесот на 

трансформација на шеќерите во алкохол, 
односно процесот на алкохолна 

ферментација. 
Ги контролира органолептичките 

карактеристики на виното во процесот на 
нега и чување. 

Ја контролира употребата на енолошки 
средства, согласно пропишани постапки и 

процедури. 
Ги контролира параметрите за правилно 
водење на постапката за добивање на 

квалитетен и безбеден производ. 
Обезбедува оптимални услови за 

складирање и чување вино според 
видот и стилот. 

 
 

2 (A) - … 
Да управува со  набавка 
и примарна преработка 

на грозје и учествува 
при технолошкиот 

процес на производство, 
флаширање, пакување и 
чување на  бело, розе, 

црвено и пенливо вино 

30 
(300+450= 

750) 
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Управување со 
безбедност 

Управува со здравјето на 
инвентарот (мониторинг на SO2 
додатоци, полнење, чистота на 

подрумите) 
Ги одржува сите документи за 

безбедност и документацијата за 
инструкции за безбедност на 

вработените 
Одржува обуки за безбедност на 

вработените 

Безбедност во затворени 
климатизирани простории  
Опасности во простории 
со опасност од труење со 

гасови од алкохолна 
ферментација во 

ферментациони оддели 
кои се од затворен тип, 

изградени со тврда 
градба независно дали 

се површински или 
подземни Мерки за 

заштита при работа во 
секакви временски 

услови  
Опасности при користење 

на вертикални скали и 
висински хоризонтално 

поврзани патеки  

Контролира користење на заштитна 
опрема. 

 Се грижи за безбедноста и здравјето при 
работа. 

Ги контролира критичните контролни 
точки во процесот на производство. 

Пружа прва помош во случај на повреди 
или труење. 

 

3 (A) - …Да се грижи за 
спроведување на 

мерките за безбедност и 
здравје при работа во 

винарска визба 

4 

(50+50=100) 
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Управување со 
усогласеноста 

Ги одржува сите записи за вино 
во базата на податоци на 

компанијата 
Обезбедува прецизни 

инофрмации, односно броеви на 
инвентар за вино во буриња и 
вино во шишиња, записи за 

шишиња, загуби, движења на 
шишињата. 

Ги одржува сите документи за 
купување на материјали за 

пакување и други материјали 
потребни во визбата.  

Принципи на 
сметководство на магацин 

Регулаторна рамка за 
прашањата за залихите 
Регулаторна рамка за 

следливост на 
прехранбени производи 

Процедури на 
компанијата кои се 

однесуваат на магацинско 
сметководство, инвентар 
и следливост на винските 

производи 
ИТ алатки за управување 
со усогласеноста помеѓу 
резервите и податоците 

за инвентарот на 
претпријатието за 

производство на вино 
 

Да ја следи состојбата на производите на 
претпријатието за производство на вино и 

да го контролира инвентарот за 
производство на вино, да обезбеди 

следливост на производите: да ги следи, 
во квалитативен и квантитативен поглед, 
производството на вино во буриња и вино 
во шишиња и сродните движења и загуби; 
да ги евидентира во базата на податоци на 
компанијата, користејќи ги ИТ алатките за 
управување со складирање, броевите на 

инвентар за вино во буриња и флаширано 
вино и слични движења и загуби; да 

јаутвди усогласеноста помеѓу физичкиот 
обем на производството на вино и 

податоците од инвентарот, исто така да ја 
идентификува причината за било какво 

несовпаѓање. 
Да го следи и да спроведе попис на 
складиштето на спакуваните вина и 

материјали во визбата: да евидентира во 
базата на податоци на компанијата, 

користејќи ИТ алатки за управување со 
складиштата, продажбата на винските 

пакувања и подрумски материјали; за да 
се утврди усогласеноста помеѓу физичкиот 
удел на пакувањето на вино и подрумските 

материјали, како и инвентарните 
податоци, исто така идентификувајќи ја 
причината за било какво несовпаѓање. 

4 (A) – Да управува со 
усогласеноста помеѓу 

резервите и податоците 
за инвентарот на 
претпријатието за 

производство на вино 

3 

(30+45=75) 
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Управување со 
персоналот 

Ги координира соработниците на 
визбата и ги поддржува при 

извршувањето на зададените 
задачи 

Дава поддршка на раководството 
на претпријатието во 

одредувањето на кадровските 
потреби, како и при наоѓање и 

избор на професионални ресурси 
Дава поддршка на менаџментот 

на претпријатието во 
дефинирањето на вештините на 

персоналот, како и во 
планирањето и реализацијата на 

обуки 

Управување со 
расположивото време и 

ресурси 
Концепт на група, 
позиција, улога, 
индивидуално и 

колективно однесување, 
групна динамика, 

организациска клима 
Модалитети за 

доделување на задачи, 
пренос на наредби, 

интервенција во ситуации 
на неусогласеност и 

конфликт 
Комуникациски елементи 

и техники 
Спонтано однесување во 

стресни ситуации и 
модалитети за 

адресирање и управување 
со нив 

Елементи за управување 
со човечки ресурси: 
процес на селекција, 

развој и евалуација, и 
обука на персоналот 

Да ги планира работните активности на 
соработниците во визбата 

Да ги анализира планираните 
производствени активности и да го 

процени обемот на работа 
Да планира сопствени работни активности, 

земајќи го предвид вкупниот обем на 
работа и приоритети, како и проценка на 

можната потреба од поддршка што ја 
даваат соработниците 

Да управува со достапните професионални 
ресурси на винарницата, идентификување 
и доделување на задачи и одговорности, 

земајќи ги предвид вештините и обемот на 
работата на соработниците, поддржувајќи 
ги во извршувањето на зададените задачи, 

контролирање на извршувањето на 
доделените задачи и оценување на 
професионалните перформанси и 

квалитетот на производствен процес 
Да се одржува врската со и меѓу 

соработниците на визбата, со 
фаворизирање на размена на мислења и 

комуникација 
Да ги идентификува професионалните и 
вештините на потребите на винарската 

визба, поддржувајки го наоѓањето и 
изборот на професионалните ресурси, како 
и планирањето и реализацијата на обуки 

наменети за вработените 

5 (A) –Да управува со 
подредените во визбата 

4 

(50+50=100) 
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Управување со 
систем за 
квалитет 

Промовира активности 
за производство на 

вино во согласност со 
законодавството, 

прописите и 
процедурите на 

компанијата 
Го подобрува 
квалитетот на 

производството на 
вино 

Прашања за управување со квалитетот 
во рамките на процесот на 

производство, особено во рамките на 
производството на вино 

Концепт на ветен, обезбеден, очекуван 
и перцепиран квалитет, особено во 

производството на вино 
Оперативни услови за оценување на 

квалитетот на производствениот 
процес и сродни производи, особено за 

производство на вино 
Регулаторна рамка за прашања 

поврзани со квалитетот, особено за 
процесот на производство на вино и 

винските производи 
Принципи и техники за проценка на 

економската ефикасност и 
економичноста 

Да го оцени квалитетот на процесот на 
производство на вино и винските 

производи 
Да ја интерпретира и да ја примени 
регулаторната рамка за прашања 

поврзани со квалитетот во рамките на 
сопствениот специфичен контекст 

Да изврши проверка дали се 
почитуваат обврските утврдени со 

законот за процесот на производство 
на вино и винските производи 

Да го анализира производот, процесот 
на производство и неговата 

организација 
Да провери дали процедурите за 
квалитет на претпријатието за 

производство на вино се применуваат 
Да ја контролира усогласеноста со 

минималните параметри за економска 
ефикасност и економичност 
(задржување на трошоците, 

финансиска рамнотежа, управување со 
паричните текови) 

Да прибира информации за 
задоволството на корисниците 

Да ги идентификува критичните 
ситуации и да дефинира интервенции 

за подобрување 

7 (A) –Да управува со 
ситемот за квалитет на 

винаријата 

4 

(50+50=100) 
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Дел Б.1: Единици на резултати од учење за стандардни елементи на компетентност специфични за Република Северна 
Македонија – Македонски додаток 
 

Работни 
активности Работни задачи Знаење Вештини 

Компетенции / 
Единици на резултати 

од учење 

ECVET 
кредити 
(часови: 

теорија/пракс
а) 

Дефинирање и 
управување со 

работна 
активност во 
согласност со 
македонскиот 

закон за 
работни односи 
и познавање на 

одредби од 
закони и 

правилници 
што го 

регулираат 
производствот
о и прометот на 

виното 

Дефинирање на 
договорните аспекти 

на работната 
активност 

Дефинирање на 
активности за 

безбедност и здравје 
при работа 

Почитување на 
одредбите од законите 

и правилниците при 
производство и 
промет на вино 

Одредби од Законот за работни 
односи, имено, за 

карактеристиките на најчесто 
користените договори за 

вработување за работните 
активности на вработените и 

самовработените. 
Одредби од Закон за безбедност 

и здравје при работа 
Граѓанска и кривична 

одговорност поврзана со 
активноста на Винар 
специјалист. Етички и 
деонтолошки аспекти. 

Да ги дефинира договорните аспекти на 
работната активност: да може да ја потврди 
релевантноста и точноста на договорот за 
вработување во споредба со потребната 

работна активност 
Да ги применува одредбите од законот за 

безбедност и здравје при работа при 
производство на вино 

Да ги познава прописите и одредбите кои го 
регулираат производството и прометот на 

вино  
Да ги познава и да ги разбира 

спецификациите на различните 
професионални улоги кои работат во 

земјоделскиот сектор и винарските операции 
(референтни активности, нивоа на 

одговорност, итн.), притоа обрнувајќи посебно 
внимание на сопствените улоги 

Да може да ја идентификува сопствената 
стратегија на одржлива професионална 

активност како Винар специјалист 

1 (Б.1)  - Да врши 
дејност како вработен 

или самовработен 
работник и да работи 
согласно законите и 
другите прописи со 
професионалната 
дејност на Винар 
специјалист во 

Република Северна 
Македонија 

6 

(70+80=150) 

Комуникација 
на Македонски 

јазик 

Комуникација на 
Македонски јазик во 

рамките на 
професионалните 

активности во 
земјоделскиот сектор 

и винарските 
активности 

Познавање на Македонски јазик 
што одговара на ниво Б2 CEFR 

(Заедничка европска референтна 
рамка за јазици) 

Да користи вештини на Македонски јазик што 
соодветствуваат на ниво Б2 CEFR (Заедничка 
европска референтна рамка за јазици) додека 

ја врши професионалната дејност 

2 (Б.1) –Да 
комуницира на 

Македонски јазик 
(мин. ниво Б2 CEFR 

(Заедничка европска 
референтна рамка за 

јазици) 

4 

(100) 
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Дел Б.2: Единици на резултати од учење за стандардни елементи за компетентност специфични за регионот Умбрија - 
Умбриски додаток    
 

Работни 
активности Работни задачи Знаење Вештини 

Компетенции 
/Единици на 

резултати од учење 
ECVET 

кредити 

Дефинирање и 
управување со 

работна 
активност во 
согласност со 
италијанскиот 

закон за 
работни односи 

Дефинирање на 
договорните аспекти 

на работната 
активност 

Управување со 
задолжителните 

процедури и 
исполнувања за 
започнување и 

практикување на 
работна активност 

Законот за работни односи, имено, за 
карактеристиките на најчесто 

користените договори за вработување 
за работните активности на 

вработените и самовработените. 
Принципи за граѓанска и кривична 

одговорност на работниците. 
Елементи на даночни прописи, имено 

за самовработените работници 
Договорни, фискални и социјални 

безбедносни аспекти. Одговорност за 
сметководство, според видот на 

работната пракса 

Да ги дефинира договорните аспекти на 
работната активност: да може да ја 

потврди релевантноста и точноста на 
договорот за вработување во споредба 

со потребната работна активност 
Да ги разбира барањата потребни за 
правилно извршување на договор за 

вработување кај самовработени 
работници: да се справи со 

задолжителните постапки за 
започнување на работна активност како 
самовработен работник; да управува со 

задолжителното исполнување на 
фискалната и социјалната сигурност 
според видот на работната активност 

1 (Б.2) -Да врши 
дејност како 
вработен или 
самовработен 

работник во Италија 

3 

(35+40=75) 

Дефинирање и 
управување со 

специфични 
професионалн
и активности 

во винарските 
операции 

Управување со 
започнување на 

специфични 
професионални 
активности во 

винарските операции 
Започнување со 

практика на 
специфична 

професионална 
дејност во винарските 

операции 

Карактеристики и одлики на 
географскиот, социо-културно-

економскиот, законодавен контекст на 
италијанската земја, со посебен осврт 
на земјоделскиот сектор и винарската 

дејност 
Закони и стандарди за професионални 

квалификации, како што е Винар 
Специјалист и нивно долготрајно 

задржување, поврзано со регионалните 
и националните прописи и за 

севкупната панорама во Италија и 
европските земји. 

Референтни национални трудови 
договори. 

Граѓанска и кривична одговорност 
поврзана со активноста на Винар 

Специјалист. Етички и деонтолошки 

Да ги познава и да ги разбира 
карактеристиките и одликите на 
географскиот, социо-културно-

економскиот, законодавен контекст на 
Италијанската држава, со посебен осврт 
на земјоделскиот сектор и винарската 

дејност 
Да ги познава и да ги разбира 

спецификациите за професионална 
пракса како Винар Специјалист. 

Да знае да ги исполни регулаторните 
обврски и да работи во целосна 

согласност со деонтолошките кодекси на 
референца: да ги познава и да управува 

со обврските од професионалната 
дејност на Винар Специјалист; да 

преговара за условите за професионална 
дејност, почнувајќи од важечкиот 

2 (Б.2) - Да управува 
со професионалната 

дејност на Винар 
Специјалист во 

Италија 

3 

(35+40=75) 
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аспекти. договорен систем и економските поттици 
на располагање на клиентот; да ги 

познава и применува деонтолошките 
кодови - вклучувајќи ги и оние 

идентификувани со вообичаена практика 
- за време на професионална активност. 

Да ги познава и да ги разбира 
спецификациите на различните 

професионални улоги кои работат во 
земјоделскиот сектор и винарските 

операции (референтни активности, нивоа 
на одговорност, итн.), притоа обрнувајќи 
посебно внимание на сопствените улоги. 
Да може да ја идентификува сопствената 
стратегија на одржлива професионална 

активност како Винар Специјалист. 

Комуникација 
на Италијански 

јазик 

Комуникација на 
Италијански јазик во 

рамките на 
професионалните 

активности во 
земјоделскиот сектор 

и винарските 
активности 

Познавање на Италијански јазик што 
одговара на ниво Б2 CEFR (Заедничка 
европска референтна рамка за јазици) 

Да користи вештини на Италијански јазик 
што соодветствуваат на ниво Б2 CEFR 

(Заедничка европска референтна рамка 
за јазици) додека ја врши 
професионалната дејност 

3 (B.2) –Да 
комуницира на 

Италијански јазик 
(мин. ниво Б2 CEFR 

(Заедничка европска 
референтна рамка за 

јазици) 

4 

(100) 

 


