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Премиса: главни карактеристики на Работен Пакет 5 и поврзаната Испорака 12

Самиот  наслов  на  Работниот  пакет  5  „Изготвување  на  заедничка  програма  што  го
надополнува транснационалниот квалификациски профил на заедничката квалификација за
пост-средно  стручно  образование  и  обука  „Винар  Специјалист““,  јасно  се  запозна  со
содржината на овој  шестти имплементациски чекор од проектот „WINEVET“.   Овој  чекор
следи по  изработката  на  подготвителните  истражувања во областа  на  професионалното
поле  на  учење  во  сегментот  на  производство  на  вино  во  земјоделскиот  сектор  во
македонската НРК и во Умбриската РРК, како и за релевантните искуства и преносливите
добри  практики  за  поддршка  на  транснационални  заеднички  квалификации  за  стручно
образование и обука засновани на ЕЦВЕТ (спроведени во рамките на Работниот Пакет 2);
дизајнирањето  на  квалификациски  профил  на  заедничката  квалификација  за  стручно
образование и обука „Винар Специјалист“ (реализиран во рамките на Работниот Пакет 3);
дефинирањето  и  формализирањето  на  Меморандумот  за  разбирање  –  „MOU  ECVET“  за
утврдување  на  транснационалниот  квалификациски  профил  за  пост-средно  стручно
образование  „Винар  Специјалист“  и  структура  за  соработка  за  да  се  обезбеди
транспарентност, компарабилност, квалитет и меѓусебно препознавање на квалификациите
(спроведена во рамките на Работниот Пакет 4).

Повеќе особено во  контекст  на  главната цел на  проектот „WINEVET“  (да се подготви  и
постави заедничка квалификација за стручно образование и обука „Винар Специјалист„),
Работниот  Пакет  5  вклучува  активности  кои  имаат  за  цел  да  го  креираат  заедничката
програма,  што  ја надополнува  транснационалниот  квалификациски  профил на  умбриско-
македонската пост-средна заедничка квалификација за стручно образование и обука „Винар
Специјалист“.

Дефиницирањето на наставната програма се спроведе, земајќи ја предвид перспективата на
одобрување на стандардот за обука во рамките на засегнатите територијални контексти и
системите за учење (особено национални и регионални рамки за квалификации) во секоја
земја  учесничка,  т.е.  земајќи  ги  во  предвид  и  стандардните  елементи на  компетенции,
заеднички  за  сите  вклучени  земји  и  елементите  на  супсидијарната  компетентност
специфични за секоја земја утврдени со MoU ECVET (Работен пакет 4), како и - со оглед дека
наставната програма треба да се применува во различни европски земји, карактеризирана
со значителни разлики меѓу едукативните системи каде ќе одвива учењето - разновидните
национални / регионални специфичности за СОО, и за начините за пристап до сертификат,
валидација  на  формално,  неформално  и  информално  учење,  процедури  и  тела  за
квалификации, вклучени веќе постојни во национални / регионални / секторски контексти
процедури  за  проценка,  трансфер,  валидација  и  акумулација  на  резултатите  од
постигнувањето во формални, неформални и информални контексти, како и на флексибилни
алатки за потврдување, трансфер и препознавање на исходите од учењето.

Заедничката програма ја разјаснува стратегијата за обука за постигнување на резултатите
од учењето со силна компонента за учење базирана на работа и поддршка на мобилноста на
ученикот.

Заедничката наставна програма е дефинирана во однос на модуларните единици, со однос
1:1  со  единиците  за  резултати  од  учењето,  детално  опишани  во  заедничкиот
квалификациски  профил  претходно  дизајниран  (Работен  Пакет  3),  а  воспоставен  на
транснационално ниво со MoU ECVET (Работен Пакет 4).

За секоја модуларна единица се дизајнирани модули за обука и се специфицирани целите на
обуката,  минималното  времетраење,  артикулацијата  помеѓу  теоретското  и  практичното
учење и поврзаните кредити за ЕЦВЕТ (Дел 1 - Дизајн на модуларните единици).
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Исто така, опишани се и активности за учење на секоја модуларна единица (Дел 2 - Детален
дизајн  на  активности  за  учење  на  секоја  модуларна  единица)  детално  во  однос  на
специфичните задачи и вежби на учениците на содржини поврзани со темата, во рамките на
двете  активности  за  учење  и  само-евалуација  и  оценување  од  врсници,  исто  така,
вклучително и спецификација на материјали за обука, методолошки препораки за настава и
учење и отворени образовни ресурси.

Две единици за обука („Комуникација на Македонски јазик“и „Комуникација на Италијански
јазик“) се дизајнирани за примена во мобилноста за учење во странство (во  Иалијанскиот
регион Умбрија за Македонските учесници во стручно образование и обука и во Република
Северна Македонија за Умријските учесници).

Наставната програма предвидува 480 часови обука, артикулирани во 164 часа теоретска
обука и 316 часови практична обука, вклучени 80 часови теоретска и практична обука за
примена  на  одредбите  на  MoU  ECVET  во  врска  со  единиците  на  резултати од  учење
специфични за Италијанскиот регион Умбрија, и за Република Северна Македонија.

Започнувајќи  од  четвртиот  состанок  на  конзорциумот  на  проектот  WINEVET  (Скопје  -
Република  Северна  Македонија,  24  октомври  2019  година),  партнерството  ги  подели
активностите за изработка на поставеноста и развојот на дизајнот на наставната програма,
соработувајќи  на  транснационално  ниво  исто  така  преку  состаноци  на  Скајп,  под
управување, координација и научно водство на апликантот.
Заедничката програма, дизајнирана со придонес на секој партнер (вклучувајќи и придонеси
кои  се  однесуваат  на  специфични  национални  и  регионални  помошни  фактори),  ја
финализираше апликантот во интегриран нацрт, дискутиран и валидиран од сите партнери
за време на петтиот состанок на конзорциумот (Тоди - Италија , 21 февруари 2020 година), а
потоа стана достапен:
- во работниот простор за клучните заинтересирани страни и корисници вклучени во
проектните  активности  и  во  јавниот  отворен  простор  на  веб-страницата  на  проектот
(www.winevet.eu),  во  интерактивни медиуми и  веб 2.0,  како  преку  социјални медиуми и
апликации за мобилни телефони;
- како информативен пакет, т.е. синтетичка верзија за дисеминација, на хартија и USB
уред (Инфо-пакет 4 – Умбриско-Македонска заедничка квалификација за пост-секундарно
стручно образование и обука „Винар Специјалист“:заедничка програма и стратегија за обука
за постигнување на резултатите од учењето со учење засновано на работа и мобилност на
ученикот),упатено  до  луѓето  кои  присуствуваат  на  транснационалните  и  територијални
мултипликаторски настани што ќе се одржат за време на проектот во Умбрија и Република
Северна Македонија.
Испораката 12, со наслов „Умбриско-Македонска заедничка квалификација за пост-средно
стручно образование и обука „Винар Специјалист“: заедничка програма што го надополнува
транснационалниот квалификациски профил“, обезбедува целосен преглед на резултатите
од спроведените активности реализирани во рамките на Работниот Пакет 5 на проектот
„WINEVET“.  Интегралната  верзија  на  производот  е  објавена  на  англиски  јазик,  додека
синтетичката  верзија  за  дисеминација  (Инфо-пакет  4)  е  објавена  на  другите  јазици  на
партнерството (Италијански и Македонски).
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Дел 1 – Дизајн на модуларните единици
Елемент A: 

Единици за учење што одговараат на стандардните елементи на компетентност, вообичаени за Република Северна Македонија 
и регионот Умбрија

Единици за учење и поврзани
модули Цели на учење

Минимално
времетраење

(теоретски и практични
часови)

ЕЦВЕТ
Кредит

и

1 (A) - Дефиниција на стратегиите на 
винарското претпријатие

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за „Дефиниција на стратегиите на 
винарското претпријатие“

40

(Теорија 16 + Пракса 24)
5

1.1 (A) - Како да се анализира пазарот на 
вино?

Стекнување на знаења и вештини потребни за анализа на пазарот на вино.

Знаење:

- Принципи и алатки за анализа на пазарот (сегментација на пазарот, димензии на анализа на
пазарот, големина на пазарот, трендови на пазарот, стапка на раст на пазарот, можност на пазарот,
профитабилност на пазарот, структура на трошоците, канали на дистрибуција, фактори на успех,
анализа на конкуренција, анализа на животната средина, целна анализа, SWOT анализа, итн.)

- Маркетинг на пазарот на вино: домашни (национални и локални) и меѓународни (европски и
вон-европски) карактеристики и одлики на бизнисот за производство на вино, особено трендови во
винскиот  сектор  и  прехранбената  индустрија,  секторска  макроекономија,  стратегии на големи
оператори и лидери на сектори, секторска динамика на пазарот, секторски регулативи и оперативни
политики.

Вештини:

- Да  го позиционира сопственото претпријатие во однос на референтниот конкурентен систем,
да  обрне  внимание  на  трендовите  на  пазарот:  да  го оцени  контекстот  во  кој  работи
сопственото производство на вино, да  ги идентификува и анализира корисните варијабли за
разбирање на моменталната состојба и можната еволуција на пазарот. (трендови и големина на
пазарот,  конкуренти,  цел);  да  го процени  производствениот  капацитет  на  сопственото
претпријатие, анализирајќи ја винаријата и од гледна точка на структурата (институционална и
организациска поставеност) и од гледна точка на расположивите ресурси (човечки, структурни
и финансиски ресурси)

16

(Теорија 8 + Пракса 8)
2

1.2 (A) – Како да се дефинира стратешкиот 
план на претпријатието за винарско 
производство?

Стекнување знаења и вештини потребни за дефинирање на стратегиите на претпријатието за 
винарско производство.

Знаење:

24

(Теорија 8 + Пракса 16)

3
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- Принципи и алатки за дефинирање на стратешкиот план на претпријатието (пристапи и модели
за стратешко планирање, на пр. Конвенционално стратешко планирање, Стратешко планирање 
засновано на прашања, Органско стратешко планирање, Стратешко планирање во реално време, 
Модел за усогласување на стратешко планирање, Инспиративен модел за стратешко планирање, 
Kартичка за рамномерен резултат, итн.)

Вештини:

- Да учествува во дефинирање на политиките и стратегиите кохерентни со извршената анализа: 
да ги дефинира логиките на врската со побарувачката на пазарот и карактеристиките на 
понудата (тип на производи, пазари и клиенти, маркетинг, промоција и политика за релација, 
итн.,); да ги дефинира инвестициите во ресурси и потребните активности за развој, оценувајќи 
ја нивната економска одржливост 

2 (A) - Управување со визба
Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за „ Управување со набавката и 
примарната преработка на грозје, технолошкиот процес на производство, флаширање, 
пакување и складирање на бело, роза, црвено и пенливо вино“

240

(Теорија 80 + Пракса 160)
30

2.1 (A) - Управување со набавка и примарна 
преработка на грозјето

Стекнување знаења и вештини потребни за управување со набавката и примарната преработка на 
грозјето.

Знаење:

- Различни сорти на грозје како суровина за преработка на вино и здравствена состојба на 
грозјето.

Вештини:

- Да ја провери количината и квалитетот на грозјето за производство на квалитетно вино.

- Да го контролира здравјето на грозјето.

40

(Теорија 16 + Пракса 24)
5

2.2 (A) – Управување со технолошкиот процес 
на производство, флаширање, пакување и 
складирање на бело, розево, црвено и 
пенливо вино

Стекнување на компетенциите од резултатите од учење за дефинирање на технолошкиот процес на
производство, флаширање, пакување и складирање на бело, розево, црвено и пенливо вино

Знаење:

- Наредба за вклучување и исклучување на машини и опрема

- Инструменти за контрола на процесите

- Постапки за одржување на хигиената на опремата и уредите, пред и по завршувањето на 
работата

- Оптимална температура и притисок во садовите

- Процес на ферментација на алкохол, т.е. трансформација на шеќери во алкохол и други 
параметри.

- Процес на подготовка и хигиена на садовите пред полнење

- Значење на нивото на вино во садовите и потреба за испуштање на нивото на вино во 

200

(Теорија 80 + Пракса 120)

25
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садовите

- Пропишани процедури за употреба и подготовка на енолошки ресурси

- Органолептички карактеристики на виното во процесот на чување и заштита

Вештини:

- Да ги следи и контролира хигиената и исправноста на садовите и опремата во процесот на 
ферментација и дестилација.

- Да ги контролира исправноста на инструментите и параметрите во производните процеси.

- Да идентификува одделни дефекти во опремата и уредите

- Да го контролира процесот на претворање на шеќерот во алкохол или процесот на алкохолна 
ферментација.

- Да ги контролира органолептичките карактеристики на виното во процесот на чување и 
заштита.

- Да ја контролира употребата на енолошки ресурси, во согласност со пропишаните процедури и 
процедури.

- Да ги контролира параметрите за правилно водење на постапката за добивање квалитетен и 
безбеден производ.

- Да обезбеди оптимални услови за чување и складирање на вино според видот и стилот.

7



3 (A) - Имплементација на мерки за OHS 
во винарската визба

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за „Да се обезбеди спроведување 
на мерките за безбедност и здравје при работа во винарската визба“

32

(Теорија 12 + Пракса 20)
4

3.1 (A) - Како да се спроведат мерките за 
безбедност и здравје при работа во 
винарската визба?

Стекнување знаења и вештини потребни за спроведување на мерките за безбедност и здравје при 
работа во винарската визба.

Знаење:

- Контрола на затворени климатизирани простории (простории за заштита и чување на вино, 
мелница, магацин);

- Простории со опасност од труење со алкохол во единици за ферментација од затворен тип, 
изградени со тврда конструкција, без разлика дали се површински или подземни (потребна е 
вентилација);

- Безбедност надвор во сите временски услови (прием и преработка на грозје при берба, утовар 
и истовар на вино).

- Безбедност на вертикални скали и хоризонтални патеки насочени кон висина (серија повеќе 
поврзани резервоари за ферментација или за чување вино).

Вештини:

- - Да ја контролира употребата на заштитна опрема и да се грижи за безбедноста и здравјето 
при работа

- - Да ги контролира критичните контролни точки во производствениот процес

- - Да обезбеди прва помош во случај на повреди или труење

32

(Теорија 12 + Пракса 20)
4
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4 (A) – Управување со усогласеност Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за “Управување со усогласеноста 
помеѓу физичките залихи и податоците за залихи на винарското претпријатие“

24

(Теорија 8 + Пракса 16)
3

3.1 (A) - Како да управувате со усогласеноста 
помеѓу физичките залихи и податоците за 
залихи на винарското претпријатие?

Стекнување знаења и вештини потребни за управување со усогласеноста помеѓу физичките залихи 
и податоците за залихи на винарското претпријатие 

Знаење:

- Принципи на сметководство на магацин

- Регулаторна рамка за проблеми со залихите

- Регулаторна рамка за следливост на прехранбени производи

- Процедури на компанијата во врска со сметководството на магацинот, пописот и следливоста 
на винските производи

- ИТ алатки за управување со складирање

Вештини:

- Да ги следи залихите на производите на винарското претпријатие и да изврши попис на 
производството на вино; да обезбеди следливост на производите; да обезбеди квалитативно и 
квантитативно производството на рефус и флаширано вино, како и да ги следи поврзаните 
движења и загуби; да јa евидентира базата на податоци на компанијата, користејќи ИТ алатки 
за управување со складирање, броење на залихите на количество на флаширано вино; да ја 
утврди усогласеноста помеѓу физичкиот фонд на производство на вино и податоците за 
залихите, исто така, идентификувајќи ја причината за какво било несовпаѓање.

- Да го следи и спроведува пописот на залихите на материјали за пакување и материјали 
потребни за визбата; да ја евидентира базата на податоци на компанијата користејќи ИТ-
алатки за управување на складирање; да ги врши набавките на винските амбалажи и 
материјали; да ја утврди усогласеноста помеѓу физичкиот фонд на производство на вино и 
материјалите од визбата и податоците за залихите, исто така, идентификувајќи ја причината за
какво било несовпаѓање.

24

(Теорија 8 + Пракса 16)
3

9



5 (A) - Управување со персоналот Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за “Управување со персоналот во 
винаријата”

32

(Теорија 12 + Пракса 20)
4

5.1 (A) - Како да управувате со персоналот на 
винаријата?

Стекнување знаења и вештини потребни за управување со персоналот во винаријата.

Знаење:

- Управување со расположивото време и ресурси

- Концепт на група, позиција, улога, индивидуално и колективно однесување, динамика на 
групата, организациска клима

- Модалитети за доделување задачи, пренесување на налози, интервенција во ситуации на 
непочитување и конфликт

- Комуникациски елементи и техники

- Спонтано однесување во стресни ситуации и модалитети за нивно решавање и управување

- Елементи на управување со човечки ресурси: процес на избор, развој и евалуација и обука на 
персоналот

Вештини:

- Да ги планира работните активности на соработниците во винаријата

- Да ги анализира планираните активности за производство и да ги процени обемите на работа

- Да ги планира сопствените работни активности, имајќи го предвид вкупниот обем на работа и 
приоритетите и да ја оценува можната потреба од поддршка обезбедена од соработниците

- Да управува со расположивите професионални ресурси на винаријата, идентификува и 
доделува задачи и одговорности, земајќи ги во предвид вештините и обемот на работа на 
соработниците, поддржувајќи ги во извршувањето на зададените задачи; да го контролира 
завршувањето на зададените задачи и да ги оценува професионалните перформанси и 
квалитетот на процесот на производство

- Да ја олесни врската со и меѓу соработниците на винаријата, со употребана размена на 
мислења и комуникација

- Да ги идентификува потребите на стручни вештини, со правилен избор на професионални 
ресурси, и планирање и реализација на обука за вработените

32

(Теорија 12 + Пракса 20)
4
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6 (A) - Управување со системот за 
квалитет

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за “Управување со системот за 
квалитет”

32

(Теорија 12 + Пракса 20)
4

3.1 (A) - Како да се управува со системот за 
квалитет на винаријата?

Стекнување знаења и вештини потребни за управување со ситемот за квалитет во винаријата. 

Знаење:

- Прашања за управување со квалитетот во рамките на производствениот процес, особено во 
производството на вино

- Концепт на ветен, обезбеден, очекуван и перципиран квалитет, особено во производството на 
вино

- Оперативни услови за проценка на квалитетот на производствениот процес и сродните 
производи, особено за производство на вино и вински производи

- Регулаторна рамка за прашања поврзани со квалитетот, особено за производствениот процес 
на производство на вино и винските производи

- Принципи и техники за проценка на економската ефикасност и ефективноста на трошоците

Вештини:

- Да го оцени квалитетот на производствениот процес на производство на вино и на винските 
производи

- Да ја интерпретира и примени регулаторната рамка за прашања поврзани со квалитетот 

- Да провери дали се почитуваат обврските утврдени со законот за производствениот процес на 
производство на вино и винските производи

- Да го анализира производот, производствениот процес и неговата организација

- Да провери дали се применуваат процедурите за квалитет на претпријатието за производство 
на вино

- Да ја контролира усогласеноста со минималните параметри на економска ефикасност и 
ефективност на трошоците (ограничување на трошоците, финансиски биланс, управување со 
паричните текови)

- Да прибира информации за задоволството на клиентите

- Да ги идентификува критичните ситуации и да ги дефинира интервенциите за подобрување

32

(Теорија 12 + Пракса 20)
4
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Елемент B.1: 

Единици за учење што одговараат на стандардните елементи на компетентност, вообичаени за Република Северна Македонија 

Единици за учење и поврзани
модули Цели на учење

Минимално
времетраење

(теоретски и практични
часови)

ЕЦВЕТ
Кредит

и

1 (B.1) - Дефиниција и управување со 
работни активности во согласност со 
македонското законодавство за работни 
односи и познавање на одредбите на 
законите и прописите за производство и 
трговија со вино

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за “Дефиниција и управување со 
работни активности во согласност со македонското законодавство за работни односи и 
познавање на одредбите на законите и прописите за производство и трговија со вино“

48

(Теорија 16 + Пракса 32)
6

1.1 (B.1) – Како да управувате со работните 
активности во согласност со македонското 
законодавство за работни односи и познавање
на одредбите на законите и прописите за 
производство и трговија со вино?

Стекнување знаења и вештини потребни за да работи како вработен или самовработен работник во
согласност со законите и другите прописи со професионална дејност Винар Специјалист во 
Република Северна Македонија

Знаење:

- Одредби од Законот за работни односи, односно, карактеристиките на најчесто користените 
договори за вработување за работните активности на вработените и самовработените.

- Одредби од Законот за безбедност и здравје при работа

- Граѓанска и кривична одговорност поврзана со дејност Винар Специјалист. Етички и 
деонтолошки аспекти.

Вештини:

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

- Да ги применува одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа при производство 
на вино

- Да ги знае правилата и прописите што се однесуваат на производство и пуштање во промет на 
вино

- Да ги знае и разбере спецификациите на различните професионални улоги на лицата што 
работат во земјоделскиот сектор и операциите за производство на вино (референтни 
активности, нивоа на одговорност и сл.), Обрнувајќи особено внимание на неговите / нејзините
сопствени улоги

- Да може да ја идентификува сопствената стратегија за одржлива професионална дејност Винар
Специјалист

48

(Теорија 16 + Пракса 32)
6
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2 (B.1) - Комуникација на Македонски 
јазик

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за “Комуникација на Македонски 
јазик“

32

(Теорија 8 + Пракса 24)
4

2.1 (B.1) - Комуникација на Македонски јазик

Стекнување знаења и вештини потребни за комуникација на Македонски јазик

Знаење:

- Познавање на Македонскиот јазик

Вештини:

- Да го употребува Македонскиот јазик

32

(Теорија 8 + Пракса 24)
4
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Елемент B.2:

Единици за учење што одговараат на стандардните елементи на компетентност, вообичаени за регионот Умбрија

Единици за учење и поврзани
модули Цели на учење

Минимално
времетраење

(теоретски и практични
часови)

ЕЦВЕТ
Кредит

и

Добредојде во училницата и 
поставување на ниво

Презентација на курсот за обука, интеграција меѓу учесниците, имајќи го во предвид 
различното професионално искуство и потекло

2

(Теорија 1 + Пракса 1)
/

1 (B.2) - Управување со работните 
активности на Винар специјалист во 
Италија

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за „Управување со работните 
активности на Винар специјалист во Италија“

24

(Теорија 8 + Пракса 16)
3

1.1 (B.2) - Како да управувате со работните 
активности на Винар специјалист во Италија?

Стекнување на знаења и вештини потребни за практикување професија како вработен или 
самовработен работник.

Знаење:

- Закон за работни односи, односно за карактеристиките на најчесто користените договори за 
вработување за работни активности и самостојно вработување.

- Принципи за граѓанска и кривична одговорност на работниците.

- Елементи на даночни регулативи за самовработените работници

- Договорни и фискални аспекти на социјално осигурување. Одговорност за сметководство, 
според видот на работната пракса.
Вештини:

- Да ги дефинира договорните аспекти на работната активност; да ја утврди соодветноста и 
точноста на договорот за вработување во споредба со потребната работна активност.

- Да ги разбере исполнувањата потребни за правилно спроведување на договор за 
самовработување; да управува со задолжителните процедури за започнување на работна 
активност како самовработен; да управува со задолжителното фискално и социјално 
осигурување според видот на работната активност

24

(Теорија 8 + Пракса 16)
3
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2 (B.2) - Управување со работните 
активности на Винар специјалист во 
Италија

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за „Управување со работните 
активности на Винар специјалист во Италија“

24

(Теорија 8 + Пракса 16)
3

2.1 (B.2) - Како да управувате со работните 
активности на Винар специјалист во Италија?

Стекнување на знаења и вештини потребни за практикување професија како вработен или 
самовработен работник.

Знаења:

- Главни географски, социо-културни и економски карактеристики и правен систем во Италија, 
со посебен осврт на земјоделскиот и винскиот сектор

- Закони и стандарди за професионални квалификации, како што е Винар Специјалист, и нивно 
долготрајно задржување, со упатување на регионалните и националните регулативи во Италија и 
европските земји.

- Референтни национални договори за труд.

- Граѓанска и кривична одговорност во врска со дејноста на Винар Специјалист. Етички и 
деонтолошки аспекти.

Вештини:

- Да ги знае и разбере главните географски, социо-културни и економски карактеристики и со 
правниот систем во Италија, со посебен осврт на земјоделскиот и винскиот сектор.

- Да ги знае и разбере спецификациите за професионална пракса како Винар Специјалист.

- Да ги исполнува регулаторните обврски и да работи во целосна согласност со деонтолошките 
кодекси на повикување; да ги знае и управува со обврските од професионалната активност на 
Винар Специјалист; да преговара за условите на професионалната активност, почнувајќи со 
важечкиот договор за систем и економските стимулации што му се на располагање на 
клиентот; да ги знае и применува деонтолошките кодови - вклучително и оние идентификувани
со вообичаена практика - за време на професионалната активност.

- Да ги знае и разбере спецификациите на различните професионални улоги што работат во 
земјоделскиот и винскиот сектор (референтни активности, нивоа на одговорност и сл.)

- Да ја идентификува сопствената стратегија за одржлива професионална активност како Винар 
Специјалист

24

(Теорија 8 + Пракса 16)
3
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3 (B.2) - Комуникација на Италијански 
јазик

Стекнување на компетенциите/резултатите од учење за “Комуникација на Италијански 
јазик“

32

(Теорија 8 + Пракса 24)
4

3.1 (B.2) – Комуникација на Италијански јазик 

Стекнување знаења и вештини потребни за комуникација на Италијански јазик

Знаење:

- Познавање на Италијанскиот јазик

Вештини:

- Да го употребува Италијанскиот јазик

32

(Теорија 8 + Пракса 24)
4
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Дел 2 - Детален дизајн на активности за учење на Единиците за 
учење

Модул 1 (A):

Дефиниција на стратегиите на винарското претпријатие (40 часа)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна единица1.1 (A) - Како да се анализира пазарот на вино? (16 часа)

Листа на наставни содржини

Наставна содржина1: Пазар и негова динамика (120 минути, од кои 60 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 2: Маркетинг менаџмент (180 минути, од кои 90 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 3: Маркетинг анализа (180 минути, од кои 90 минути за практични 
активности)

Наставна содржина 4: Маркетинг стратегија (120 минути, од кои 60 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 5: Маркетинг активности и комуникација (120 минути, од кои 60 
минути за практични активности)

Наставна содржина 6: Маркетинг преку Интернет и социјални медиуми (120 минути, 
од кои 60 минути за практични активности)

Наставна содржина 7: Маркетинг моноторинг (120 минути, од кои 60 минути за 
практични активности)
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Наставна содржина 1: Пазар и негова динамика

Времетраење: 120 минути, од кои 60 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со основите на пазарот и ги
опишува појавата и процесите на пазарот, поддржувајќи ги во колективно искуство за учење за да им
овозможи на учесниците да ги идентификуваат и разберат факторите и динамиката што влијае на
пазарот, особено во сегментот за вино во земјоделството.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Запознавање  со  основните активности  што  се  случуваат  на  пазар:  Прикажување  на

променитена пазарите (почнувајќи од традиционален, па сè до онлајн пазар). Запознавање на
учениците со активности на пазарот како што се: побарувачката, понудата, размена на стоки
и услуги, рамнотежата на пазарот.  Објаснување на трендовите поврзани со употребата на
локалниот  пазар.  Укажување  на  важноста  на  пазарното  опкружување  за  постапките  на
пазарниот субјект. Истакнување на пазарните односи како што се B2B, B2C (објаснувајќи ги
разликите и карактеристиките на горенаведеното, на пример B2B како однос на типот мрежа,
создавање партнерства, долгорочна соработка);

- Карактеристики на пазарот на земјоделско-прехранбени производи и вино: прикажување на
моменталната  состојба  на  пазарот  на  земја  од  каде  доаѓаат  учениците  (пазарот  на
земјоделски производи  и  храна  во  Италија  се  разликува  од  оној  на  Северна  Македонија)
имајќи ги предвид одредените региони и нивоните карактеристики (на пример, регион многу
познат  по производство на вино или регион без реномиран вински производ - и за двата
случаи се потребни посебни и различни анализи);

- Односи на пазар: многу важен елемент на овој дел од обуката е да им покажете на учениците
дека компаниите и нивните тела за управување треба да ги земат предвид општите трендови
и активностите на конкуренцијата при донесување на нивните одлуки. Терминот „глобално
село“ на Херберт Маршал Меклахан и објаснувањето како културните промени имаат влијание
врз  промените  на  пазарот  (на  пример,  едукативни  играчки  за  деца,  нагласување  на
образованието од мала возраст, одговорно пиење, итн.);

- Трендови на пазарот и активности на претприемачите: на пр. 17 трендови на вино што треба
да  ги  барате  во  2019  година  на  американскиот  пазар:  на  пример,  алкохол  во  умерени
количини, трендови за купување, меури, стареење, управувано од овошје итн.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  во  парови  подготвуваат  еден  проблем за  трендовите  на  пазарот  (на  пример,

анализа на локален пазар на кој работи во светло на трендовите забележани и на домашниот
и на меѓународниот пазар). Задачата е да размислат коипојави и промени на пазарот можат
да имаат влијание врз трендовите на пазарот? Паровите ги презентираат своите  согледувања
на целата група и заедно со обучувачот ги анализираат и проценуваат.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство  стекнато при учење за основите на
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пазарот, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

http://www.e-m-h.org/Blakey2006.pdf The Efficient Market Approximation, Peter Blakey, 2006

http://www.e-m-h.org/ClJM.pdf The Efficient Markets Hypothesis, Jonathan Clarke, Tomas 

Jandik, Gershon Mandelker, 2001

https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-

research/news/1348.html

Global Agrifood Report, HEULER HERMES Global, 2018

https://sommelierschoiceawards.com/en/blog/insights

-1/17-wine-trends-to-look-out-for-in-2019-139.htm

17 Wine Trends to Look Out for in 2019, Beverage Trade 

Network, 2018

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.tesionline.it/tesi/26080/Il-mercato-

vitivinicolo-italiano-tra-nuove-dinamiche-di-contesto-

e-competizione-globale.-Il-caso-Banfi.

Tesi di laurea“Il mercato vitivinicolo italiano tra nuove 
dinamiche di contesto e competizione globale- Il caso Banfi”, 
TESIonline, Valentina Ibrahim, 2006

https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-

releases/2019/il-settore-del-vino-in-italia--tendenze--

dinamiche-competitive-e.html

Il settore del vino in Italia: tendenze, dinamiche competitive e 
prospettive di sviluppo, Industry Book 2019 di UniCredit

https://www.hellotaste.it/vino/vino-nel-mondo/il-

mercato-mondiale-del-vino-previsioni-al-2020

Da l'Enologo - n°6 Giugno 2017 - Mensile dell'Associazione 
Enologi Enotecnici Italiani

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://bas.edu.mk/dl/mikro/VII_Pazarni

%20strukturi.pdf

ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ

https://mk.wikipedia.org/wiki/Основни_елементи_на

_побарувачката_и_понудата

Основни елементи на побарувачката и понудата

19

http://www.e-m-h.org/Blakey2006.pdf
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bas.edu.mk/dl/mikro/VII_Pazarni%20strukturi.pdf
http://bas.edu.mk/dl/mikro/VII_Pazarni%20strukturi.pdf
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Наставна содржина 2: Маркетинг менаџмент

Времетраење: 180 минути, од кои 90 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со концептот на маркетинг
менаџмент и го објаснува процесот на управување со маркетингот и неговите елементи, поддржувајќи
ги во колективно искуство за учење за да им се овозможи на учесниците да научат и да ја разберат
важноста на маркетингот при водење на компанијаи на процесот на управување со маркетингот.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Објаснување  на  важноста  на  маркетингот  при  водење  на  компанија:  маркетингот  не  е

филозофија, туку одговор на компанијата на транзициите и промените на пазарот; основи и
дефиниции на маркетингот; гласови на авторитет за важноста на маркетингот во овој поглед
(на пр. менаџери и основачи на успешни компании), преглед на концептите на управувањето
со маркетингот, што укажува на тоа дека теориите влечат корени во практичните искуства,
покажувајќи  примери  на  познати  компании  кои  нагласуваат  стратешки  пристап  кон
маркетингот (на пр. General Electric Organization, 1952), дефиниции за маркетинг, како што се
Philip  Kotlerкој  го  дефинира  маркетингот  како  наука  и  објасни  дека  маркетингот  е
„исполнување  на  потребите  на  вашиот  клиент  со  профит“,  дефиницијата  на  Jay  Baer
„Маркетинг се пораките и / или дејствијата што предизвикуваат пораки и / или дејства ”;

- Покажување  на  маркетинг  менаџментот  како  еден  од  можните  видови  на  управување  и
објаснување  на  важноста  на  маркетингот  кога  станува  збор  за  водење  на  претпријатија:
маркетинг  менаџмент  како  циклус,  а  не  еднократен  процес,  нагласувајќи  ја  потребата  за
долгорочно планирање; маркетинг менаџмент како идеално решение во современото време
(можност за брз одговор на промените на пазарот, планирани активности и бројни сценарија
подготвени  во  случај  компанија  да  се  соочи  со  тешкотии  или  да  се  води  во  време  на
турбуленции, холистички пристап кон целиот процес на продажба на производи / услуги со
употреба на анализи, планирање и дизајнирање, голем фокус на активности и комуникација
со нив); фокус на потребите на клиентите; постојан развој  и подобрување на производот;
стратешко планирање;

- Процес на управување со маркетинг: анализи на можностите за маркетинг; анализирање и
донесување одлуки кога станува збор за целните пазари; креирање стратегии за маркетинг;
изработка  на  планови  за  маркетинг;  организација,  воведување  и  контрола  на  маркетинг
активности.

- Карактеристики на пазарот на земјоделско-прехранбени производи и вино: прикажување на
моменталната  состојба  на  пазарот  на  земја  од  каде  доаѓаат  учениците  (пазарот  на
земјоделски производи  и  храна  во  Италија  се  разликува  од  оној  на  Северна  Македонија)
имајќи ги предвид одредените региони и нивоните карактеристики (на пример, регион многу
познат  по производство на вино или регион без реномиран вински производ - и за двата
случаи се потребни посебни и различни анализи);

- Односи на пазар: многу важен елемент на овој дел од обуката е да им покажете на учениците
дека компаниите и нивните тела за управување треба да ги земат предвид општите трендови
и активностите на конкуренцијата при донесување на нивните одлуки. Терминот „глобално
село“ на Херберт Маршал Меклахан и објаснувањето како културните промени имаат влијание
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врз  промените  на  пазарот  (на  пример,  едукативни  играчки  за  деца,  нагласување  на
образованието од мала возраст, одговорно пиење, итн.);

- Трендови на пазарот и активности на претприемачите: на пр. 17 трендови на вино што треба
да  ги  барате  во  2019  година  на  американскиот  пазар:  на  пример,  алкохол  во  умерени
количини, трендови за купување, меури, стареење, управувано од овошје итн.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците, врз основа на оваа обука и сопственото искуство, имаат задача да ги дефинираат

карактеристиките и компетенциите на лице кое е одговорно за управување со маркетинг во
компанија.  Тие ги презентираат своите  видувања на целата група и заедно со обучувачот
дискутираат,  анализираат  и  ги  оценуваат.  Потоа,  обучувачот  ги инспирира  учесниците да
размислат (самостојно) за тоа дали тие како раководен персонал имаат такви карактеристики
и  компетенции,  и  ако  не,  дали  знаат  како  да  се  подобрат,  дали  се  способни  за  само-
подобрување во овој поглед и дали има лице во рамките на нивната компанија кое може да
биде одговорно за ваквите процеси.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  стекнато  при учење  за  маркетинг
менаџментот,  обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.
ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.saylor.org/site/wp-

content/uploads/2012/11/Core-Concepts-of-

Marketing.pdf

Core Concepts of Marketing, John Burnett, 2008

https://drive.google.com/drive/folders/1AnGg6cpazQ

DBXh1b8ltl-q4wjDmMyrGg

Short Articles, Philip Kotler

https://www.jaybaer.com/ Video “Does Your Customer Experience Create Conversation?”, 

Jay Baer

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.gema.it/blog/marketing-comunicazione- Articolo “Philip Kotler: la definizione di marketing”, GEMA 
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e-management/philip-kotler-definizione-marketing/ Business School, 2018

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_management Voce “Marketing management”, Wikipedia

https://www.gema.it/blog/marketing-comunicazione-

e-management/cose-e-quando-si-puo-parlare-di-

marketing-management/

Articolo “Cos’è e quando si può parlare di marketing 
management”, GEMA Business School, 2011

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.eccfp.edu.mk/files/PostgraduateUpload/N

ikoloska_Elizabeta.pdf

"МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ФАКТОРЗА УСПЕШНО 
ПАЗАРНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НАКОМПАНИИТЕ", Елизабета 
Николовска, Септември 2017 година

http://eprints.ugd.edu.mk/19797/1/repozitorium

%20PRINCIPI%20NA%20MARKTING-5.pdf

Вон. проф. д-р Елизабета Митрева, ПРИНЦИПИ НА 
МАРКЕТИНГ- УЧЕБНИК -Штип, 2018
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Наставна содржина 3: Маркетинг анализа

Времетраење: 180 минути, од кои 90 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците сомаркетинг анализата, но и ја
нагласува потребата од маркетинг анализи, поддржувајќи ги во колективно искуство за учење, за да
им овозможи на учесниците да научат и и да ја разберат широката анализа на пазарот, клиентите и
конкуренцијата, особено во винскиот сегмент на земјоделството како сел од секторот за храна.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Маркетинг анализи - основна терминологија, вовед: нагласување на потребата да се преземат

обемни  активности  во  овој  поглед  и  објаснување  на  нивните  карактеристики  пред  да  се
донесат  одлуки  за  маркетинг  (анализа  на  надворешна  ситуација,  анализа  на  внатрешни
аспекти на активностите на компанијата);

- Профитабилност на анализите во маркетингот: која треба да се земе во предвид кога некој ќе
одлучи  да  ги  направи  анализите  (покажувајќи  ги  трошоците,  меѓу  другото,  исто  така,  и
времето потребно да ги направи, што укажува на важноста од нив - правењето анализи не
треба да  се  смета  за  дополнителна  работа  -  тоа  е  ангажман  со  цел  компанијата  да  има
корист), ризикот кој е поврзан со не правење анализи;

- Разделување  на  пазарот  и  клиентите:  производот  произведен  во  нашата  компанија  е
дизајниран за одреден клиент, не за секого (ставете слајд - кој е мета кога станува збор за
вашиот производ/услуга - одговорот „сите се наша цел“ не е правилно - вовед во одделението
на  пазарот  и  клиентите),  дијаграми  и  графикони  кои  покажуваат  неколку  примери  на
производи и целите - кои производи ги купуваат клиентите, на пр. жените купуваат повеќе
производи за чистење отколку мажите; објаснување техники како Lean Canvas - деловен план
на еден лист хартија;

- Позиционирање  на  производот  (нагласувајќи  колку  е  важно  да  се  разберат  потребите  на
клиентот), покажувајќи професионални методи за одделување на пазарот, како на пример,
истражување за маркетинг (на пр., сврзана анализа во стратешко истражување за маркетинг);

- Методи на анализи препорачани за мал бизнис: употреба на достапни извори како што се
Интернет  (прикажување можности  како  што се  истражување,  анализа  на  веб-страници на
конкуренција,  истражување  на  тип  на  прашалник,  директни  разговори  со  клиенти),
прикажување едноставни методи за правење анализи во сопствената компанија во и надвор
на компанијата;

- SWOT анализа,  вклучително и употреба на  бесплатни алатки за да се  направи тоа преку
Интернет (важно е да се одржи практична презентација заедно со презентирање на сите фази
на  анализата),  планер  за  клучни  зборови,  бесплатна  алатка  AdWords  (практична
демонстрација на алатката);

- Резултати  од  анализа  на  маркетингот:  толкување  и  обработка  на  собрани  податоци,
подготвување  понуда  што  одговара  на  одредени  потреби  -  прикажување  производи,
маркетинг активности кои одговораат на таквите потреби;
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- Вежби: се препорачува да се спроведат кратки вежби на секој предмет / алтернативно, тие би
можеле да се  изведат  на  крајот  како практичен дел од обуката.  Би било најповолно ако
вежбите се одвиваат делумно за време на самата обука, а делумно во форма на електронско
учење како дополнителен дел од обуката. Секој учесник треба да размисли заедно со целиот
тим кој работи на ист зафат / проект, со дополнителен аспект (бура од  идеи во винарско
претпријатие),  ангажирање  на  целиот  тим  во  процеси  на  планирање,  зголемување  на
чувството за ефикасност на тимот, интеграција, практична аспект, ставање во употреба на
компетенции  на  сите  ученици,  да  сочинуваат  група  луѓе  кои  гледаат  на  пошироката
перспектива;

- Препорачана шема: обучувачот, заснован на измислена компанија, ќе ги објасни постапките
во сите фази на анализата. Исходот од вежбата треба да биде Лице на купувачот - лица што
може да се замислат и имаат карактеристики / карактеристики на потенцијални клиенти. Во
текот на процесот, треба да се анализираат следниве прашања: Кој е целта на производот?
жени, мажи, деца, која возраст, кое ниво на образование, кој може да си го дозволи тоа). Кои
потреби  ги  задоволува  производот?Треба  да  се  земат  предвид  потребите  во  врска  со
културните и економските размислувања и потребите на повисоко ниво како што се луксузни
добра.  Идентификувајте  ги  потребите  на  вашите  потенцијални  клиенти  и  прецизно
карактеризирајте ги. Треба да се стави акцент на потребите на клиентите кога станува збор за
одреден производ. Кои се ситуациите во кои на клиентите ќе им треба одреден производ?
Треба да се обрне внимание на тоа колку често ќе се користи производот и побарувачката за
производот/услугата.  Која  е  локацијата  на  потенцијалните  купувачи  на  производот?  Каде
живеат, работат и каде го поминуваат слободното време? Каде потенцијалните клиенти ќе го
купат нашиот производ? Традиционален пазар, купување преку Интернет, услуги обезбедени
во домови. Правилно вежбање, секој учерсник треба да знае како да идентификува ситуации
во кои клиентот наидува на одреден производ. Тие исто така треба да бидат способни да
поставуваат  и  да  одговараат  на  такви  прашања  кога  станува  збор  за  нивните  сопствени
компании.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците, врз основа на оваа обука и сопственото искуство, имаат задача да ги дефинираат

карактеристиките и компетенциите на лице кое е одговорно за управување со маркетинг во
компанија.  Тие ги презентираат своите  видувања на целата група и заедно со обучувачот
дискутираат,  анализираат  и  ги  оценуваат.  Потоа,  обучувачот  ги инспирира  учесниците да
размислат (самостојно) за тоа дали тие како раководен персонал имаат такви карактеристики
и  компетенции,  и  ако  не,  дали  знаат  како  да  се  подобрат,  дали  се  способни  за  само-
подобрување во овој поглед и дали има лице во рамките на нивната компанија кое може да
биде одговорно за ваквите процеси.

- Формираните  парови ги  подготвуваат  своите  SWOT  анализи  за  производ  дефиниран  од
обучувачот, при што не ја спроведуваат целата анализа и секој пар работи на избран елемент
на анализата. На пример, нова компанија е во процес на воведување на еден вид вино што во
моментов не е достапно на пазарот. Првиот  пар ќе ги објасни предностите; предностите на
проектот,  вториот  пар може  да  работи  на  слабите точки,  третиотпар ќе  се  обиде  да  ги
предвиди  можностите и четвртиот  ќе  треба да размисли за  опасностите.  Конечно,  целата
група ги споредува и оценува одлуките донесени од секој пар.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  стекнато  при учење  за  маркетинг
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анализата, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://realtimeboard.com/blog/lean-

canvas/#.WFZo1_nhDtQ

Article ”Lean Canvas to work on your startup”, MiroBlog

http://marketingland.com/why-you-need-persona-

based-content-marketing-strategy-125582

Article “Why You Need A Persona-Based Content Marketing 

Strategy”, Arnie Kuenn, 2015

http://pestleanalysis.com/marketing-cost-analysis Article “What is Marketing Cost Analysis for a New or Existing 

Project?”, Kiesha Frue, 2016

https://www.zionmarketresearch.com/report/wine-

market

Article “Wine Market by Colour (Red Wine, Rose Wine, White 

Wine and Others), By Product Type and By Distribution Channel:

Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis and 

Forecast, 2017 - 2023”, Zion Market Research, 2018

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-

planner

AdWords Keyword Planner, Google Ads

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis Article “SWOT analysis”, Wikipedia

https://creately.com/lp/SWOT-analysis-tool-online Tools online for creation of SWOT diagrams

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

http://www.federica.unina.it/economia/analisi-di-

mercato/analisi-di-mercato-introduzione/

“Analisi di mercato: introduzione”, Simona Balbi, Università degli
Studi di Napoli Federico II

http://www.andreaminini.com/marketing/analisi-del-

mercato

Articolo “L'analisi del mercato”, Andrea Minini

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_di_mercato Voce “Ricerca di mercato”, Wikipedia

http://www.inumeridelvino.it/category/1-mercato-del-

vino-e-consumi-di-vino/13-dati-di-mercato-e-di-

consumo

Blog “l numeri del vino”, Marco Baccaglio
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https://adwords.google.com/home/tools/keyword-

planner

Strumento di pianificazione delle parole chiave, Google Ads

https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT Voce “Analisi SWOT”, Wikipedia

https://geo.consulting/wp-

content/uploads/2018/05/Analisi-SWOT-modello.pdf

Modello per analisi SWOT, G.&O. Snc

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://mk.wikipedia.org/wiki/Маркетинг Маркетинг

https://insight-magazine.ru/mk/dokumenty/analiz-i-

sovershenstvovanie-marketingovoi-deyatelnosti-

organizacii.html

Анализа и подобрување на маркетинг активностите на 

организацијата на пример на СПЦ „окдајл“. Организација и 

подобрување на маркетинг активности во претпријатието 

Анализа и подобрување на маркетинг активности на 

претпријатието

https://americangeek.ru/mk/poleznoe/vazhnost-

marketingovoi-analitiki-chto-predstavlyaet-soboi-

marketingovyi-analiz.html

Важноста на маркетинг-аналитиката. Што е маркетинг 

анализа. Маркетинг анализа на едно претпријатие со помош

на примерот на Грузовичкоф
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Наставна содржина 4: Маркетинг стратегија

Времетраење: 120 минути, од кои 60 минути за практични активности.

Краток  опис:  Во  оваа  активност,  обучувачот ги  запознава  учениците  со  поимот  маркетинг
стратегија, а потоа им објаснува колку важна улога игра тој во процесот на водење компанија, притоа
поддржувајќи ги во стекнување на  нивното колективно научно искуство  од стратешко планирање и
вештини во маркетинг стратегии.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Колективна  верификација  на  можностите за  добро  искористување  на  анализите  што  беа

спроведени (сп., Претходна активност 3) за време на процесот на планирање (акцент на тоа
како правилно извршените анализи имаат корисно влијание врз проектот и / или развојот на
компанијата);

- важноста на маркетинг стратегијата (суштината и важноста на развојната стратегија: збир на
методи, процедури насочени кон постигнување на основните цели дефинирани од мисијата на
компанијата) и типични видови на стратегија;

- Пазарни стратегии - вид опсег: специјализација - фокус на единствен пазар (т.н. целен пазар),
потрошувачки (B2B и B2C) сегмент(на пр. Премиум пазар); таргетирање на помали сегменти
на пазарот, каде што нема присутни активности за  силна конкурентност,  да се биде прв на
пазарот - воведување нови производи на пазарот (кога сè уште нема конкуренција); следење
на трендовите - набљудување на пазарот и брзо прилагодување на сите новитети;

- Стратегија  на  производот: креирање  на  единствен  производ  во  согласност  со  правилото
„направи  едно  единствено  нешто  ,  но  направи  го  совршено  добро  “  еден  производ  или
варијации  од  него  кои  се  однесуваат  на  секој  идентификуван  сегмент,  мулти  производ-
компанија со постојан стремеж за развој на нови производи, комплексност –обезбедување на
клиенти со највисок можен опсег на функционалност;

- Стратегија  за  дистрибуција:  фокусирање на  еден  канал  за  продажба  на  пр.  е-трговија;
проширување  и  обединување  на  услугите  по  разни  канали  за  дистрибуција  -  т.н.  повеќе
канален; обезбедување на достапност на најдобри производи - на пр. со погодни локации на
продажни места или ефикасна логистика;  развој  благодарение на создавање на сопствена
мрежа или преку франшиза;

- Одлуки донесени за време на градење на маркетинг стратегијата,  процеси на креирање и
воведување:  избор на  целен пазар  -  стратешки решенија;  методи /  процедури -  тактички
решенија; оперативни алатки - оперативни решенија;

- Важни прашања -  маркетинг  стратегија:  Што ќе  постигнеме? (Кои се  нашите  цели,  какви
ефекти нè интересираат). Каде сме сега? (Каде и во која фаза на развој сме сега? Каде  на
пазарот, во споредба со конкуренцијата, е нашата компанија?). Каде сакаме да бидеме? (Кои
се  нашите  аспирации?  Што  планираме  да  направиме?  Кои  се  нашите  соништа?).  Како  да
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стигнеме таму? (Кои методи, техники и процедури ќе ги користиме за да ги постигнеме нашите
цели?). Која е нашата перспектива? (Реална проценка на ситуација, прогноза);

- Придобивки  од  постоењето  стратегија  за  маркетинг:  дозволува  да  се  фокусираме  на
способностите  за  вештини  што  можат  да  се  користат  и  на  опасностите  што  треба  да  се
избегнат; идентификува алатки што можат да се користат за борба против конкуренцијата и
здобивање позиција на пазарот - да бидат активен играч на пазарот; заштедува време и пари
означувајќи  ги  најефикасните  методи  на  рекламирање;  ја  означува  предноста  на  нашите
производи или услуги во однос на конкуренцијата; ја подобрува ефикасната комуникација со
клиентите и партнерите, ја зголемува продажбата и профитот;

- Создавање маркетинг стратегија: 1. Дефинирање на целта и главните задачи планирани да се
воведат благодарение на стратегијата на новата компанија (раководството треба да учествува
во процесот, да ги дефинира целите за блиска иднина, евентуално 1 до 3 години). Користење
на концептот SMART, што значи дека нашата цел треба да биде: специфична - внимателно
дефинирана до последниот детал; мерлива - фактори на количина и квалитет треба да се
покажат како корисни; реална - остварлива; временски ограничена - дефинирана во смисла на
време - времето е рамка што овозможува да се остварат целите и да се стават дејства во
движење. Целите можат да бидат општи, мотворливи, но и двата детали во овој поглед и
одговорите како тие да се остварат треба да бидат опишани во стратегија (на пр. да станете
попрепознатлив бренд, со цел да станете лидер меѓу другите слични компании кои нудат
одредена производ).  2.  Човечки ресурси (кои требаат да воведат и спроведат стратегија).
Стратегијата е често причина за промени во рамките на една организација преку зголемување
на  важноста  на  соработка  на  одредени  оддели,  зголемено  и  поефикасно  креативно
размислување  за  време  на  оперативните  состаноци,  стандардизација  и  обединување  на
оперативните процедури, поефикасна комуникација помеѓу тимовите. 3. Анализи (на пр.  на
пазар,  на  конкуренција  или  на  животна  средина,  итн.)  4.  Поделбата  на  клиентите
на(http://www.upcloseandpersona.com/helpful-tips.html).5.  Увид -  разбирање  на  потребите на
клиентот:  вистината  за  производот,  создавање  на  емоционална  врска  помеѓу  клиент  и
производ;  се  препорачува  да  се  анализираат  интернет-страниците  (форуми,  страници  за
социјално вмрежување), интервјуа со сегашни и потенцијални клиенти, анкети и прашалници.
6.  Структура  на брендот: придобивки за клиентот со избирање на нашиот производ (на пр.
кога клиентот купува кафе од бренд X, тој добива висококвалитетен производ произведен од
компанија која се грижи за животната средина. Каков вид на бренд, производ е / не е, на пр.
елегантен,  но  не  и  ексклузивен;  Голема  идеја  -  создавање  на  најважниот  слоган  што ги
рефлектира  карактеристиките  на  производот  и  ги  сочинува  суштината,  содржината,
вредностите  и  пораката  што  компанијата  планира  да  им  ја  пренесе  на  своите  клиенти.
Погледнете во  Активност 5 за повеќе детали) 8. Распоред на активности - реален патоказ,
погоден за следење.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Секој учесник поединечно или во група подготвува кратка маркетинг стратегија  на компанија

за производство на вино, притоа дефинирајки ги обрските и активности,  посочувајќи за кои
елементи на стратегијата ќе биде потребно повеќе време и внимание.  Студентите и / или
тимовите  ќе  ги  презентираат  своите  опсервации  пред  целата  група,  давајќи  ги  своите
размислувања.. Дополнителна вежба: секој  ученик  ќе подготви почетен план за маркетинг
стратегија  за  сопствената  компанија  што  ќе  ги  третира сите  теми,  проблеми  и  прашања
презентирани за време на обуката.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.
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Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  стекнато  при учење  во  врска  со
маркетинг стратегијата, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на
пр.  ефективна  комуникација  со  нив,пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички
пристапи,разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_strategy Article “Marketing strategy”, Wikipedia

http://www.businessdictionary.com/definition/marketi

ng-strategy.html

Article “Marketing strategy”, Business Dictionary

https://www.investopedia.com/terms/m/marketing-

strategy.asp

Article “Marketing strategy”, Investopedia

https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/create-

your-marketing-strategy/

Guide “Create your marketing strategy”, Chamber of Commerce 

of Metropolitan Montreal

http://cultbranding.com/ceo/52-types-of-marketing-

strategies/

Article “52 Types of Marketing Strategies”, 2015, The Cult 

Branding Company

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S22

12977415000320?via%3Dihub

Editorial “The new market challenges and the strategies of the 

wine companies”, Silvio Menghini, 2015

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_strategico Voce “Marketing strategico”, Wikipedia

https://www.studiosamo.it/guide/marketing-

strategico-e-operativo-differenze/

Articolo “Marketing strategico e operativo: definizioni e 
differenze che devi conoscere”, Riccardo Esposito, 2016

https://www.ninjacademy.it/che-cose-il-marketing-

strategico/

Articolo “Che cos’è il marketing strategico?”, Valentina Varlese, 
2017

https://intraprendere.net/15607/marketing-

strategico/

Guida “Marketing strategico: l’importanza di avere un piano per 
far crescere la propria impresa”, Intraprendere.net, 2018

http://www.argoserv.it/wine-marketing-e-millennials Articolo “Wine Marketing: i millennials sono il nuovo mercato”, 
Lisa De Leonardis, 2015
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://eprints.ugd.edu.mk/9277/1/МАГИСТЕРСКИ

%20ТРУД-%20Наташа%20Стојовска-PDF.pdf 

„ФОРМУЛИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СО ФОКУС 

НАПОТРОШУВАЧИТЕ“ - Наташа Стојовска - МАГИСТЕРСКИ 

ТРУД - Штип, февруари 2014

http://eprints.ugd.edu.mk/9213/1/Book

%20Strategiski%20marketing.pdf

С Т Р А Т Е Г И С К И М А Р К Е Т И Н Г - Проф. д-р Трајче 

МИЦЕСКИ, Штип, 2013 годинa

https://mk.wikipedia.org/wiki/Маркетиншка_стратег

ија 

Маркетиншка стратегија

http://www.pretpriemac.com/biznis-plan-marketing-

strategija/

Бизнис План – Маркетинг Стратегија и Имплементација
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Наставна содржина 5: Маркетинг активности и комуникација

Времетраење: 120 минути, од кои 60 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со маркетинг активностите  и
маркетинг комуникацијата  и презентира разни начини на комуникација со клиент, и самиот процес на
комуникација,  поддржувајќи  ги  учесниците  во  колективно  учење  за  да  овозможат  маркетинг
активности и комуникациски вештини, особено во винскиот сегмент од земјоделско-прехранбениот
сектор.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Запознавање  со  разни  маркетинг  активности:   обучувачите  презентираат   разновидни

маркетинг активности  предучениците,  обидувајки се да ги групираат според истиили слични
карактеристики. Клучно е на студентите да им бидат прикажани практични примери кои ќе ги
рефлектираат  методите  и  истовремено  ќе  помогнат  да  се  запомнат  претходно  научените
методи и што е уште поважно, ќе им овозможи да ги спроведат методите во пракса за нивните
сопствени професионални потреби.Презентација на обучувачот за препорачаните курсеви на
дејствување, избирајќи некои како примери. Би било корисно да се изберат елементи што се
интересни од гледна точка на учениците и, исто така, оние што се достапни, според нивните
карактеристики, за учениците;

- Интернет  маркетинг  -  дигитален  маркетинг,  online  маркетинг  -  ги  опфаќа  сите  маркетинг
активности  што се  користат на Интернет,  како  што  се:  графичко  рекламирање,  на  пр.
транспаренти; маркетинг на пребарувачи (SEM) - реклами во веб прелистувачи; веб-страница
на компанија; маркетинг преку е-пошта, на пр. билтени; маркетинг на социјални медиуми што
е употреба на услуги за социјално вмрежување;  вирален  маркетинг /  buzz маркетинг што
креира содржина  која  има  за цел  брз  и  навидум  спонтан  маркетинг, што  е  насочен  кон
производство на позитивни мислења, повратни информации за компанија;

- Мобилен маркетинг - активности засновани врз мобилни уреди како што се паметни телефони,
таблети,  лаптопи;  СМС / ММС комуникација;  употреба на апликации за мобилни уреди за
рекламни цели; маркетинг во игра - употреба на игри како носители на информации во врска
со компанија и нивните производи; QR кодови - ставени на пакување и билборди, штом ги
скенираат преку мобилен уред, тие водат до веб-страница на компанијата; маркетинг базиран
на локацијата - употреба на алатки за локација за маркетинг цели;

- Излезен  маркетинг (aka push  маркетинг) - појдовни активности (активирани во рамките на
една компанија), чии цели се луѓе кои не мора да очекуваат да бидат контактирани од нас.
Директен маркетинг - форма на маркетинг во кој има специфични цели, на пр. телемаркетинг
(ладно повикување, телефонски прашалници, операции со цел информирање, телелетирање).
Маркетинг кампањи за е-пошта - огромни количини на испратени е-пошта, исто така, преку
традиционални поштенски услуги (и со и без адреси - до познати и непознати приматели).
Маркетинг од врата до врата (теренски маркетинг)

- Влезен маркетинг (aka pull маркетинг) - активности насочени кон зголемување на можностите
на клиентите да најдат понуда на компанијата,a потоа и  да го охрабрат клиентот да оствари
контакт.  Алатките  за  оптимизација  и  социјалните  медиумисодржат  маркетинг содржини  ,
коикреираат корисна   содржина и се   користат   како „честитка“ за потенцијалните клиенти.
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Типични примери се особено  комерцијални ,,domain,,  објави преку блогови на компанијата,
извештаи, одредени резултати од истражување на пазарот,  успешно разрешени проблемски
прашања, приказни за успеси, итн. Инфолајн / телефонска линија / телецентар - охрабрувајќи
ги потенцијалните клиенти да остваруваат контакт преку телефон;

- Маркетинг на настани - компанија или / и промоција / реклама на производи со организирање
разни настани, на пр. предавање на конференција или семинар (на тема во одредено поле),
штанд на компанијата на изложба на производи (маркетинг на трговско шоу); организирање
на настани како што се фестивали, концерти или излети за клиенти; спонзорство на настани
организирани од други организации;

- АTL (над линијата) - рекламирање со помош на масовни медиуми: реклами за радио и ТВ,
реклами  во  весници.  Надворешен  маркетинг  (OOH)  /  маркетинг  на  отворено  -  улично
рекламирање  со  употреба  на  билборди,  рекламни  табли,  автобуски  постојки,  мали
продавници, електронски билборди, пласирање на производи - поставување информации за
производ во радио и ТВ програми, ТВ серии, филмови во таков начин што навистина не личи
на директно рекламирање / рекламирање;

- BTL (под линијата) - рекламни активности насочени кон одредена цел: маркетинг на ,,заседа,,
и еко маркетинг - изложување на еколошките придобивки во однос на производите; герилски
маркетинг  -  рекламирање  производи  и  услуги  преку  средства  за  неортодоксни  техники,
обично  кога  буџетот  е  лимитиран,  но  има  значителни  ефекти.  Маркетинг  на  зголемена
реалност  -  рекламирање со употреба на решенија како што е зголемена реалност,  на пр.
одбирање  на  боја  со  апликација  за  паметен  телефон,  на  ѕидот  на  вашиот  сопствен  стан
(видете ги идните резултати за себе). Маркетинг на продажни места (маркетинг на затворен
простор / маркетинг во продавници- рекламирање во трговски центри, на пр. киосци, хостеси,
итн;  трговско  работење  -  влијае  врз  однесувањето  на  клиентите  (скала  на  продажба  на
производ) преку украсите на местото и начинот на презентирање на производите;

- Бренд маркетинг - управување со производи / брендови, со цел развој на производ или бренд.
Развој  на  нов  производ  (НПД)  -  процес  на  нови  производи  претставени  на  пазарот.
Ребрендирање - промена на бренд, визуелизација на производот, позиционирање на пазарот.
Земање мостри -  обезбедување на  клиенти со примероци или демо верзии.  Маркетинг на
лојалност - создавање или придружување на веќе постојните активности, програми, кампањи
(на пр.  созревање) насочени кон одржување и подобрување на добри односи со тековните
клиенти.  Сертификација  -  испраќање  производи  до  независни  натпревари  и  ранг-листа.
Вертикален маркетинг - прилагодувања и измени на производи кога станува збор за различни
сегменти на пазарот;

- Аналитички  маркетинг  -  користење  на  информации  за  клиенти  со  цел  зголемување  на
продажбата.  Маркетинг на  бази на податоци -  анализа и управување со податоци со цел
подобро  насочување  на  производот,  CRM.  Маркетинг  со  затворен  циклус  -  мерење  на
ефектите од маркетингот (ROI) и комуникациските активности, набљудување на реакциите на
целните групи.  Бихејвијорален  маркетинг - таргетирање на рекламирање  на   производи во
согласност  со  однесувањето  /  ставовите  на  клиентите.  Невро-маркетинг  -  употреба  на
психофизичка наука за маркетинг цели. Маркетинг истражување - спроведување на маркетинг
истражување (CATI, CAWI, фокус групи, итн.). Маркетинг во реално време - многу популарен,
понудувајќи  некое  време  и  искористувајќи  ја  ситуацијата,  моментот,  добра  идеја  и
изненадувачки клиенти со брза и точна реакција на самото место;

- Односи со јавноста (PR) - внимателно испланирана комуникација во и надвор од компанијата;
односи со медиуми - управување со методите на презентација и присуство на компанијата, во
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мас-медиумите. Маркетинг на статии - пишување изјави за медиуми, интервјуа, коментари;
маркетинг на славни личности - употреба на познати личности како носители на брендови;
маркетинг преку зборот (маркетинг за евангелизам) - евангелизација - ширење на добрата
вест  кај  клиентите.  Внатрешна  комуникација  (inside  PR)  -  сите  активности  во  врска  со
персоналот  на  компанијата  насочени  кон  подобрување  на  корпоративниот  идентитет,
мотивација за добивање подобри резултати, производство на соодветни ставови во согласност
со мисијата и концептите на компанијата;

- Трендови на маркетинг активности -  менување на трендовите во смисла на користење на
маркетинг  активности  (се  препорачува  да  се  обрне  внимание  на  употребата  на  нови
технологии);

- Маркетинг комуникација - Огласот како клучна алатка кога станува збор за комуникација на
компанијата со пазар (активности за рекламирање треба да бидат конзистентни со планот на
компанијата  и  маркетинг  стратегијата,  надополнувајќи  ја  стратегијата  на  компанијата).
Поврзување на огласот со други маркетинг елементи (развој на производот, неговата цена и
продажба). Функции на рекламирање (информативна, поддршка за продажба - убедување,
потсетување,  едукативност  и конкурентност)  .  Систем на  комуникација  на  компанијата  со
потенцијален  клиент  (производство  на  содржина,  кодирање  на  информации  од  испраќач,
создавање рекламна порака, испраќање преку избран канал на комуникација, декодирање на
информации  од  страна  на  приемачот,  процес  на  прием  на  информации каде  конечниот
резултат е реакцијта на примачот што може да ја набљудува самиот  испраќач). Формална и
неформална маркетинг комуникација: формално вклучува ATL и BTL рекламирање, директно
рекламирање промоција на продажба, односи со јавноста; неформалното опфаќа какви било
пораки во врска со компанијата, луѓе и ресурси, методи и услови за продажба, клиенти на
компанијата. Маркетинг за комуникациски   план: 1.  Идентификација на целната публика, 2.
Дефинирање на целта на процесот на комуникација, 3. Дизајнирање на пораката, 4. Избор на
каналот за комуникација, 5. Одредување на буџет за рекламни цели, 6. Избор на промоција, 7.
Евалуација  на  резултатите  од  рекламата,  8.  Управување  и  координација  на  целокупниот
процес на маркетинг комуникација).

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го добиваат хипотетичкото сценарио во однос на нивната компанија што е или

позитивно  или  негативно  (на  пример,  производ  се  признава  и  се  доделува  на  конкурс,
компанијата  треба  да  ја  смени  локацијата,  има  итен неодложен  случај  што  резултира
негативно врз квалитетот на производите, проблеми со персоналот). Секој студент анализира
избрано сценарио / ситуација и подготвува дијаграм и план особено истакнувајќи го аспектот
на  комуникациските  активности.  Потоа,  секој  ученик  презентира  лична  гледна  точка  и
препорачува  решение  во  овој  поглед  за  целата  група.  Групата  заедно  со  обучувачот  ги
анализира и оценува сите решенија.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  стекнато  приучење  за  маркетинг
активности и комуникација, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле
(на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
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може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://marketingartfully.com/100-quick-marketing-

activities-you-can-do-today/

Article “100 Quick Marketing Activities You Can Do TODAY!”, 

Tara Jacobsen, 2014

http://www.marketingmo.com/wp-

content/uploads/2013/12/The-Strategic-Marketing-

Process-eBook.pdf

E-book “The Strategic Marketing Process – How to Structure 

Your Marketing Activities to Achieve Better Results”, Moderandi 

Inc.

https://www.smartinsights.com/managing-digital-

marketing/marketing-innovation/business-critical-

digital-marketing-trends/

Article “8 business-critical digital marketing trends for 2019”, 

Dave Chaffey, 2019

https://www.investopedia.com/articles/financial-

theory/11/small-business-marketing-techniques.asp

Article “7 Popular Marketing Techniques for Small Businesses”, 

Andrew Beattie, 2019

http://www.evineyardapp.com/blog/2016/07/11/10-

marketing-trends-for-wineries/

Article “10 marketing trends for wineries”, Urska, 2016

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://intraprendere.net/15355/marketing-e-

comunicazione/

Articolo “Marketing e Comunicazione: Qual è la Differenza? 
Guida alle Definizioni e Caratteristiche”, Intraprendere.net, 2018

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/

File_Prof/GALDENZI_1659/La_strategia_di_comunicaz

ione.pdf

Dispensa “LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE - Appunti di 
Pubblicità e Marketing”, Prof. Marco Galdenzi, 2011

https://www.digital-coach.it/blog/case-

histories/piano-di-comunicazione/

Articolo “Piano di comunicazione: cos’è e come farlo in modo 
efficace”, Giulio Pisano, 2018

https://www.maxmarketing.it/glossario/ Glossario, Max Marketing S.r.l.

https://sorsidiweb.com/influencer-marketing-nel-

mondo-del-vino/

Articolo “Influencer Marketing nel mondo del vino), Susana 
Alonso 2017

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://eccfp.uklo.edu.mk/files/PostgraduateUpload/An

a_Sokoleska.pdf

МЕНАЏМЕНТ СО МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИТЕ 

НАКОМПАНИЈАТА ВРЗ ОСНОВА НА МАРКЕТИНШКИ 

ИНФОРМАЦИИ- Магистерски труд –Ана Соколеска, ПРИЛЕП, 
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2014

http://bas.edu.mk/dl/books/MarketingTeorijaiPraktika.

pdf

МАРКЕТИНГ-Теорија и практика, д-р Маја Кочоска м-р 

Дијана Дамевска, Скопје, 2017

https://insight-magazine.ru/mk/idei/svyaz-

marketingovyh-instrumentov-i-kanalov-kommunikacii-

enciklopediya.html

Комуникација на маркетинг алатки и канали за 

комуникација. Енциклопедија на маркетинг
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Наставна содржина 6: Маркетинг преку Интернет и социјални медиуми

Времетраење: 120 минути, од кои 60 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот ги запознава учениците со  темата- маркетинг преку
Интернет  и социјалните  медиуми и  опишува  корисни  алатки и  техники за  креирање  на  имиџ на
компанијата со употреба на социјални медиуми, поддржувајки ги учесниците во колективно учење за
стекнување на  вештини за маркетинг преку социјални медиуми.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Веб  маркетинг  -  основни  принципи  на  ефикасна  употреба:  Интернет-страница  (извор  на

информации за компанија) - како треба да изгледа веб-страницата - јасна и ненатрупана,  да
содржи  најнови  податоци,  лесна  и  погодна  за  користење  и  да  ги  содржи  клучните
информации.  Висококвалитетна  содржина  (управување  со  содржини:  основен  принцип  на
мрежен  и  социјален  маркетинг).  Употреба  на  различни  техники  (на  пр.  рекламирање;
плаќањепо  „клик“, рекламирање  на  текст-линк,  контекстуално  рекламирање  со  текст,
оптимизација  на  органски  пребарувачи,  учество  на  форуми  и  заедници  (без  спам),
популарност  на  врски.  Добри  и  лоши  практики  (на  пр.  примери  на  лоши  практики:  веб-
страница  во процес на корекција, недостаток на содржина, премногу информации на  една
единствена страница);

- Социјални медиуми - промени во однос на технологијата по 2001 година, што резултира во
промени  во начинот на обликување  на содржини / податоци, покажувајќи ги предностите и
едноставноста  во  користењето  на  социјалните  медиуми.  Алатки  за  социјални  медиуми  -
блогови,  микроблогови,  Википедија  и  други  бази  на  податоци,  YouTube, социјално
вмрежување  (Facebook,  Instagram, Pinterest,  LinkedIn,  Twitter)  –  укажувајки  на
карактеристиките на сите споменати погоре. Алатки за креирање и управување со содржини
на социјални медиуми - графички алатки како што е Canva, алатки за фото издание, алатки
кои овозможуваат планирање на публикации во социјалните медиуми, на пр. Post Planner, што
креира   кратки анимации и презентации на пр. PowToon,  Fanpage,  алатки за проценка на
ефикасноста на пр. AgoraPulse Барометар, создавајќи мапи за размислување, на пр. Xmind.net,
алатки за  планирање  и  управување  со  содржини  на  Twitter,  на  пр.  Tweetdeck.  Алатки за
проверка  за  кои сме  заинтересирани -  анализа  на  одредена  фраза,  пр.  Hashtracking.com,
алатки за анализирање на статистиките на Instagram, на пр. Nitrogram.

- Правила  за  работа  преку  Интернет  и  социјален  маркетинг  -  компанија  се  смета  за  јавен
субјект со одговорност за која било содржина објавена на Интернет. Политикатана користење
на  социјалните  медиуми е  збир на правила  што треба да ги  следи компанија  и неговата
околина (меѓу другите и вработените, подизведувачите, бордот на директори).

 Активности за оценување и самопроценка:
- Секој  ученик (самостојно  или  во  група)  наоѓа  и  анализира  веб-страница  или  портали  за

социјално вмрежување,кои се  раководени  од  одредена  компанија.  Важно  е  да се  изберат
такви компании кои се активни преку Интернет (значајни компании, корпорации, итн.),  како
на пример  Coca Cola,  Sony,  Adidas,  итн. Потоа,  секој  ученик презентира лична анализа на
целата група. Групата заедно со обучувачот дискутираат и ги оценуваат сите анализи.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.
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Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за маркетинг преку Интернет
и социјални медиуми, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.
ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://websitesetup.org/ Guide “How to Create a Website - An easy, step-by-step guide 

for beginners”, Nick Schäferhoff, 2019

https://firstsiteguide.com/make-website/cms/ Guide “How to Make a Website With CMSin 2019”, Ogi 

Djuraskovic and FirstSiteGuide team, 2019

https://businesscollective.com/a-beginners-guide-to-

internet-marketing/index.html

Article “A Beginner’s Guide to Internet Marketing”, Eric Siu, 

2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_advertising Article “Online advertising”, Wikipedia

https://www.techopedia.com/definition/26363/online-

marketing

Article “Online Marketing”, Techopedia

https://contentmarketing.guide/social-media/ Guide “2019 Social Media Content Marketing Guide”, TapClicks 

Inc., 2019

https://www.decodedigitalmarket.com/complete-

social-media-marketing-guide/

Guide “The Complete Social Media Marketing Guide”, Kunjal 

Chawhan, 2019

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.aranzulla.it/come-creare-un-sito-web-

gratis-5858.html

Articolo “Come creare un sito Web”, Salvatore Aranzulla

https://www.mysocialweb.it/2018/03/16/come-

creare-un-sito-web/

Articolo “Come si crea un sito internet di successo”, Riccardo 
Esposito, 2018

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing Articolo “Internet marketing”, Wikipedia

http://alkahest.it/wp-

content/uploads/2015/02/Introduzione-al-social-

media-marketing.pdf

Guida “Introduzione al social media marketing”, Giovanni Fausti 
e Fabio Papalia, 2014
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.pretpriemac.com/internet-marketing-

definicii/

Интернет маркетинг – Неколку Дефиниции

https://business.tutsplus.com/mk/tutorials/what-is-

online-marketing--cms-31075

Што претставува онлајн маркетинг?

http://eprints.ugd.edu.mk/1942/1/Маркетинг

%20истражување%20преку%20интернет-

лекториран.pdf

МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

http://eprints.ugd.edu.mk/23239/1/Magisterski

%20trud%20-%20Marketing%20na%20socijalni

%20mediumi%20FINAL.pdf

„Маркетингот на социјалните медиуми како комплементарна

активност одмаркетинг стратегија“, ЖУПАН МАРТИНОВСКИ- 

МАГИСТЕРСКИ ТРУД -Штип, декември 2019
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Наставна содржина 7: Маркетинг моноторинг

Времетраење: 120 минути, од кои 60 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  им  го  претставува  маркетинг  мониторингот  на
учениците и ги опишува методите и алатките за истиот, поддржувајќи ги во колективно учење за да
ги совладаат мониторинг активностите и вештинитеза планирање на контролата/увидот.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Контрола на  маркетинг активности - шема /  насока на дејствување. Чекор 1: Подготовка на

список со елементи на маркетинг активности кои ќе бидат ставени на увид/контрола заедно со
образложение / основи (на пр. продажба, трошоци, број на клиенти, посети на веб-страници и
допаѓања  на забавни  страници).  Чекор  2:  Подготовка  на  контролната  програма (време  и
периодичност, на пр.  еднаш годишно, еднаш месечно). Чекор 3:  Имплементација на увидот
(кој  треба да  се  вклучи во  процесот,  кои  документи се  суштински потребни за време  на
увидот, како се обработуваат податоците, потребно време за спроведување на  прегледите).
Чекор 4: Анализа на резултатите од увидот (дали резултатите од контролата се подобри или
полоши од понудените во стратегијата). Чекор 5: Заклучоци донесени од контролната анализа
(на кои елементи, функции на работењето на компанијата им се потребни промении кога им е
потребна имплементација). Чекор 6: Разгледувањена заклучоците донесени од прегледот (кои
се трошоците за спроведување на мерките, кога и како ги спроведуваат).

- Алатки  за  набљудување:  Google  Analytics  https://www.google.com/analytics-  откако  ќе  го

внесеме  кодот  на  Google  Analytics  на  веб-страницата,  овие  алатки  ќе  ги  оценуваат,  меѓу
другите и податоците  како  што  се  бројот  на  посети  (и  нови  и  стари  корисници),  време
поминатона веб-страницата. Hootsuite - анализа на  медиумите за социјално вмрежување и
управување  со  портали  на  едно  место  https://hootsuite.com.  Google  Alerts
https://www.google.pl/alerts -  анализи  на  Интернет  засновани  врз  одредени  зборови  и
содржини, вклучувајќи мониторинг и истражување за тоа колку референци се појавуваат во
однос  на  одредена  содржина  за  која  сме  заинтересирани.  Google  AdWords  (следење  и
оценување  на  ефикасноста  на  рекламни  кампањи  и  клучни  зборови  на  мрежата).  Bit.ly
https://bitly.com (алатката  дизајнирана  да  анализира  број на пати  што  се  кликнати на
врската). Freshmail (испраќање е-пошта, мониторинг и оценување на реакциите на клиентите
за нашите постапки).

- KPI (Клучни индикатори за перформанси):  KPI во целина, на пр.,  активности преземени во

однос  на  бројот  на  стекнати  клиенти  -  учење  на  начинот  на  кој  се  стекнуваат  клиенти,
трошоците  за  привлекување  на  ,,главниот  клиент,, -  тоа  е  личност  која  е  потенцијално
заинтересирана за понудата или лице со одредена потреба кога станува збор за набавка) -
дефинирање на она што навистина е потребно /  се  бара (време, пари, итн.) за да се добие
наклоноста  на  главниот  клиент  во  разни  канали  за  дистрибуција.  ROI  (Враќање  на
инвестицијата)  -  сооднос  на  расходите  поврзани  со  маркетинг  активности  и остварената
добивка. KPI - веб-страница (www) на пр. стапка на нови посетители, вракање на претходни
посетителите, просечно време поминато на веб-страница, стапка на отскокнување - индекс на
стапка  на отскокнување (непосредно  затворање на веб-страница)  нè  информира  за некои
клучни главни одлики на веб-страницата - графика, изглед на документот, прв впечаток.
Ако индексот на стапка на отскокнување е голем, тогаш треба да се преземат мерки за да се
оптимизира веб-страницата и изворот на трговија - проверка дали клиентите ја посетуваат
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страницата со внесување на URL, кликнување на AdWords или со кликнување на врски на
блогови или разни канали за социјални мрежи. KPI - социјална мрежа: на пр. колку број пати
содржината е објавена,број лајкови (допаѓања),  споделувања и коментари, зголемување на
бројот  на  следбеници,  фактор  на  конверзија  -  колку  клиенти  спроведуваат  одредени
активности  (на  пр.  претплата  на  билтен,  употреба  на  бесплатна  е-книга)  по  кампања,
спомнување  на  бренд  во  порталите за  социјално  вмрежување,  водечка  цена  во  однос  на
платено рекламирање).

- Индикатори што треба да се анализираат кога станува збор за содржината на маркетингот:

број на единствени корисници (нови и повратни); број на посети; поминато време на веб-
страница;  коментари  и  мислења  (позитивни  и  негативни);  споделување  материјали  во
каналите  на социјалните мрежи; број на претплатници на блогот; број на навивачи;  колкав
пати се преземени; цитати на Интернет на напис или блог; број на конверзии.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Користејќи избрани алатки презентирани за време на обуката, секој ученик анализирабренд.

Потоа,  секој  ученик  ja  презентира  лична  анализа  пред  целата  група.  Групата  заедно  со
обучувачот дискутираат и ги оценуваат сите анализи.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  во  врска  со  маркетинг
мониторингот,  обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.
ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.zabanga.us/marketing-

communications/monitoring-evaluation-and-control.html

Article “Monitoring Evaluation and Control”, Marketing 

Communications,2019

https://blog.hootsuite.com/social-media-monitoring-tools/ Article “16 of the Best Social Media Monitoring Tools”, 

Christina Newberry, 2019

https://smallbusiness.chron.com/7-ways-evaluate-

marketing-plan-58331.html

Article “7 Ways to Evaluate Your Marketing Plan”, Robert 

Morello, reviewed by Michelle Seidel, 2019

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС
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http://www.dbt.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid

/matdid920046.pdf

“MARKETING DEI PRODOTTI VITIVINICOLI - STRATEGIA, 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO”, Prof. Diego Begalli, 2008

https://www.datalytics.it/social-media-monitoring-

marketing/

Articolo “Social Media Monitoring, perché è importante per il 
marketing”, datalytics, 2016

www.themarketingfreaks.com/social-tools Articolo “Social Tools: 37 Strumenti per il Social Media 
Marketing”, Marketing Freaks, 

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://eprints.ugd.edu.mk/9213/1/Book%20Strategiski

%20marketing.pdf

С Т Р А Т Е Г И С К И М А Р К Е Т И Н Г - Проф. д-р Трајче

МИЦЕСКИ -Штип, 2013 годинa
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Модуларна единица 1.2 (A)  -  Како да се дефинира стратешкиот план на
претпријатието за винарско производство? (24 часа)

Список на наставни содржини

Наставна содржина 1: Основи на стратешко планирање. Предности на стратешко 
планирање (240 минути, од кои 160 за практични активности)

Наставна содржина 2: Како да се планира? (300 минути, од кои 200 минути за практични 
активности)

Наставна содржина 3: SWOT - алатка за планирање (360 минути, од кои 240 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 4: Поставување Визија / Мисија (240 минути, од кои 160 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 5: Поставување на цели и нацрт на стратешки план (300 минути, 
од кои 200 минути за практични активности)
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Наставна содржина 1: Основи на стратешко планирање. Предности на стратешко 
планирање

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со причините и главните точки
на важноста на стратешкото планирањесо посебен фокус на винарското претпријатие.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за процесот на  изготвување на  стратешки план и клучни елементи и фази за

стратешко планирање  (анализа,  формулирање  на  стратегија,  поставување  на  целите,
активности / акциски план, контрола и повратна информација) и придобивкитеод стратешко
планирање.

- Групна  работа  (групи  од  максимум  6  учесници),  со  задачи  да  ги  постават  причините за
стратешко  планирање:  групни  дискусии  за  главните  точки  на  важноста  на  стратешкото
планирање,  бура на  идеи за причините за стратешко планирање,  синтеза на идеи кои се
пројавиле за време на дискусијата во рамките на секоја група и презентација на истите пред
сите учесници.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците анализираат и оценуваат во рамките на групите, а потоа заедно и како целина, со

обучувачот ги дискутираат идеите кои произлегле  во рамките на групната работа.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење  во врска со причините и
главните  точки  на  важноста  на  стратешкото  планирање,  обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

http://www.businessdictionary.com/definition/strategi

c-plan.html

Article “Strategic planning”, Business Dictionary

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning Article “Strategic planning”, Wikipedia
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ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica Articolo “Pianificazione strategica”, Wikipedia

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://mk.wikipedia.org/wiki/Стратешко_планирањ

е

Стратешко планирање

https://www.academia.edu/8143650/Стратегиски_М

енаџмент

Стратегиски Менаџмент, Марина Стоилковска
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5


Наставна содржина 2: Како да се планира?

Времетраење: 300 минути, од кои 200 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  методолошките  и
оперативните пристапи во стратешкото планирањесо посебен фокус на винарското претпријатие.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  методолошки  и  оперативни  пристапи  во стратешкото планирање  (на  пр.,

конвенционално  стратешко  планирање,  стратешко планирање  засновано  на  прашања,
органско  стратешко  планирање,  стратешко  планирање  во  реално  време,  модел  на
усогласување  на  стратешко  планирање,  инспиративен  модел  на  стратешко  планирање,
балансирана  картичка  за  оценување  и  сл.);  содржина  на  стратешкиот  план  (порака  за
управување  /  воведување,  информации  за  организацијата  и  позадината,  мисијата  и
вредностите, анализа на тековната состојба, цели и стратегии, индикатори за проценка).

- Индивидуална работа:  секој  учесник  подготвува  нацрт  на писмена мотивациона порака  за
информирање  на  вработените  и  акционерите  на  винарското  претпријатие  (вистински  или
потенцијални) за мотивација за составување стратешки план.

- Групна  работа  (групи  што  вклучуваат  барем еден  учесник  што  веќе  работи  во  винарско
претпријатие):  секоја  група  подготвува  пишана  општа  информација  за  винарското
претпријатие (локација, големина на претпријатието, годишен промет  и вински производи),
вклучувајќи опис на мисијата на организацијата,  производите и услугите на организацијата,
долгорочните цели на организацијата, историјата на организацијата и  штое потребно да се
постигне сегашниот дизајн,  главни точки на промена или експанзија, клучни луѓе и врски,
перформансите на организацијата,  детали за програмите со кои организацијата  работи  со
краток список  на задачи и приоритети, како организацијата ја постигнува својата мисија на
дневна  основа,  специфични  насоки и  достигнувања  на  организацијата.Секоја  група  им
презентира општи информации на сите учесници.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Секој ученик им  ја  презентира на  останатите учесници,мотивационата порака напишана во

рамките на индивидуалната работа, а  потоа  целата група учесници заедно со обучувачот  ја
анализираат и оценуваат истата.

- Учесниците најпрвин во рамките на групите, а потоа и како целина, заедно со обучувачот, ги
анализираат  и  оценуваат  пишаните  општи  информации  за  винарските  препријатија
дефинирани во рамките на групната работа.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење во врска со за методолошки и
оперативни пристапи во стратешкото планирање, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во
специфичното поле (на пр.  ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и
емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
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може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

http://peopleof.oureverydaylife.com/write-

organizational-background-5883.html

Article “How to Write an Organizational Background”, Chase 
Sackett, BizFluent

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.pmi.it/professioni/strategie-e-

tecniche/190143/la-pianificazione-strategica-

aziendale.html

Articolo “La pianificazione strategica aziendale”, PMI.it

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://finance.gov.mk/files/u249/Priracnik%20za

%20stratesko%20planirawe%20januari

%202014_2.pdf

ПРИРАЧНИКЗАСТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ -  м-р Маја Петрова,

Љиљана Костиќ, Сали Сали, Скопје, јануари 2014
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Наставна содржина 3: SWOT – алатка за планирање

Времетраење: 360 минути, од кои 240 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со стратешката SWOT анализа
на  бизнисот  и  работењето  на  компанијата,  истакнувајќи  ја  конкурентската  предност  што  SWOT-
анализата може да ја обезбеди во производство на вина.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за SWOT анализа преку која се лоцираат јаки, слаби страни, можности и закани.
- Групна  работа  (групи  што  вклучуваат  барем  еден  учесник  кој  веќе  работи  во  винарско

претпријатие):  секоја  група  подготвува  нацрт  на  SWOTанализа  за  деловни  активности  и
активности на винарското претпријатие и ги презентира на други групи.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  во  рамките  на  групите,  а  потоа  и  како  целина,  заедно  со  обучувачот,  ги

анализираат  и  евалуираат SWOT  анализите  за  винарските  претпријатија  дефинирани  во
рамките на групната работа.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за стратешка SWOT анализа
на  деловните  активности  и  работењето  на  компанијата,  обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis Article “SWOT analysis”, Wikipedia

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT Articolo “Analisi SWOT”, Wikipedia
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://mk.wikipedia.org/wiki/СВОТ_(анализа) СВОТ (анализа)

http://www.entrepreneur.mk/index.php/novosti/1709

-swot.html

Што е SWOT анализа и како до нејзина успешна реализација

http://www.pretpriemac.com/biznis-plan-swot-

analiza/

Бизнис План – SWOT Анализа
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Наставна содржина 4: Поставување Визија / Мисија

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа  активност,  обучувачот  ги запознава учениците со концептот  на вредности,
визија и мисија во рамките на стратешко планирање, особено за производство на вино.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за концептот на вредности, визија и мисија во рамките на стратешко планирање,

особено за производство на вино.  

- Групна  работа  (групи  што  вклучуваат  барем  учесник  што  веќе  работи  во  винарско
претпријатие):  секоја  група  подготвува  нацрт -изјава  за  вредности, визија  и
мисија на винарското претпријатие и ја презентира пред другите групи.         

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  во  рамките  на  групите,  а  потоа  и  како  целина,  заедно  со  обучувачот,  ги

анализираат  и  евалуираатвизиите  и  мисиите  на винарските  претпријатија  дефинирани  во
рамките на групната работа.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство  во врска со концептот на вредности,
визија и мисија во рамките на стратешко планирање, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка
во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците
и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

http://smallbusiness.chron.com/purpose-mission-

vision-statements-strategic-planning-13161.html

Article “The Purpose of Mission and Vision Statements in 
Strategic Planning”, Madison Hawthorne; Reviewed by Jayne 
Thompson, LLB, LLM; Updated March 25, 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_statement Article “Vision statement”, Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Mission_statement Article “Mission statement”, Wikipedia
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ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Visione_aziendale Articolo “Visione aziendale”, Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Missione_aziendale Articolo “Missione aziendale”, Wikipedia

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://biznisinfo.mk/shto-e-misija-a-shto-vizija-na-

edna-kompanija/

Што е мисија, а што визија на една компанија?Александра 

Петровска -18/01/2019

http://eprints.ugd.edu.mk/10334/1/__ugd.edu.mk_pri

vate_UserFiles_katerina.hadzivasile_Desktop_Magister

ska-Vesna%20Efremova-pdf%20za%20fax.pdf

ФОРМУЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 

ОРГАНИЗАЦИСКАСТРАТЕГИЈА СО ФОКУС НА СТРУКТУРАТА, 

КУЛТУРАТА ИСООДВЕТЕН СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО -Весна 

Ефремова-МАГИСТЕРСКИ ТРУД, Штип, мај 2014
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Наставна содржина 5: Поставување на цели и нацрт на стратешки план

Времетраење: 300 минути, од кои 200 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот ги запознава учениците  како  да се постават цели во
рамките на стратешко планирање, како и за изготвување на стратешки план, особено за  винарско
претпријатие.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за концептот  на  деловни  цели,  деловни  цели  и  деловна  стратегија ,

особено за производство на вино.         
- Групна  работа  (групи  што  вклучува  барем  учесник  што  веќе  работи  во  винарско

претпријатие): секоја група подготвува деловни цели, деловни цели и деловна стратегија на
винарското претпријатие и ги презентира пред другите групи.         

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  во  рамките  на  групите,  а  потоа  и  како  целина,  заедно  со  обучувачот,  ги

анализираат  и  евалуираатизготвените деловни  целии  деловна  стратегија  на винарските
претпријатија дефинирани во рамките на групната работа.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за уѕчениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  во  врска  со целите во  рамките  на
стратешко планирање и подготовка на нацрт стратешки план, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linkedin.com/pulse/20140616055721-

142774715-business-goals-vs-objectives-vs-

strategies-vs-tactics

Article “Business Goals vs. Objectives vs. Strategies vs. Tactics”,
Meysam Ghanbari, 2014

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС
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https://www.tesionline.it/appunti/formulazione-ed-

esecuzione-di-una-strategia-aziendale/definizione-

della-strategia-aziendale-di-un-impresa/17/1

Articolo “Definizione della strategia azienadale di un’impresa”, 
Tesi online

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.pretpriemac.com/vodich-za-

postavuvanje-na-biznis-celi/

Водич за поставување на бизнис цели

http://www.entrepreneur.mk/index.php/faq-

menu/134-2009-08-20-11-03-55.html

Планирање на вашиот план

http://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Eko

nomski%20fakultet/II%20godina/III

%20semestar/Delovno%20planiranje/T5.pdf

ПОТРЕБА И СУШТИНА НА ПЛАНИРАЊЕТО, доц. д‐р Наташа 

Ристовска
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Модул 2 (A):

Управување со визба (240часа/96теорија+144 пракса)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна  единица  2.1  (A)  –  Управување  со  набавка  и  примарна
преработка на грозјето (40 часа) 

Листа на Наставни содржини

Наставна содржина 1: Биолошки карактеристики на виновата лоза (480 минути, од 
кои 240 минути за практични активности)

Наставна содржина 2: Вински сорти на грозје (960 минути, од кои 600 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 3:Технолошки карактеристики на грозје (720 минути, од кои 480 
минути за практични активности)

Наставна содржина 4: Органско производство на грозје (240 минути, од кои 120 
минути за практични активности)
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Наставна содржина 1: Биолошки карактеристики на виновата лоза

Времетраење: 480 минути, од кои 240 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со подземните и надземните
органи кај виновата лоза; градбата и функцијата на органите на воновата лоза (корен, стебло, лист,
цвет,  плод),  видовите  на  ластари,  органите  за  размножување  на  виновата  лоза  (генеративно  и
вегетативно) и годишен биолошки циклус на виновата лоза. 

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Надземни и подземни делови од виновата лоза: Презентирање на надземните и подземните делови
и објаснување на карактеристиките на деловите: корен, стебло, лист, цвет, плод. Се подготвуваат
примероци од различни делови од виновата лоза и се дава задача на учениците да ги препознаваат
деловите согласно претходниот опис и објаснување на карактеристиките. Покрај препознавање на
деловите, од учениците се бара да ја објаснуваат нивната улога.

- Градба и функција на органите на виновата лоза: Се врши микроскопирање на пресек од деловите
на виновата лоза и учесниците ги воочуваат карактеристики на градбата на поедините делови и ја
поврзуваат градбата со функцијата на деловите.

- Размножување  на  виновата  лоза:  На  почеток  се  објаснува  разликата  помеѓу  генеративното  и
вегетативното размножување, а потоа се презентира начинот на размножување на виновата лоза. 

- Годишен биолошки циклус  на  виновата  лоза:  На учесниците  им се  објаснуваат  фенофазите  на
виновата лоза: отворање на папки, пораст на ластари, цутење, опрашување, пораст на зрната и
зреење на  грозјето.  На учесниците  им се  претставува  содржината  на  фенолошкиот  дневник  за
следење на фенофазите и се бара од нив да ги читаат и анализираат содржините од дневникот. На
крај им се објаснува подготовката на виновата лоза за зимски одмор и период на мирување.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  во  обуката  ги  препознаваат  деловите  на  виновата  лоза,  ги  објаснуваат
карактеристиките  на  деловите  и  ги  препознаваат  деловите  според  микроскопирање  на
нивните пресеци. Разликуваат генеративно од вегетативно размножување и објаснуваат за
размножувањето на виновата лоза. Им се поделуваат пополнети фенолошки дневници и се
бара  од  учесниците  да  ги  читаат,  толкуваат  и  анализираат  содржините  од  дневникот.
Учесниците работат индивидуално, во парови, во групи и на крај ги презентираат, оценуваат
и анализираат резултатите од нивната работа.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; примероци од делови од виновата лоза; микроскоп и микроскопски препарати од
делови од винова лоза; генеративни и вегетативни делови од винова лоза и фенолошки дневник.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  биолошките
карактеристики на лозата, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на
учење,  како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,

55



ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://books.google.mk/books?

id=wnNvmRjfxgQC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=:

+Biological+characteristics+of+the+grapevine&sourc

e=bl&ots=L0l-2Bgxfu&sig=ACfU3U0Ss-

RND8pLolZ4brdI5Qizks2w6Q&hl=en&sa=X&ved=2ah

UKEwj-

1NS1r93nAhWew8QBHWOgCbQQ6AEwCXoECAoQAQ

#v=onepage&q=%3A%20Biological

%20characteristics%20of%20the

%20grapevine&f=false

Biology of the Grapevine

By Michael G. Mullins, Alain Bouquet, Larry E. Williams

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://prezi.com/cvk4vh2hoc5m/la-biologia-del-vino/ Articolo “LA BIOLOGIA DEL VINO”, Martina Missone 2014

https://doc.studenti.it/riassunto/biotecnologia/chimica

-vino.html

Articolo “CHIMICA DEL VINO”, Studenti.it

https://www.agraria.org/viticoltura-

enologia/lieviti.htm

Articolo “Lieviti del vino - Appunti di Enologia - Lieviti, 
fermentazione alcolica, lieviti selezionati”, Rivista di Agraria.org

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

https://sezavino.mk /развојни-фази-на-виновата-

лоза/

Развојни фази на виновата лоза, Октомври 2019

www.fznh.ukim.edu.mk › stories › 
doktorska_disertacija_z_prculovski

Влијание на бројот на гроздови врз приносот и квалитетот
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Факултет за 
земјоделски науки и храна –Скопје
Докторска дисертација М-р Златко Прцуловски

sezavino.mk › време-на-созревање-на-виновата-
лоза

Време на созревање на виновата лоза - Сè за вино - 
Лозарство
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Наставна содржина 2.1.2: Вински сорти на грозје

Времетраење: 960 минути, од кои 600 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со стопанското значење на
винските сорти грозје; вински сорти за производство на квалитетни и средно квалитетни црни вина;
квалитетни  и  средно  квалитетни  бели  вина;  сорти  за  производство  на  конзумни  бели  вина;
корелацијата  помеѓу  хемискиот  состав  и  технилошките  вредности  на  грозјето  и  оптималниот
сортимент на винските лозови насади. 

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Стопанско значење на винските сорти грозје: Презентирање на податоци за стопанското значење
на винските сорти грозје. 

- Вински сорти за производство на квалитетни  црни вина: Презентирање на вински сорти грозје за
производство  на  квалитетни  црни  вина  и  објаснување  на  морфолошките  карактеристики  за
препознавање на сортите: блатина; вранец; кратошија; теран; црн бургундец; каберне совињон;
граме и мерло. Со презентирање на слики, учесниците ги препознаваат сортите според нивните
морфолошки  карактеристики.  Учесниците  од  Италија  ги  изучуваат  и  препознаваат  сортите  за
производство на квалитетни црни вина што најмногу се одгледуваат во нивната земја и нивното
опкружување.

- Вински  сорти за  производство  на  средноквалитетни црни вина:  Презентирање на  вински  сорти
грозје  за  производство  на  средно  квалитетни  црни  вина  и  објаснување  на  морфолошките
карактеристики за препознавање на сортите: станушина; охридско црно; црно тиквешко; прокупец;
мелничко  црно;  плавец  мал  и  гаме  бојадисер.  Со  презентирање  на  слики,  учесниците  ги
препознаваат  сортите  според  нивните  морфолошки  карактеристики.  Учесниците  од  Италија  ги
изучуваат и препознаваат сортите за производство на средноквалитетни црни вина што најмногу се
одгледуваат во нивната земја и нивното опкружување.

- Вински сорти за производство на квалитетни бели вина: Презентирање на вински сорти грозје за
производство  на  квалитетни  бели  вина  и  објаснување  на  морфолошките  карактеристики  за
препознавање на  сортите:  жилавка;  ркацители;  рајнски  ризлинг;  италијански  ризлинг;  семијон;
совињон; шардоне; бел бургундец, транинец и белан. Со презентирање на слики, учесниците ги
препознаваат  сортите  според  нивните  морфолошки  карактеристики.  Учесниците  од  Италија  ги
изучуваат  и  препознаваат  сортите  за  производство  на  квалитетни  бели  вина што  најмногу  се
одгледуваат во нивната земја и нивното опкружување.

- Вински сорти за производство на средно квалитетни бели вина: Презентирање на вински сорти
грозје  за  производство  на  средно  квалитетни  бели  вина  и  објаснување  на  морфолошките
карактеристики за препознавање на сортите: шипон; охридско бело и смедеревка. Со презентирање
на  слики,  учесниците  ги  препознаваат  сортите  според  нивните  морфолошки  карактеристики.
Учесниците од Италија ги изучуваат и препознаваат сортите за производство на средно квалитетни
бели вина што најмногу се одгледуваат во нивната земја и нивното опкружување.
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- Вински сорти за производство на конзумни бели вина: Презентирање на вински сорти грозје за
производство  на  конзумни  бели  вина  и  објаснување  на  морфолошките  карактеристики  за
препознавање  на  сортите:  пловдина  и  лисичина.  Со  презентирање  на  слики,  учесниците  ги
препознаваат  сортите  според  нивните  морфолошки  карактеристики.  Учесниците  од  Италија  ги
изучуваат  и  препознаваат  сортите  за  производство  на  конзулни  бели  вина што  најмногу  се
одгледуваат во нивната земја и нивното опкружување.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката ги препознаваат винските сорти на грозје според нивните морфолошки
карактеристики и ги категоризираат според квалитетот за производство на црни и бели вина.
Учесниците работат индивидуално, во парови, во групи и на крај ги презентираат, оценуваат
и анализираат резултатите од нивната работа.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, макети и видео-записи од вински сорти.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за познавање на винските сорти грозје,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  на  учење,  како  и  при
неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://watermark.silverchair.com/0022-2747-

38_4_237.pdf?

token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9

Cf3qfKAc485ysgAAAlIwggJOBgkqhkiG9w0BBwagggI_

MIICOwIBADCCAjQGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZ

QMEAS4wEQQMx01_fLKjQxtz4DF-

AgEQgIICBT2Vp7PCuD9Eit1QMYADWgKlVzIJ0czgb5vh

kY5chq5IEdKEH-

Q3QwYl7uNe1KIHnfgvS449HiKaDTx405B1MBDiKVYpl

PlcR8ndA2X2rczPmfpUbCVBH_Q69VwMGqBvlZpBVveZ

fZURcJXLJKure-

OatbaLn2D5YTOMSsNAbAGrO_3EPnZnH262_7Ae7Uk2

G1DSbDkDDVdN8lkgToFxpT1hqNCSyWw8GgnieQsAys

taUQjylc0vVNimhlzD97-

Grapes and Wine Technology: Grapes to Wine - A. M. JOE and 

K. M. SHAHANI
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HgKk8uP5mUN5jN2tJgAkP3P0LRirTqhJiM-V-O1kiMn-

3PgaXAoMQ1bgC2RnbvCGL0blTeQXfYAhvZqunHrLS2f

QjeohfesuSpEofV2xEGFHEn5svis9KVs66Mn3wTXxpLP

TOd_LA8hcG8G0ed-

T5m2uWdnzlDAAFTdpSKNfzfb7zLd4Z7yMTnwD8iPZ4q

71QtKd7HReQow6ACH-

L14POWW6XA_k0CP_eBYGnSuX_I4kgCoBq2s_DFwcrs

hnbXx0vv6WIhD0v7EkkLhofpe8jdGAXrcgxtIlNDlz7TxN

2oZOy_Rnp9aD3rSBOmWfje19jAAg0IFs4dD8rFcgWvI

AyBvS7wAAd2kXrBv3fyq4wXOg-

j_hlGl2jRwxnYxcQfAGVRP5BIPG9vYxbD0kbfh0vER8XN

-AX7sYd03Yc5ZZU1Su7GKVeTqQ

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-

2017/indici-maturazione-la-maturita-tecnologica-

delluva/

Articolo “Indici di maturazione per la maturità tecnologica 
dell’uva”, Rivista di Agraria.org, Gennaro Pisciotta, 2017

https://vinoeviticoltura.altervista.org/la-maturazione-

delluva/

Articolo “La Maturazione dell’Uva”, Vino&Viticoltura, 2016

http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/politiche-

agricole/settori-d'intervento-e-frodi-scoperte/frodi-

scoperte/vitivinicolo/caratteristiche-delle-uve-da-vino

Articolo “CARATTERISTICHE DELLE UVE DA VINO”, COMANDO 
CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE, 2017

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

https://extrapoint.mk/vinska-sorta-kratosija/ Винска сорта - Кратошија

http://www.fznh.ukim.edu.mk/jafes/VOL
%2065_2015/Trudovi_PDF/057%20Frosina_Trajanov
ska_49_53.pdf

Карактеристики на бели вински хибридни сорти 
Фросина Трајановска1 
1Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје 
насока: Лозарство и винарство

mk.unansea.com › видови-на-вина-детална-
класификација

Видови на вина: детална класификација

www.vino.mk › svetot-na-vinoto › vinski-sorti Вински сорти | www.vino.mk
sezavino.mk › вински-сорти-за-производство-на-
црвен

Сорти на грозје за производство на црвени вина - Сè за вино
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Наставна содржина 2.1.3: Технолошки карактеристики на грозје

Времетраење: 720 минути, од кои 480 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со факторите кои влијаат врз
механичкиот  состав  на  грозјето;  хемискиот  состав  на  грозјето  и  ширата;  состав  и  количина  на
шеќерите во грозјето; киселини и фенолни соединенија во грозјето; технолошка зрелост на грозјето и
влијанието на моментот на бербата на грозјето и производството на виното. 

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Фактори кои влијаат врз маханичкиот состав на грозјето: Презентирање на фактори кои влијаат врз
механичкиот состав на грозјето и врз неговиот рандман. 

- Хемиски состав на грозје и шира: Презентирање на хемиски состав на различни сорти вински сорти
грозје и хемиски состав на шира. 

- Шеќери во  грозјето:  Презентира содржина  на  шеќери во  различни  сорти грозје  и демонстрира
методи за определување на шеќери во грозјето.

- Други хемиски материи во грозјето: Презентирање на останати хемиски материи во грозјето кои се
значајни  за  производство  на  вино:  киселини  (винска;  јаболчна;  лимунска  и  др.);  фенолни
соедниненија (танин; флавоноиди и др.); витамини; ферменти и минерални материи во грозјето.

- Технолошка зрелост на грозјето: Објаснува карактеристики и значење на технолошка зрелост на
грозјето за производство на вино и демонстрира определување на технолошка зрелост на грозје со
рефрактометар. 

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката го објаснуваат хемискиот состав на грозјето за производство на вино и
хемискиот  состав  на  ширата.  Покрај  застапеноста  на  хемиските  елементи  во  грозјето  и
ширата,  учесниците  ја  определуваат  количината  на  шеќер  и  технолошката  зрелост  на
грозјето. Учесниците работат индивидуално, во парови, во групи и на крај  ги презентираат,
оценуваат и анализираат резултатите од нивната работа.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, широметар и рефрактометар.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  технолошките
карактеристики на грозјето, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле
на учење, како и при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
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учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_grape_varieties List of grape varieties

https://www.wine-searcher.com/grape-varieties Grape Varieties

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://winenews.it/it/i-50-e-piu-famosi-vitigni-d-

italia_284249/

Articolo “I 50 E PIU’ FAMOSI VITIGNI D’ITALIA”, Wine News

http://vinionline.net/vitigni.html Articolo “Vitigni e uva in Italia”, VINIONLINE.net

https://www.vinifero.it/pillole/vitigni-autoctoni/ Articolo “Vitigni autoctoni: tutte le varietà italiane per la 

produzione di vino”, Vinifero.it

https://www.winepoint.it/blog/le-differenze-nei-vini-a-

seconda-delle-varieta-di-uve-e-del-terroir

Articolo “Le differenze nei vini a seconda della varietà di uve e di

terroir”, Wine Point Magazine, Giovanni Erba, 2017

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
https://sezavino.mk     /развојни-фази-на-виновата-

лоза/ 

Време на созревање на виновата лоза, Мај 2017

sezavino.mk › пропусти-кои-се-прават-при-прием-
на-гро

Пропусти кои се прават при прием на грозјето ... - Сè за 
вино

https://mk.unansea.com/видови-на-вина-детална-
класификација/

Видови на вина: детална класификација

http://www.vino.mk/mk/svetot-na-vinoto/vinski-sorti Вински сорти | www.vino.mk
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http://www.vino.mk/mk/svetot-na-vinoto/vinski-sorti
https://mk.unansea.com/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://mk.unansea.com/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV1pzRq8zoAhWGfZoKHaVEAUoQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fsezavino.mk%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B8-%25D1%2581%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%2F&usg=AOvVaw073Sr3fwBgBYfwul0u5x1L
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV1pzRq8zoAhWGfZoKHaVEAUoQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fsezavino.mk%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B8-%25D1%2581%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%2F&usg=AOvVaw073Sr3fwBgBYfwul0u5x1L
https://sezavino.mk/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0/
https://sezavino.mk/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0/


Наставна содржина 2.1.4: Органско производство на грозје

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со значењето и спецификите на
органското  производство;  принципи  на  органско  земјоделство;  и  услови  за  лозарско  органско
производство. 

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Значење  и  специфики  на  органското  производство:  Објаснување  за  развојот  на  органското
земјоделство и местото на лозарството во органското  производство на грозје.

- Принципи  на  органско  земјоделство:  Објаснување  на  одржливиот  развој  на  агро-екосистемот  и
стандардите за органско производство; организациската поставеност на органското земјоделство и
регулативата во земјите на ЕУ; контрола врз органското производство и процедури за добивање на
сертификат  за  органско  земјоделско  производство;  чекори  за  премин  од  конвенционално  кон
органско производство. 

- Услови  за  лозарско  органско  производство:  објаснување  на  поимот  „управување  со  почва“;
презентирање на машините и алатот за основна и дополнителна обработка на почва при органско
лозарство; објаснување на ѓубрива што може да се користат при органско лозарство; презентирање
на  превентивни  и  заштитни  мерки  и  избор  на  заштитни  средства  при  лозарско  органско
производство; и објаснување за берба и складирање на органско грозје. 

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката ги објаснуваат спецификите и принципите на органското производство.
Ги  наведуваат  постапките  за  контрола  врз  органското  производство  и  процедурите  за
добивање на сертификат за органско земјоделско производство. Ги објаснуваат чекорите за
премин од конвенционално кон органско производство. Учесниците ги презентираат машините
и  алатот  за  основна  и  дополнителна  обработка  на  почвата  и  ѓубривата  што може да  се
користат при органско лозарство. Учесниците ги набројуваат превентивни и заштитни мерки и
избор на заштитни средства при лозарско органско производство и објаснуваат за берба и
складирање на органско грозје.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови,  машините и алатот за основна и дополнителна обработка на
почва; различни видови на ѓубрива и средства за заштита на виновата лоза.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за органското  производство
на грозје, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и
при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив, ориентираност кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).
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За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://ulster.cce.cornell.edu/resources/organic-grape-

production-guide

Production Guide for Organic Grapes - NYS IPM Publication No. 

224

https://agronomy.unl.edu/farming-systems/organic-

grape-production

Organic Grape Production - Tara Sood, (2008)

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.vinook.it/uva-e-vitigni/uva/uva-

biologica.asp

Articolo “Uva biologica”, VINOok.it

https://www.ideegreen.it/vini-biologici-22707.html Articolo “Vini biologici, dalla coltivazione alla lavorazione 
dell’uva”, Idee Green

http://projects.ifes.es/pdfs/eco/bio6.pdf Manuale “PRODUZIONE BIOLOGICADI UVA E VINO”, 
Associazione BIOCERT, 2008

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://arhiva.mzsv.gov.mk/files/Vodic%20za

%20vinova%20loza.pdf

Водич за органско производство на винова лоза / [водичот 
го подготви
Ѓоко Данаилов]. - Скопје : Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство на РМ, 2007. - 60 стр. : 

илустр. ; 20 см

ruralnet.mk › Вардарски-регион-Патот-на-
органското-грозје-1

Патот на органското грозје - Ruralnet
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Модуларна  единица  2.2  (A)  –  Управување  со  технолошкиот  процес  на
производство,  флаширање,  пакување  и  складирање  на  бело,  розево,
црвено и пенливо вино (200 часа) 

Листа на Наставни содржини

Наставна содржина 1: Винарска визба (1.200 минути, од кои 720 минути за практични 
активности)

Наставна содржина 2: Машини и уреди за производство на вино и инструменти за 
контрола на процесите (1.800 минути, од кои 1.080 минути за практични активности)

Наставна содржина 3: Одржување на машини, уреди и вински садови (960 минути, 
од кои 600 минути за практични активности)

Наставна содржина 4: Алкохолна ферментација (840 минути, од кои 480 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 5: Технологија на производство на црвени и розеви вина 
(1.560 минути, од кои 840 минути за практични активности)

Наставна содржина 6: Технологија на производство на бели вина (1.320 минути, од 
кои 720 минути за практични активности)

Наставна содржина 7: Технологија на производство на специјални вина (1.080 
минути, од кои 720 минути за практични активности)

Наставна содржина 8: Болести, недостатоци и одгледување на виното (1.080 
минути, од кои 720 минути за практични активности)

Наставна содржина 9: Зреење и поправка на виното (1.200 минути, од кои 720 минути
за практични активности)

Наставна содржина 10: Конфекционирање, складирање и чување на готови 
производи (960 минути, од кои 600 минути за практични активности)
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Наставна содржина 1: Винарска визба

Времетраење: 1.200 минути, од кои 720 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот им ги презентира видовите на винарски визби согласно
класификацијата и ги објаснува техничките и технолошките услови на винарската визба; ги објаснува
условите  за  изградба  на  винарска  визба  и  внатрешните  услови;  презентира  видови  простории  и
производни одделенија во винарска визба; ги набројува позитивните и негативните страни на дрвени,
бетонски; метални, пластични и стаклени вински садови; презентира примена на винските садови во
винското производство; и објаснува за одржувањето на хигиената на винските садови. 

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Класификација на винарските визби: 

- Услови  за  градба  на  винарските  визби:  Објаснување  на  техничките  и  технолошките  услови  за
изградба на винарската визба и опишување на производните одделенија во винарската визба. Ги
објаснува внатрешните услови во одделенијата од винарската визба. 

- Вински  садови:  Ги  истакнува  позитивните  и  негативните  страни  на  дрвените,  бетонските,
металните, пластичните и стаклените вински садови и определува нивна употреба.

- Одржување  хигиена  на  винските  садови:  Објаснува  начини  за  одржување  на  различни  видови
вински садови, начин на остранување на винскиот камен од винските садови и начинот на чистење
и подготовка за употреба на заболени и загадени вински садови.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  во  обуката  ги  класифицираат  винарските  визби;  ги  објаснуваат  условите  за
изградба  на  винарски  визби;  определуваат  поставеност  на  производните  одделенија  и
условите во  нив.  Врз  основа  на  позитивните  и негативните  страни на  различните видови
вински садови определуваат употреба за различни вински производи,  начинот на чистење и
подготовка за употреба на заболени и загадени вински садови. 

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; слики; планови, различни видови вински садови и различни средстава за чистење
на винските садови.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за техничките и технолошките
услови на винарската визба, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле
на учење, како и при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
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резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://en.wikipedia.org/wiki/Wine_cellar Wine cellar, From Wikipedia, the free encyclopedia

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

http://bim.acca.it/progettare-una-cantina-vinicola/ Articolo “Progettare una cantina vinicola, regole e criteri 
progettuali”, Biblus BIM

https://www.vinook.it/caratteristiche-cantina.asp Articolo “Caratteristiche cantina”, VINOok.it

https://www.duca.it/le-caratteristiche-della-cantina-

per-la-corretta-conservazione-del-vino/

Articolo “Le caratteristiche della Cantina per la corretta 
conservazione del vino”, Duca di Salaparuta

https://www.olioevino.org/caratteristiche-cantina.asp Articolo “Caratteristiche cantina”, Olio e Vino

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
www.vino.mk › makedonija › vinarii Винарии
interesno.mk › fun › 31435-impresivni-gradbi-od-
vinarii-vo-svetot

Импресивни градби од винарии во светот

https://sezavino.mk/простории-во-винарската-визба Простории во винарска визба
sezavino.mk › дрвени-вински-садови Дрвени вински садови кои се користат во винарството
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Наставна содржина 2: Машини и уреди за производство на вино и инструменти за 
контрола на процесите

Времетраење: 1.800 минути, од кои 1.080 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа  активност,  обучувачот  ги запознава учениците со машините и уредите за
преработка на грозје и инструментите за контрола на процесите: температура, притисок, проток и
др.;  им  го  објаснува  принципот  на  работа;  укажува  на  поврзаноста  меѓу  машините,  уредите  и
инструментите со квалитетот и квантитетот на производство на вино; 

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

-Машините и уредите за преработка на грозје и принцип на нивната работа: гроздомелачки; машини
за цедење и за пресување на грозје; видови на пумпи во винарска визба (клипни, ротациони и
мембрански); филтри за вино (филтри без рамови - отворени и затворени; филтри со рамови - со
плочести рамови и филтри со КГ рамови.

-Инструменти за контрола на процесите: температура, притисок, проток и др.
- Машини и уреди за физичка стабилизација на виното: пастеризатори и јонски изменувачи.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  во  обуката  ги  разликуваат  машините  и  уредите  за  преработка  на  грозје;  го
опишуваат принципот на работа на машините и уредите за преработка на грозје; анализираат
поврзаност меѓу машините и уредите со квалитетот и квантитетот на производство на вино;
објаснуваат за начините на одржувањето на машините и уредите за производство на вино; го
објаснуваат  редоследот  на  вклучување  и  исклучување  на  машините  и  опремата  според
активностите на примарната преработка на грозјето, го објаснуваат принципот на работа на
инструментите за контрола на процесите: температура, притисок, проток и др.  го познаваат
перформансот на машините и опремата во винарството 

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; гроздомелачки; машини за цедење и за пресување на грозје; пумпи во винарска
визба, филтри за вино, инструментите за контрола на процесите: температура, притисок, проток и др.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за машини и садови во винаска визба,
инструменти  за  контрола  на  процесите:  температура,  притисок,  проток  и  др.  обезбедувајќи  ја  и
потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и при неформалното олеснување
на учењето (пр. ефективна комуникација со нив, ориентираност кон учениците и емпатички пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.
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Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.agrovin.com/en/machinery/winery/ Winery Equipment

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-udine/meccanizzazione-in-viticoltura-

udine-modulo-di-viticoltura-ii/appunti-di-

lezione/cantina-macchine-e-impianti/6401166/view

“Appunti su cantina macchine e impianti”, StuDocu, Università 

degli Studi di Udine, Aelfred Brandmayr, 2016

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

agroalternativa.info › modernizatsija-na-

proizvodstveni-kapatsiteti-na-..

Модернизација на производствени капацитети на вино
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Наставна содржина 3: Одржување на машини, уреди и вински садови

Времетраење: 960 минути, од кои 600 минути за практични активности.

Краток опис:Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со важноста за редовно чистење
и дезинфекција на машините, уредите и винските садови; презентира начини на отстранување на
винскиот  камен  од  винските  садови;  објаснува  начини  за  чистење  и  подготовка  за  употреба  на
заболените и загадените вински садови; и дава насоки како се определува методот и средствата за
чистење на винските садови.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

-Чистење и дезинфекција на машините, уредите и винските садови: важноста за редовно чистење и
дезинфекција на машините, уредите и винските садови.

-Методи и средства за чистење на винските садови: начини на отстранување на винскиот камен од
винските садови; начини за чистење и подготовка за употреба на заболените и загадените вински
садови.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  во  обуката  ја  истакнуваат важноста  за  редовно  чистење  и  дезинфекција  на
машините, уредите и винските садови; демонстрираат избор и примена на различни начини на
отстранување  на  винскиот  камен  од  винските  садови;  објаснуваат  како  се  чистат  и
подготвуваат за употреба на заболените и загадените вински садови и предлагаат методи и
средства за чистење на винските садови, машините и уредите за производство на вино.

Материјали  за  обука:основна  опрема  за  дидактика  (бела табла  или бели листови  со  маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери и различни средства за чистење на винските садови.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за одржување на машини,  уреди и
вински садови, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како
и при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив, ориентираност кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://www.materialsperformance.com/articles/materi Wineries: Equipment, Materials, and Corrosion, By B. Valdez, M. 
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al-selection-design/2015/09/wineries-equipment-

materials-and-corrosion

Schorr, N. Lothan, A. Eliezer

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-udine/meccanizzazione-in-viticoltura-

udine-modulo-di-viticoltura-ii/appunti-di-

lezione/cantina-macchine-e-impianti/6401166/view

“Appunti su cantina macchine e impianti”, StuDocu, Università 

degli Studi di Udine, Aelfred Brandmayr, 2016

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
sezavino.mk › разбирање-на-стабилноста-на-

тартарат

Што претставуваат малите кристалчиња на дното од вашето

вино

70



Наставна содржина 4: Алкохолна ферментација

Времетраење: 840 минути, од кои 480 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност, обучувачот укажува за  значењето на алкохолната ферментација
како сложен биохемиски процес и го објаснува процесот на алкохолната ферментација; објаснува за
влијание на температурата и кислородот врз алкохолната ферментација;  презентира и прикажува
поврзаност на составот на ширата и одвивањето на алкохолната ферментација; опишува хемизам и
биохемизам на алкохолната ферментација, објаснува за значењето на винскиот квасец во процесот на
алкохолната  ферментација;  демонстрира  видови  квасци  значајни  за  алкохолната  ферментација;
објаснува стадиуми на развој на питомиот вински квасец и на селекционираните квасци; анализира
улога на селекционираните вински квасци и ензимите во винарството  и презентира подготовка и
употреба на селекционираните вински квасци и ензимите.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Алкохолна ферментација:  Хемизам и биохемизам на алкохолната ферментација; поврзаност меѓу
составот на ширата и алкохолната ферментација; контролирана ферментација и фактори кои се
контролираат при контролирана ферментација; ; .

-Влијание на температурата и кислородот  врз алкохолната ферментација;  и начин на контрола на
температура и воздух при алкохолна ферментација.

- Улога на винскиот квасец во процесот на алкохолната ферментација: видови квасци во алкохолната
ферментација; стадиуми на развој на питомиот вински квасец и на селектираните квасци; улога на
квасците и ензимите во винарството; приготвување и употреба на селектираните вински квасци и
ензими.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката го објаснуваат хемизмот и биохемизмот на алкохолната ферментација
и влијанието на температурата и кислородот врз процесот на алкохолната фермеинтација;
разликуваат видови квасци значајни за алкохолната ферментација; презентираат стадиуми на
развој  на  питомиот  вински  квасец  и  на  селекционираните  квасци;  опишуваат  улога  на
селекционираните вински квасци и ензимите во винарството и демонстрираат подготовка и
употреба на селекционираните вински квасци и ензимите.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; вински квасци и ензими и др.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за алкохолна ферментација,  вински
квасци, ензими и и др.  обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на
учење,  како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).
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За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.researchgate.net/publication/222711547

_Low_temperature_alcoholic_fermentation_in_high_s

ugar_concentration_grape_must

Low Temperature Alcoholic Fermentations in High Sugar 

Concentration Grape Musts J. LLAURADÓ, N. ROZÈS, R. BOBET, 

A. MAS, AND M. CONSTANTÍ

http://www.morethanorganic.com/fermentation Fermentation 

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-udine/meccanizzazione-in-viticoltura-

udine-modulo-di-viticoltura-ii/appunti-di-

lezione/cantina-macchine-e-impianti/6401166/view

“La fermentazione alcolica”, StuDocu, Università degli Studi di 

Padova, prof. Emilio Celotti, 2015

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-

vino/fermentazione-alcolica/

Articolo “Fermentazione alcolica”, Quattrocalici – Conoscere il 

vino, Marcello Leder

https://www.winepoint.it/blog/cos-e-fermentazione-

alcolica-vino

Articolo “Cos'è fermentazione alcolica vino?”, Wine Point 

magazine, 2017

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

https://ma.bgrepon.ru/vina/3898-fabrika-i-domashno-

proizvodstvo-na-vino.html

Фабрика и домашно производство на вино

https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materi
jali/k_vinarstvo_2/1a__fermentacije_stabilizacije.pdf

Алкохолна ферментација

sezavino.mk › естери-во-виното-и-нивно-
формирање

Што претставуваат естерите во виното и кои се факторите

mk.wikipedia.org › wiki › Вино Вино — Википедија

zelenaberza.com.mk › Вино Вински речник – Зелена Берза
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Наставна содржина 5: Технологија на производство на црвени и розеви вина

Времетраење: 1.560 минути, од кои 840 минути за практични активности.

Краток опис:Во оваа активност, обучувачот објаснува и дискутира за значењето на технологијата на
производство на црвени вина; презентира постапки при гмечењето на грозјето; определува момент
на одвојување на комињето од течниот дел (шира – младо вино); анализира температурни услови за
време на алкохолната ферментација; опишува отворена и затворена ферментација на црвени вина;
презентира  и  споредува  предности  и  недостатоци  на  отворената  и  затворената  ферментација;
презентира и објаснува технологија на производство на розови вина и идентификува и категоризира
разлики во постапките при производството на розови вина.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Технологијата на производство на црвени вина:  гмечењето на грозјето и определува момент на
одвојување на комињето од течниот дел (шира – младо вино).

-Алкохолната ферментација при производство на црвени и розови вина: температурни услови за време
на алкохолната ферментација; отворена и затворена ферментација на црвени вина; предности и
недостатоци на отворената и затворената ферментација.

- Технологија  на  производство  на  розови  вина:  гмечењето  на  грозјето  и  определува  момент  на
одвојување на комињето од течниот дел (шира – младо вино).

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  во  обуката  го  анализираат  и  опишуваат  значење  на  технологијата  на
производство на црвени вина; објаснуваат постапки при гмечењето на грозјето; определуваат
момент  на  одвојување  на  комињето  од  течниот  дел  (шира  –  младо  вино);  опишуваат
температурни  услови  за  време  на  алкохолната  ферментација;  споредуваат  отворена  и
затворена ферментација на црвени вина; разликуваат предности и недостатоци на отворената
и затворената ферментација; демонстрираат и презентираат технологија на производство на
розови вина и определуваат разлики во постапките при производството на розови вина.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; црвени и розови вина и др.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за алкохолна ферментација,  црвени и
розови вина и др. обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
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учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.extension.iastate.edu/wine/red-wine-

production

Red Wine Production by Dr. Murli Dharmadhikari

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

www.cefas.org/pb/flz/vinificazione in rosso.pdf “La Vinificazione in rosso”, CeFas

https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-salerno/food-process-technology-

processi-delle-tecnologie-alimentari/appunti-di-

lezione/appunti-processi-delle-tecnologie-alimentari-

vinificazione-in-rosso-aa-20152016/784021/view

“Appunti - Processi delle tecnologie alimentari - Vinificazione in 

rosso”, StuDocu, Università degli Studi di Salerno, autori vari, 

2015

https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-padova/enologia-2/altro/slides-i-vini-

rosati-prof-e-celotti/499654/view

“Vinificazione in rosso alternative - I vini rosati”, StuDocu, 

Università degli Studi di Udine, prof. Emilio Celotti, 2014

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
ma.bgrepon.ru › vina › 4166-tehnologiјa-za-
proizvodstvo-na-vino

Технологија за производство на вино - Cамо за познавачи ...

vvine.ru › italiјanski-vino-istoriјa-klasifikaciјa-i-
naјdobrite-pretstavnic...

Италијански вино: историја, класификација, и најдобрите ...

mk.wikipedia.org › wiki › Розе_вино Розе вино — Википедија

vinotika.mk › 2016/09/12 › кои-се-основни-услови-
за-производство

Кои се основни услови за производство на вино – Винотика

faktor.mk › makedonskite-tsrveni-vina-od-sortata-
vranets-bogati-so-s

Македонските црвени вина од сортата Вранец
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Наставна содржина 6: Технологија на производство на бели вина

Времетраење: 1.320 минути, од кои 720 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност, обучувачот објаснува и дискутира за значењето во технологијата
на  производството  на  бели  вина;  презентира  постапки  при  гмечењето  на  грозјето,  цедење  и
пресување на гроздовата каша; наведува услови за правилно одвивање на алкохолната ферментација
при  производството  на  бели  вина;  идентификува  и  опишува  значење  од  заштита  на  ширата  од
аерација (оксидација); објаснува начин на регулирање на алдехидите, односно испарливите киселини
при ферментацијата и објаснува за избор на садови за ферментација при производството на бели
вина.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Технологијата на производство на бели вина:  гмечењето на грозјето и цедење и пресување на
гроздовата каша.

-Алкохолната  ферментација  при  производство  на  бели  вина:  температурни  услови  за  правилно
одвивање  на  алкохолната  ферментација  при  производството  на  бели  вина;  идентификува  и
опишува  значење  од  заштита  на  ширата  од  аерација  (оксидација);  регулирање  на  алдехидите,
односно  испарливите  киселини  при  ферментацијата  и  избор  на  садови  за  ферментација  при
производството на бели вина.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  во  обуката  го  анализираат  и  опишуваат  значење  на  технологијата  на
производство на бели вина; демонстрираат постапки при гмечењето на грозјето, цедење и
пресување на гроздовата каша; презентираат и објаснуваат услови за правилно одвивање на
алкохолната  ферментација  при  производството  на  бели  вина;  толкуваат  и  анализираат
значење на заштитата на ширата од аерација (оксидација); опишуваат начини на регулирање
на алдехидите, односно испарливите киселини при ферментацијата и наведуваат избор на
садови за ферментација при производството на бели вина.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; садови за ферментација при производството на бели вина, различни бели вина и
др.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  алкохолна  ферментација  и
производство на  бели вина,  обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле
на учење, како и при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
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информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.extension.iastate.edu/wine/white-wine-

production

White Wine Production* - Dr. Murli Dharmadhikari

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-udine/enologia/appunti-di-

lezione/vinificazione-in-bianco/1930976/view

“Vinificazione in bianco”, StuDocu, Università degli Studi di 

Udine, 2017

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/la-

vinificazione-bianco/

Articolo “La vinificazione in bianco”, Quattrocalici – Conoscere il 

vino, Marcello Leder

https://www.agraria.org/viticoltura-

enologia/vinificazione-in-bianco.htm

Articolo “Vinificazione - Appunti di Enologia - Vinificazione in 

bianco”, Agraria.org

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
ma.bgrepon.ru › vina › 4166-tehnologiјa-za-
proizvodstvo-na-vino

Технологија за производство на вино - Cамо за познавачи ...

vvine.ru › italiјanski-vino-istoriјa-klasifikaciјa-i-
naјdobrite-pretstavnic...

Италијански вино: историја, класификација, и најдобрите 
претставници на производство на вино во Италија

vinotika.mk › 2016/09/12 › кои-се-основни-услови-
за-производство

Кои се основни услови за производство на вино – Винотика

76

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygaiYpszoAhVS8aYKHf2wBCUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fma.bgrepon.ru%2Fvina%2F4166-tehnologi%25D1%2598a-za-proizvodstvo-na-vino.html&usg=AOvVaw2yg8WVoGuZAu0VqY01SEMt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygaiYpszoAhVS8aYKHf2wBCUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fma.bgrepon.ru%2Fvina%2F4166-tehnologi%25D1%2598a-za-proizvodstvo-na-vino.html&usg=AOvVaw2yg8WVoGuZAu0VqY01SEMt


Наставна содржина 7: Технологија на производство на специјални вина

Времетраење: 1.080 минути, од кои 720 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот објаснува за технологија на производство на природни
десертни  вина;  детерминира  условите  за  производство  на  природни  десертни  вина;  истакнува
карактеристики на производство на ликерни и десертни вина; објаснува технологија за производство
на познати ликерни вина (Мускатфронтињон, Малага, Мадера, Порто и др.); објаснува технологија на
производство  на  ароматизирани  вина  (вермут);  објаснува  класичен  начин  на  производство  на
природни пенливи вина; објаснува технологија на производство на шампањско вино.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Технологија на производство на природни десертни вина:  условите за производство на природни
десертни  вина;  карактеристики  на  производство  на  ликерни  и  десертни  вина;  технологија  за
производство на познати ликерни вина (Мускатфронтињон, Малага, Мадера, Порто и др.).

-Технологија на производство на ароматизирани вина. 
-Технологија на производство на природни пенливи вина.
-Технологија на производство на шампањско вино.

 Самооценување и оценување на активностите:

Учесниците во обуката ги споредуваат технологиите на производство на различни видови специјални
вина: природни десертни вина; ликерни вина; ароматизирани вина; пенливи вина и шампањско вино;
опишуваат карактеристики на производство на разни видови ликерни и десертни вина; истакнуваат
карактеристики на ароматизирани вина (вермут);  презентираат рецепти за производство на светски
познати брендови од специјални вина, споредуваат карактеристики меѓу класичен и други начини на
производство на природни пенливи вина; објаснуваат технологија на производство на шампањско
вино и преку дегустација на различни видови специјални вина даваат оценка за истите.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; разни видови на  различни видови специјални вина: природни десертни вина;
ликерни вина; ароматизирани вина; пенливи вина и шампањско вино.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  производство  на  разни  видови
специјални вина, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.
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Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.dairyscience.info/index.php/science-and-

technology-of-wine/124-the-science-and-technology-

of-wine-making.html

The science and technology of wine making, Giuseppe Zeppa

https://www.researchgate.net/publication/278303662

_Sparkling_Wine_Production

Sparkling Wine Production, January 2011, Chapter: Sparkling 

Wine Production, Philippe Jeandet

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-padova/enologia-2/altro/slides-vini-

spumanti/499656/view

“Vini spumanti”, StuDocu, Università degli Studi di Padova, 2015

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/vini-

speciali/

Articolo “Vini speciali”, Quattrocalici – Conoscere il vino, Marcello

Leder

http://www.vinoinrete.it/sommelier/sommelier%20-1-

%20vini%20speciali.htm

Articolo “Vini speciali”, VINOINRETE

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
https://sezavino.mk     /технологија-на-специјални-

вина/ 

Технологија на специјални вина

ma.bgrepon.ru › vina › 4166-tehnologiјa-za-
proizvodstvo-na-vino

Технологија за производство на вино - Cамо за познавачи ...

vvine.ru › italiјanski-vino-istoriјa-klasifikaciјa-i-
naјdobrite-pretstavnic...

Италијански вино: историја, класификација, и најдобрите ...

vinotika.mk › 2016/09/12 › кои-се-основни-услови-
за-производство

Кои се основни услови за производство на вино – Винотика

78

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygaiYpszoAhVS8aYKHf2wBCUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fma.bgrepon.ru%2Fvina%2F4166-tehnologi%25D1%2598a-za-proizvodstvo-na-vino.html&usg=AOvVaw2yg8WVoGuZAu0VqY01SEMt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygaiYpszoAhVS8aYKHf2wBCUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fma.bgrepon.ru%2Fvina%2F4166-tehnologi%25D1%2598a-za-proizvodstvo-na-vino.html&usg=AOvVaw2yg8WVoGuZAu0VqY01SEMt
https://sezavino.mk/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://sezavino.mk/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


Наставна содржина 8: Болести, недостатоци и одгледување на виното

Времетраење: 1.080 минути, од кои 720 минути за практични активности.

Краток  опис:  Во  оваа  активност,  обучувачот  дискутира  за  значењето  на  болестите  на  вината;
објаснува разлика меѓи вински цвет од скиснато вино и млечно-кисело од манитно вино; опоредува
превртено, слузаво и тегливо вино; опишува значење на недостатоците на виното (кафеав прелом,
црн или син прелом, сив прелом, бел прелом, мирис на сулфурводород H2S, мирис на мувла и други
страни  мириси);  презентира  препознавање  на  болестите  и  недостатоците  на  виното  преку
органолептичка  анализа;  објаснува  причини  за  појава  на  болести  и  недостатоци  на  виното;
демонстрира утврдување на причинител на болеста на виното преку микроскопски преглед; опишува
превентивни  мерки  за  спречување  на  болести  и  недостатоци  на  виното;  презентира  начин  на
лекување на виното од одделни болести; дискутира за значењето на воздушниот простор над нивото
на виното во незаштитен простор; демонстрира долевање на виното во незаштитен сад со воздушен
простор  над нивото  на  виното;  објаснува  и демонстрира преточување на виното  (начини,  време,
услови и техника на преточување); презентира средства за бистрење на виното и начин на нивна
употреба (желатин,  бентонит,  белка  од јајце,  рибен меур,  казеин,  калиум фероцијанид  или сино
бистрење на виното и др.); демонстрира техника на бистрење на виното; демонстрира филтрирање
на  виното;  анализира  и идентификува  видови  филтри што се  користат  во  винарството;  опишува
термичка обработка на виното; презентира и објаснува физичка стабилизација на вината со ниски
температури и објаснува за пастеризација како начин на стабилизација на виното.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Болести  на  вината:  скиснато  вино,  манитно  вино;  превртено,  слузаво  и  тегливо  вино;  кафеав
прелом, црн или син прелом, сив прелом, бел прелом, мирис на сулфурводород H2S, мирис на мувла
и други страни мириси.

-Препознавање  на  болестите  и  недостатоците  на  виното  преку  органолептичка  анализа  и  преку
микроскопски преглед.

- Превентивни мерки за спречување на болести и недостатоци на виното.

- Лекување на виното од одделни болести.

- Долевање на виното во незаштитен сад со воздушен простор над нивото на виното.

- Преточување на виното (начини, време, услови и техника на преточување).

- Средства за бистрење на виното и начин на нивна употреба (желатин, бентонит, белка од јајце,
рибен меур, казеин, калиум фероцијанид или сино бистрење на виното и др.).

-  Филтрирање на виното: видови филтри што се користат во винарството.

- Термичка обработка на виното.

- Физичка  стабилизација  на  вината  со  ниски  температури  и  пастеризација  како  начин  на
стабилизација на виното.

 Самооценување и оценување на активностите:
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- Учесниците  во  обуката  го  анализираат  и  опишуваат  значење  на  болестите  на  вината;
разликуваат вински цвет од скиснато вино и млечно-кисело од манитно вино; разликуваат и
објаснуваат превртено,  слузаво и тегливо вино;  разликуваат  недостатоци на вино (кафеав
прелом, црн или син прелом, сив прелом, бел прелом, мирис на сулфурводород H 2S, мирис на
мувла и други страни мириси); наведуваат и идентификуваат болести и недостатоци на виното
преку органолептичка анализа; опишуваат причини за појава на болести и недостатоци на
виното; презентираат утврдување на причинител на болеста на виното преку микроскопски
преглед;  презентираат  превентивни  мерки  за  спречување  на  болести  и  недостатоци  на
виното;  анализираат  и  објаснуваат  начин  на  лекување  на  виното  од  одделни  болести;
анализираат значење на  воздушниот простор над нивото на виното во незаштитен простор;
наведуваат начин на долевање на виното во незаштитен сад со воздушен простор над нивото
на виното;  објаснуваат и демонстрираат  преточување на виното (начини,  време, услови и
техника на преточување); споредуваат  средства за бистрење на виното и начин на нивна
употреба;  демонстрираат  техника  на  бистрење  на  виното;  демонстрираат  филтрирање  на
виното;  разликуваат  и  презентираат  видови  филтри  што  се  користат  во  винарството;
објаснуваат термичка обработка на виното; анализираат и опишуваат физичка стабилизација
на вината со ниски температури и објаснуваат пастеризација како начин на стабилизација на
виното. 

Материјали  за  обука:основна  опрема  за  дидактика  (бела табла  или бели листови  со  маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала, средства за бистрење на вино, видови филтри, јонски изменувачи и различни видови вина и
др.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за болести, недостатоци и одгледување
на виното, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и
при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив, ориентираност кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://en.wikipedia.org/wiki/Wine_fault Wine fault , From Wikipedia, the free encyclopedia

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://it.wikipedia.org/wiki/Sentori_di_difetti Articolo “Sentori di difetti”, Wikipedia
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https://www.studocu.com/it/document/universita-

degli-studi-di-padova/degustazione-ed-

enografia/altro/principali-analisi-chimico-fisiche-del-

vino/499666/viewvinoinrete

“PRINCIPALI ANALISI CHIMICO-FISICHE DEL VINO - Difetti e 

alterazioni dei vini”, StuDocu, Università degli Studi di Padova, 

Prof. Vanino Negro, 2015

https://winesommelier.it/difetti-del-vino/ Articolo “Difetti del vino”, WineSommelier.it, Luca Mercatanti, 

2019

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
ma.bgrepon.ru › 3856-bolesti-na-vino-i-nivno-

lekuvaњe-prichini-za

Болести на вино и нивно лекување: ефективни начини за ...
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Наставна содржина 9: Зреење и поправка на виното

Времетраење: 1.200 минути, од кои 720 минути за практични активности.

Краток  опис:  Во  оваа  активност,  обучувачот  објаснува  за  значењето  на  зреењето  на  виното;
наведува  значење  на  тивката  ферментација;  презентира  природно  бистрење  на  виното;
идентификува и разликува промени во киселините што се манифестираат со таложење на винскиот
камен;  опишува  за  биолошкото  опаѓање  на  киселините  и  естерификацијата  и  формирање  на
букетните материи во виното; анализира дејство на кислородот врз зреењето на виното; презентира
за влијанието на температурата врз зреењето на виното; опишува стадиуми на развој на виното; води
дискусија за значењето на поправката  на хемискиот  состав на виното  (киселини,  боени материи,
танини и алкохол); наведува поправка на киселините во виното; разликува начини на намалување на
киселините во виното; презентира поправка на бојата на виното; опишува и споредува повеќе начини
на одземање на бојата кај белите вина; презентира начин на поправка на танинот во виното при
вишок и недостаток на танини; дегустира вина со повеќе танини и утврдува разлики и објаснува
поправка на алкохол во виното.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Зреење на виното:  тивката ферментација; природно бистрење на виното; промени во киселините
што  се  манифестираат  со  таложење  на  винскиот  камен;  биолошко  опаѓање  на  киселините  и
естерификацијата  и  формирање  на  букетните  материи  во  виното;  дејство  на  кислородот  врз
зреењето на виното; влијанието на температурата врз зреењето на виното; стадиуми на развој на
виното

- Поправање на виното: поправка на киселините во виното; намалување на киселините во виното;
поправка на бојата на виното; одземање на бојата кај белите вина; поправка на танинот во виното
при вишок и недостаток на танини; дегустирање на вина со повеќе танини и утврдува разлики; и
поправка на алкохол во виното.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката го анализираат значење на зреењето на виното; објаснуваат значење
на  тивката  ферментација;  разликуваат  природно  бистрење  на  виното;  споредуваат  и
објаснуваат промени во киселините што се манифестираат со таложење на винскиот камен;
објаснуваат  за  биолошкото  опаѓање  на  киселините  и  процесот  на  естерификација  и
формирање на букетните материи во виното; споредуваат дејство на кислородот врз зреењето
на виното; наведуваат и објаснуваат за влијанието на температурата врз зреењето на виното;
презентираат и објаснуваат стадиуми на развој на виното; анализираат значење на поправка
на хемискиот состав на виното (киселини, боени материи, танини и алкохол); презентираат
дегустација на вина со недостаток и вишок на киселини;разликуваат поправка на бојата на
виното;  споредуваат  и  објаснуваат  начини  на  одземање  на  бојата  кај  белите  вина;
демонстрираат начин на поправка на танинот во виното при вишок и недостаток на танини;
наведуваат  и  опишуваат  поправка  на  алкохол  во  виното  и  демонстрираат  малолактичка
ферментација со чисти култури (бактерии).
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Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; средства за бистрење на вино, средства за поправка на вино, различни видови
вина и др.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  зреење  и  поправање  на  вино,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  на  учење,  како  и  при
неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.researchgate.net/publication/318286774

_New_techniques_for_wine_aging

New techniques for wine aging - Hatice Kalkan Yıldırım and Ezgi 

Dundar ¨Ege University, Department of Food Engineering, 

35100 Bornova, Izmir, Turkey

https://books.google.mk/books?id=qA-

QDwAAQBAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=Maturation+o

f+wine+and+interventions+on+wine&source=bl&ots

=wu27Zr5II_&sig=ACfU3U1IK7SHPFWSfljTMMgCPV_

nnws4zg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjys7mQt93nAh

VyWxUIHXnBAocQ6AEwF3oECAwQAQ#v=onepage&q

=Maturation%20of%20wine%20and

%20interventions%20on%20wine&f=false

Wine Aging Technologies edited by María Del Alamo-Sanza, 

Ignacio Nevares

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

http://chimicatrentin.weebly.com/uploads/2/9/8/1/29

81836/6_12-

maturazione_e_invecchiamento5_tecniche_agroal_-

_vino_3.pdf

Articolo “MATURAZIONE E INVECCHIAMENTO”, Istituto Tecnico 

Agrario A. Trentin, Lonigo (Vicenza)

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-

vino/affinamento-del-vino/

Articolo “Maturazione, Invecchiamento e Affinamento del vino”, 

Quattrocalici – Conoscere il vino, Marcello Leder

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)
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Линк Опис 

www.chateaukamnik.com › our_winery_mk Зреење на виното - Kamnik

sezavino.mk › оксидација-на-виното Оксидација на виното - Сè за вино
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Наставна содржина 10: Конфекционирање, складирање и чување на готови 
производи

Времетраење: 960 минути, од кои 600 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот објаснува за значењето на амбалажата за производство
и промет на вино,  контрола на подготовката на линијата за полнење: хигиена, поврзаноста на сите
машини во линијата, изборот на соодветно стакло и шишиња за одреден тип на вино, затворачи,
етикети и др.; следење на процесот на миење на шишиња, стерилизација, услови при полнење на
шишињата  со  вино,  добри  страни  и  недостатоци  на  различни  типови  затварачи,  затворање  и
етикетирање;  услови  за  палетизирање  и  складирање  на  готов  производ  во  магацин;  оптимални
услови за складирање и чување вино според видот и стилот начинот на пакување и транспорт на
шишињата со вино.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Линии  за  полнење  на  вино:  хигиена,  поврзаноста  на  сите  машини  во  линијата,  изборот  на
соодветните шишиња, затворачи, етикети и др.

- Полнење на вино: следење на процесот на миење на шишиња, полнење, затворање, етикетирање,
палетизирање и складирање на готов производ во магацин.

- Палетизирање и складирање на готов производ во магацин:  оптимални услови за складирање и
чување вино според видот и стилот начинот на пакување и транспорт на шишињата со вино.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката го истакнуваат значењето на амбалажата за производство и промет на
вино, контролираат подготовка на линијата за полнење: хигиена, поврзаноста на сите машини
во линијата,  изборот  на соодветно стакло и шишиња за одреден тип на вино,  затворачи,
етикети  и  др.;  следење  на  процесот  на  миење  на  шишиња,  стерилизација,  услови  при
полнење на шишињата со вино, добри страни и недостатоци на различни типови затварачи,
затворање и етикетирање. Определуваат палетизирање и складирање на готов производ во
магацин;  определување  на  услови  за  палетизирање  и  складирање  на  готов  производ  во
магацин; оптимални услови за складирање и чување вино според видот и стилот начинот на
пакување и транспорт на шишињата со вино.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери; шишиња, затворачи, етикети и др.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  конфекционирање  на  готови
производи од вино, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).
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За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://books.google.mk/books?

id=W9XFDwAAQBAJ&pg=PA342&lpg=PA342&dq=Co

nfectioning,

+warehousing+and+storage+of+wine&source=bl&ot

s=O8tgS8m_dq&sig=ACfU3U3ZndIzckyae7nPV1Hr8kr

zEbOI6g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwin3dbtud3nAhV

TXsAKHTVRDcYQ6AEwF3oECAgQAQ#v=onepage&q=

Confectioning%2C%20warehousing%20and

%20storage%20of%20wine&f=false

The Complete Book on Cold Storage, Cold Chain & Warehouse 

By NPCS Board of Consultants & Engineers

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-

vino/imbottigliamento-del-vino/

Articolo “Imbottigliamento del vino”, Quattrocalici – Conoscere il

vino, Marcello Leder

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-

vino/bottiglie-vino/

Articolo “Le Bottiglie per il vino - Caratteristiche, forme e 

dimensioni delle bottiglie da vino”, Quattrocalici – Conoscere il 

vino, Marcello Leder

https://www.youtube.com/watch?v=G2jdgBnd-P0 Video della linea di imbottigliamento vini

https://www.youtube.com/watch?v=n1Iw5N5KIm0 Video “RMP - vino in bottiglia : incassettamento e 

pallettizzazione automatici”

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
zpis.gov.mk › 
Zakonzakvalitetonazemjodelskiteproizvodimart2017

Закон за квалитетот на земјоделските производи

vinotika.mk › 2019/04/09 › како-правилно-да-го-
чувате-виното

Како правилно да го чувате виното – Винотика
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Модул 3 (А):

Спроведување на мерки за здравје и безбедност при работа во визба
(32 часа)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна единица 3.1 (А) - Како да се спроведат мерките за безбедност и
здравје при работа во винарската визба? (32 часа)

Список на наставни содржини

Наставна содржина 1 : OHS и HACCP: општи принципи, правила и 
процедури (300 минути, од кои 180 минути за практични активности)

Наставна содржина 2 : OHS и HACCP : специфични правила и процедури за 
набавка и примарна преработка на грозје (300 минути, од кои 180 минути за практични
активности)

Наставна содржина 3 : OHS и HACCP: специфични правила и процедури во 
процесот на производство на вино (480 минути, од кои 360 минути за практични 
активности)

Наставна содржина 4 : OHS и HACCP : специфични правила и процедури за 
флаширање, пакување и чување на вино (300 минути, од кои 180 минути за практични 
активности)

Наставна содржина 5 : Посебни правила и процедури за чистење и дезинфекција 
на постројки и опрема на винарската визба (300 минути, од кои 180 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 6 : Посебни правила и процедури за отстранување на отпадни
води, комињаи и други отпадоци (240 минути, од кои 120 минути за практични 
активности)
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Наставна содржина 1:OHS и HACCP: општи принципи, правила и процедури 

Времетраење: 300 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците соопштите принципи, правила и
процедури за  заштита на  здравјето и безбедноста при работа - OHS и анализата на опасностите и
критиччните точки на контрола – HACCP во винарските цизби

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за принципите, правилата и процедурите за OHS и HACCP         

- Практична активност: Обучувачот предлага видеата на YouTube за OHS и HACCP за гледање и
слушање  со  учениците.  По  видеата,  секој  ученик  е  замолен  слободно  да  зборува  и  да
дискутира за филмот.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците во рамките на групитеанализираат и оценуваат и даваат свое мислење за видеата,

а потоа обучувачот ги прашува другите ученици дали се согласуваат или не и даваат конечна
повратна информација.         

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

- Индукција за здравје и безбедност на работното место - Информации за здравје и безбедност при 
работа ( https://www.youtube.com/watch?v=-jlmbskAr1w )         

- Безбедносни прашања и одговори ( https://www.youtube.com/watch?v=U56fQSgDBRk )         

- Презентација за здравје и безбедност ( https://www.youtube.com/watch?v=nhIMOI-SL-k )      

- Анализа на опасности и критични контролни точки – HACCP( https://www.youtube.com/watch?v=j-
XNzBUKOoE )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење  за учење за OHS и HACCP,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=-jlmbskAr1w Video “Workplace Health and Safety Induction - Occupational 
Health and Safety Information”
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https://www.youtube.com/watch?v=U56fQSgDBRk Video “Safety Questions and Answers”

https://www.youtube.com/watch?v=nhIMOI-SL-k Video “Health and Safety Presentation”

https://www.youtube.com/watch?v=j-XNzBUKOoE Video “Hazard analysis critical control - HACCP”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=8LQ8sLBQrb0 Video “Sicurezza nei luoghi di lavoro”

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-9qJlUGCE Video “Sicurezza sul lavoro: formazione obbligatoria generale e 
specifica”

https://www.youtube.com/watch?v=RZttARU1KUM Video “Haccp - Introduzione”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://mk.wikipedia.org/wiki/HACCP HACCP - Википедиа

http://fva.gov.mk/images/stories/zakoni/pdf/Upatstvo

_za_implementacija_na_HACCP_sistem_vo_prehranbe

nata_indu.pdf

Упатство за имплементација на HACCP систем во 

прехранбениотсектор / [ автори Соња Србиновска, 

Владимир Кендровски]. - Скопје :Републички завод за 

здравствена заштита, 2006. - 32 стр. ; граф.
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Наставна содржина 2:OHS и HACCP: специфични правила и процедури за набавка 
и примарна преработка на грозје 

Времетраење: 300 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со здравјето и безбедноста при
работа - OHS и анализа на опасности и критички контролни точки - специфични правила и процедури
во HACCP за набавка и примарна обработка на грозјето.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за специфичните правила и процедури за OHS и HACCP за набавка и примарна

преработка на грозје
- Практична активност: Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со учениците видеата на

YouTube за OHS и HACCP во активности  за производство  на  вино -  вклучени специфични
правила  и  процедури  за  набавка  и  примарна  преработка  на  грозје  (дадени  подолу).  По
видеата, секој ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците во рамките на групитеанализираат и оценуваат и даваат свое мислење за видеата,

а потоа обучувачот ги прашува другите ученици дали се согласуваат или не и даваат конечна
повратна информација.         

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видео на YouTube во врска со OHS и HACCP со активности за производство на вино кои вклучуваат
специфични правила и процедури за набавка и примарна преработка на грозје:

- Безбедност на лозови насади - Дел 1 ( https://www.youtube.com/watch?v=7sYkwKNc5VE )         

- Безбедност на лозови насади - Дел 2 ( https://www.youtube.com/watch?v=doqBVWmRKk8   )         

- Темната  страна  на  јужноафриканските  лозови  насади  ( https://www.youtube.com/watch?v=-
VpCSKJKSnc )

- Видео за безбедност на винарија:Долина Напа( https://www.youtube.com/watch?v=oFHZ_jEYtgk )

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  OHS и  HACCP -
специфичните правила и процедури за набавка и примарна преработка на грозје, обезбедувајќи ја и
потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи
ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,  разгледување на индивидуалните искуства  на
учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:
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ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=7sYkwKNc5VE Video “Vineyard Safety - Part 1”

https://www.youtube.com/watch?v=doqBVWmRKk8 Video “Vineyard Safety - Part 2”

https://www.youtube.com/watch?v=-VpCSKJKSnc Video “The Dark Side Of South African Vineyards”

https://www.youtube.com/watch?v=oFHZ_jEYtgk Video “Winery Safety Video: Napa Valley”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=_iLZZt1wWtQ Video “Vendemmia sicura”

https://www.youtube.com/watch?v=MKycJhlNNhk Video “”Come effettuare un corretto prelievo

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://fva.gov.mk/images/stories/zakoni/pdf/Upatstvo

_za_implementacija_na_HACCP_sistem_vo_prehranbe

nata_indu.pdf

Упатство за имплементација на HACCP систем во 

прехранбениотсектор / [ автори Соња Србиновска, 

Владимир Кендровски]. - Скопје:Републички завод за 

здравствена заштита, 2006. - 32 стр. ; граф.
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Наставна содржина 3:OHS и HACCP: специфични правила и процедури во 
процесот на производство на вино

Времетраење: 480 минути, од кои 360 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со здравјето и безбедноста при
работа - OHS и анализа на опасности и критички контролни точки - специфични правила и процедури
во HACCP во процесот на производство на вино.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  специфичните правила  и  процедури  за  OHS  и  HACCP  во  процесот  на

производство на вино
- Практична активност: Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со учениците видеата на

YouTube за OHS и HACCP во активности  за производство  на  вино -  вклучени специфични
правила и процедури во процесот на производство на вино(дадени подолу). По видеата, секој
ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите. Последното видео, што
се однесува  на  апликацијата  HACCP при производство  на  вино  од грозје, е проследено со
колективно читање на упатството „HACCP апликација: производство на вино од грозје“. После
читањето следува  колективна  дискусија,  водена  од  обучувачот при  што  се  бара  од  секој
ученик  да  зборува и дискутира слободно за апликацијата HACCP во рамките на процесот на
производство на вино.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците во рамките на групитеанализираат и оценуваат и даваат свое мислење за видеата,

а потоа обучувачот ги прашува другите ученици дали се согласуваат или не и даваат конечна
повратна информација.         

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Прирачник „Апликација HACCP: Производство на вино од гројзе“ 
( https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/869-generic-haccp-application-production-of-grape-wine ). 

YouTube видеа што се однесуваат на OHS и HACCP во производството на вино:

- WWIF: Безбедност на винарии во Вашингтон - ограничени простори 
( https://www.youtube.com/watch?v=yMHG9oMQAYY )         

- Безбедност на винаријата Орегон ОСХА ( https://www.youtube.com/watch?v=ldWsU-4Z5Hk )         

- MPI - Безбедност на вино и храна, Како функционира Шаблонот ( https://www.youtube.com/watch?
v=RvrB8B_sx6I )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за OHS и HACCP - специфични
правила и процедури  во процесот на производство на вино, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
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може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=yMHG9oMQAYY Video “WWIF: Washington Wineries Safety - Confined Spaces”

https://www.youtube.com/watch?v=ldWsU-4Z5Hk Video “Oregon OSHA Winery Safety”

https://www.youtube.com/watch?v=RvrB8B_sx6I Video “MPI – Wine & Food Safety, How the Template works”

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/869-generic-

haccp-application-production-of-grape-wine

Guide “HACCP Application: Production of Grape Wine”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=eqzMetN7nBw Video “”Sicurezza e Salute nell'attività di vinificazione

https://www.youtube.com/watch?v=YNhiq2XVzXo Video “”COLDIRETTI MARCHE: La sicurezza in cantina, aspetti 
principali

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://fva.gov.mk/images/stories/zakoni/pdf/Upatstvo

_za_implementacija_na_HACCP_sistem_vo_prehranbe

nata_indu.pdf

Упатство за имплементација на HACCP систем во 

прехранбениотсектор / [ автори Соња Србиновска, 

Владимир Кендровски]. - Скопје :Републички завод за 

здравствена заштита, 2006. - 32 стр. ; граф.
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Наставна содржина 4:OHS и HACCP : специфични правила и процедури за 
флаширање, пакување и чување вино 

Времетраење: 300 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со здравјето и безбедноста при
работа - OHS и анализа на опасности и критички контролни точки - специфични правила и процедури
во HACCP за флаширање, пакување и чување на вино.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  специфичните правила  и  процедури  за  OHS  и  HACCP  во  процесот  на

за флаширање, пакување и чување на вино.
- Практична активност: Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со учениците видеата на

YouTube за OHS и HACCP во активности  за производство  на  вино -  вклучени специфични
правила и процедури во процесот на производство на вино (дадени подолу). По видеата, секој
ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите. Последното видео, што
се однесува на OHS и HACCP во флаширање, пакување и складирање на вино е проследено со
колективно читање на упатството „План за управување со стандарди на вино -  Кодекс на
пракса - вино од грозје“. После читањето следува колективна дискусија, водена од обучувачот
при  што  се  бара  од  секој  ученик  да  зборува  и  дискутира  слободно  за  OHS  и  HACCP  во
флаширање, пакување и складирање на вино.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците во рамките на групитеанализираат и оценуваат и даваат свое мислење за видеата,

а потоа обучувачот ги прашува другите ученици дали се согласуваат или не и даваат конечна
повратна информација.         

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Прирачник „План за управување со стандардите за вино - Код на практика - вино од грозје “ 
( https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/20549-wsmp-code-of-ociation-for-grape-wine ). 

YouTube видеа што се однесуваат на OHS и HACCP во флаширање, пакување и складирање на вино:

- Безбедност на линијата за шишиња - Алатка за обука за винската индустрија 
( https://www.youtube.com/watch?v=nRJgslX7D98 )                   

- Пакување со вино и логистика ( https://www.youtube.com/watch?v=qhyuVIivjMU )                   

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  OHS и  HACCP -
специфични правилаи процедури за флаширање,  пакување  и  чување  вино,  обезбедувајќи  ја  и
потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи
ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,  разгледување на индивидуалните искуства  на
учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите

94

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqhyuVIivjMU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnRJgslX7D98
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mk&u=https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/20549-wsmp-code-of-practice-for-grape-wine


проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=nRJgslX7D98 Video “Safety on the Bottling Line - A Training Tool for The 
Wine Industry”

https://www.youtube.com/watch?v=qhyuVIivjMU Video “Wine Packaging & Logistic”

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/869-generic-

haccp-application-production-of-grape-wine

Guide “Wine Standards Management Plan - Code of Practice - 
Grape Wine”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=4pZ4Hx43ym8 Video “Linea di imbottigliamento”

https://www.youtube.com/watch?v=DBFw1OH7a3M Video “Enosapiens - L'IMBOTTIGLIAMENTO DEL VINO: un 
lavoro di squadra e una danza ipnotica”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://fva.gov.mk/images/stories/zakoni/pdf/Upatstvo

_za_implementacija_na_HACCP_sistem_vo_prehranbe

nata_indu.pdf

Упатство за имплементација на HACCP систем во 

прехранбениотсектор / [ автори Соња Србиновска, 

Владимир Кендровски]. - Скопје :Републички завод за 

здравствена заштита, 2006. - 32 стр. ; граф.
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Наставна содржина 5: Посебни правила и процедури за санитација и 
дезинфекција на постројки и опрема на винарската визба 

Времетраење: 300 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  посебните правила  и
процедури за санитација и дезинфекција на постројки и опрема на винарската визба.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за  посебните правила и процедури за санитација и дезинфекција на постројки и

опрема на винарската визба.
- Практична активност: Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со учениците видеата на

YouTube  за  посебните правила  и  процедури за  санитација и  дезинфекција  на  постројки  и
опрема на винарската визба (дадени подолу). По видеата, секој ученик е замолен слободно да
зборува и да дискутира за филмовите.         

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците во рамките на групитеанализираат и оценуваат и даваат свое мислење за видеата,

а потоа обучувачот ги прашува другите ученици дали се согласуваат или не и даваат конечна
повратна информација.         

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на посебните правила и процедури за санитација и дезинфекција на
постројки и опрема на винарската визба:

- Обука за чистење и санитација за преработувачи на храна ( https://www.youtube.com/watch?
v=CVaFuDRKatU )         

- Предавање за санитација за барели (https://www.youtube.com/watch?v=PkFjxWUuMRQ )         

- Течење на барел и чистење на пареа со Julie Lumgair  (https://www.youtube.com/watch?
v=HGYnBFbw9K8 )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  на  посебните правила  и
процедури за санитација и дезинфекција на постројки и опрема на винарската визба, обезбедувајќи ја
и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,  разгледување  на  индивидуалните
искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)
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ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=CVaFuDRKatU Video “Cleaning and Sanitation Training for Food Processors”

https://www.youtube.com/watch?v=PkFjxWUuMRQ Video “Barrel Sanitation Lecture”

https://www.youtube.com/watch?v=HGYnBFbw9K8 Video “Barrel racking and steam cleaning with Julie Lumgair”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=JnMkkTttnP4 Video “Il lavaggio delle barriques - Barrels washing”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/rezultat

i/mtrajcev/prakticen_del_higiena_i_sanitacija_v1.pdf

ХИГИЕНА И САНИТАЦИЈА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА - 

Доц. д-р Димитар Наков - Факултет за земјоделски науки и 

храна – Скопје
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Наставна содржина 6: Посебни правила и процедури за отстранување на отпадни 
води, комиња и други отпадни материи

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  посебните правила  и
процедури за отстранување на отпадни води, комиња и други отпадни материи.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за посебните правила и процедуриза отстранување на отпадните води, комињата

и другите отпадни материи.
- Практична активност: Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со учениците видеата на

YouTube за  посебните правила и процедуриза отстранување на отпадните води,  комињата и
другите отпадни материи. (дадени подолу). По видеата, секој ученик е замолен слободно да
зборува и да дискутира за филмовите.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците во рамките на групитеанализираат и оценуваат и даваат свое мислење за видеата,

а потоа обучувачот ги прашува другите ученици дали се согласуваат или не и даваат конечна
повратна информација.         

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на посебните правила и процедури за посебните правила и 
процедури за отстранување на отпадните води, комињата и другите отпадни материи.:

- Светот на виното: Отпадната вода во винаријата (https://www.youtube.com/watch?
v=jV4J22Jw9i8 )         

- Да се извлече најдоброто од отпадоците од вино  (https://www.youtube.com/watch?
v=XogNUdbVFD8 )         

- Употреба на грозје комиња како компост и прекривка во лозовите насади  
(https://www.youtube.com/watch?v=0KWI-l8RjF8 )         

- Максимализирање на потенцијалот на грозје (https://www.youtube.com/watch?v=_iaxisbpah8 )          

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  на  посебните правила  и
процедури за отстранување на отпадните води, комињата и другите отпадни материи, обезбедувајќи
ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.  ефективна комуникација со нив,
пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,  разгледување  на  индивидуалните
искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:
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ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=jV4J22Jw9i8 Video “World of Wine: Winery wastewater”

https://www.youtube.com/watch?v=XogNUdbVFD8 Video “Getting the best from wine waste”

https://www.youtube.com/watch?v=0KWI-l8RjF8 Video “The use of grape marc as compost and mulch in 
vineyards”

https://www.youtube.com/watch?v=_iaxisbpah8 Video “Maximising the potential of grape marc”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.acaweb.it/news/news-area-sicurezza-

haccp/3034-vinacce-e-fecce-come-trattare-i-

sottoprodotti-da-vinificazione

Articolo “VINACCE E FECCE. COME TRATTARE I 
SOTTOPRODOTTI DA VINIFICAZIONE”,Associazione 
Commercianti Albesi

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.moepp.gov.mk/wp-

content/uploads/2014/10/Sektorski%20upatstva-

otpadni%20vodi%20i%20otpadni%20gasovi_

%20mkd.pdf

ИСКЗ – Секторско упатство за третман на отпадни води и 

отпадни гасови
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Модул 4 (A):

Управување со усогласеност (24 часа/8 теорија+16 пракса)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна единица 4.1 (A) –  Како да управувате со усогласеноста помеѓу
физичките залихи и податоците за залихи на винарското претпријатие? (24
часа) 

Листа на Наставни содржини

Наставна содржина 1: Принципи на сметководствона складишта (360 минути, од кои
240 минути за практични активности)

Наставна содржина 2: Залихи – Како да се управува со залихите? (240 минути,  од
кои 180 минути за практични активности)

Наставна содржина  3:  Следливост на прехранбени производи (240 минути,  од кои
150 минути за практични активности)

Наставна содржина  4:  Процедури на компаниите во врска со сметководство на
складишта, инвентар и следливост на производи од вино (360 минути,  од кои 240
минути за практични активности)

Наставна содржина 5: ИТ алатки за управување со складирање (240 минути, од кои
150 минути за практични активности)
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Наставна содржина 1: Принципи на сметководствона складишта 

Времетраење: 360 минути, од кои 240 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со управувањето со складот  
како комплексен систем кој има за цел да го контролира протокот и складирањето на стоките во
складот,  поддржувајќи  ги  во  колективно  учење  за  да  им  овозможи  на  учесниците  да  ги
идентификуваат и разберат принципите за ефикасно водење на складиштата за вино.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Поим и дефиниција на складиштата за вино (визбите): Запознавање на учениците со функцијата на
складиштата. Објаснување на потребата од управување со контролата на протокот и складирањето
на  стоките  во  складот.  Наведување  на  златните  правила/принципи  за  добро  управување  со
складиштата.

- Идентификување  на  целите  на  складиштата:  Објаснува  потреба  од  утврдување  на  целите  на
складиштата за  правилно планирање и извршување на активности на складирање.  Идентификува
заедничка  цел  на  сите  страни  вклучени  во  бизнисот: да  го  максимизираат  користењето  на
просторот,  работната  сила  и  опремата,  да  ја  зголемат  безбедноста  на  сите  артикли,  да  го
минимизираат  непотребното ракување со стоките и да ги намалат  вкупните трошоци.  Наведува
одговори на прашањата:

Која е главната цел на вашиот бизнис?
Кој е вашата целна публика?
Кои видови стоки имате намера да складирате расипливи или не-расипливи?
Дали вашиот магацин е дизајниран за оптимална ефикасност?
Кој е наменскиот живот на магацинот?

Решавањето  на  овие  прашања  во  почетната  фаза  им помага  на  клучните  засегнати  страни  во
предвидување на големината на тројните ограничувања, обемот, времето и трошоците поврзани со
управувањето со магацин.

- Одржување на безбедни нивоа на залихи:  Укажува на  важноста и предизвиците што доаѓаат при
управувањето со оптималната залиха. Наведува последици од неправилното одржување на нивоата
на залихите.

- Конторлирање на протокот на стока:  Објаснува потреба од  непречен проток на материјали во и
надвор од магацинот.  Објаснува зошто да не се прави компромис во просторот за патеки заради
задржување на залихите.

- Одржување  на  контрола  на  квалитетот  (Maintain  quality  control):  Идентификува  потреба  од
одржување на контролата на квалитетот. Евидентирањето на производите и складирањето мора да
е во соодветните места, полици за да се избегне нередот и недостатокот за наредните нарачки што
се обработуваат.

- Користење на вистински софтвер: Укажува на некои од основните карактеристики што треба да ги
барате  при  изборот  на  WMS  вклучуваат  интеграција  во  канцеларија  со  нарачки  за  набавки  и
контрола  на  залихите,  можност  за  обезбедување  ажурирања  на  залихи  во  реално  време,
приспособливост  на  идниот  раст,  приговор  за  етикетирање,  електронска  трговија  и  напредни
извештаи.
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 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој ученик (самостојноиливогрупа) наоѓа и анализира две складишта во кои се складира
вино.  Складиштата кои ќе бидат анализирани треба да имаат приближно ист асортиман на
производи.  По  направената  анализа  на  складиштата,  ученикот  прави  споредба  на
складиштата имајки ги во предвид принципите за добро управување со визби. Споредбата
треба да  даде  одговор  која  визба  обезбедува  подобро  складирање  на  вино.  Потоа,  секој
ученик презентира лична анализа на целата група. Групата заедно со обучувачот дискутираат
и ги оценуваат сите анализи.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала, маркери и видео-записи од складишта.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  принципите  на
сметководство на складишта обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле
на учење, како и при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://blog.kerridgecs.com/5-principles-of-effective-

warehouse-management

5 Principles of Effective Warehouse Management

https://www.vkok.ee/logontrain/wp-

content/uploads/2014/03/Riga-2-july-2014.pdf

Warehousing – basic concepts - Ain Kiisler, L-Consult OÜ

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.digital4.biz/supply-chain/gestione-del-

magazzino-cosa-e-come-gestirla/

Articolo “Gestione del magazzino: cos'è e come farla 

correttamente”, Digital4, 2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_del_magazzino Articolo “Gestione del magazzino”, Wikipedia

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)
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Линк Опис 

http://eprints.ugd.edu.mk/12558/1/Logisticki

%20sistemi%205.pdf

АТАНАСОВСКИ, Драшко – Логистички системи [Електронски 

извор] / Драшко Атанасовски, РистеТемјановски, Оливер 

Филипоски. - Текст, табели. - Штип : Универзитет "Гоце 

Делчев", Факултет за туризам и бизнис логистика, 2014
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Наставна содржина 2: Како да се управува со залихите?

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност,  обучувачот ги запознава учениците со процесот и системот на
управување со залихите во винарска визба, поддржувајќи ги во колективно учење за да им овозможи
на учесниците да ги идентификуваат и разберат методите и техниките за управување на залихите и
нивото на залихите.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Од што зависи нивото на залихи?: Запознавањена учениците со факторите од кои зависи нивото на
залихите. Објаснување на неповолното влијание на недоволното ниво на залихи врз губењето на
продажбата,  пореметувањето на  производствениот  процес  и  зголемувањето на  оперативни
трошоци.  Идентификување  на  неповолното  влијание  на големи  залихи  во  зголемување  на
трошоците. 

- Процес на управување со залихи: Објаснува системи за контрола и управување со залихите и мерки
за континуирано подобрување на овие системи. Толкува дијаграми на тек за управување со залихи.

- Методи и техники за управување на залихите: Наведува методи и техники за управување со залихи.
Опишува недостатоци и предности на следењето на залихите со примена на методите: паметење, со
картички (на хартија) и компјутерски.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој ученик (самостојноиливогрупа) наоѓа и анализира состојба на залихи во едно складиште
во кое се  складира вино.  По направената  анализа  на  залихите во  складиштето,  ученикот
прави извештај за нивото на залихи, дијаграм на процесот на управувањето со залихите и
применетиот метод на управување со залихите. Потоа, секој ученик презентира лична анализа
на целата група. Групата заедно со обучувачот дискутираат и ги оценуваат сите анализи.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, макети и видео-записи од складишта.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  управување  со  залихите,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  на  учење,  како  и  при
неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.
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Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.investopedia.com/terms/i/inventory-

management.asp

Inventory ManagementBy ADAM HAYES

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.glossariomarketing.it/significato/inventor

y-management/

Articolo “Inventory management”, Glossario Marketing

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://eprints.ugd.edu.mk/14437/ Dimitrova, Janka and Koleva, Blagica (2015) Квалитетното 

управување со залихите пред услов за брза и ефикасна 

ревизија. Годишен зборник, Економски факултет, 7 (8). pp. 

49-61. ISSN 1857-76-28
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Наставна содржина 3: Следливост на прехранбени производи

Времетраење: 240 минути, од кои 150 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со потребата од следливост на
прехранбените производи, поддржувајќи ги во колективно учење за да им овозможи на учесниците да
ги идентификуваат  и  разберат важноста  на  следливоста  на  производите,  правната  рамка  и
специфичните барања за следливост на виното.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Што е „следливост“?: Дефинирање на пиомот „следливост“ како можност за следење на каква било
храна, добиточна храна, животно или супстанција што ќе се користи за потрошувачка, во текот на
сите фази на производство, преработка и дистрибуција. Објаснување на значењето на следливоста
во винарството;

- Зошто  е  потребна  следливоста?: Објаснување  на  следливоста  како  начин  на  реагирање  на
потенцијалните ризици што можат да се појават во храната и добиточната храна, за да се обезбеди
дека сите прехранбени производи во ЕУ се безбедни за јадење на европските граѓани со посебен
акцент на виното. Нагласување на можностите преку следливоста за идентификување на ризикот и
проследување  назад  до неговиот  извор со цел брзо да  се  изолира проблемот и да се  спречат
контаминираните  производи  да  стигнат  до  потрошувачите,  но  и  давање  точни  информации  за
јавноста, со што се минимизира нарушувањето на трговијата;

- Важноста на европско ниво на акцијата: Истакнува ефективност на следливоста во исполнување на
заедничките барања во сите земји-членки;

- Правна рамка: Истакнува барање на ЕУ сите оператори со храна и добиточна храна да спроведат
посебни системи за следливост со посебен акцент на виното. Објаснува упатства (достапни на веб-
страницата  на  Европската  комисија)  со  кои  деловните  оператори  бараат  да  ги  документираат
имињата и адресите на снабдувачот и клиентот во секој случај, како и природата на производот и
датумот  на  испорака.  Наведува  потребни  информации  кои  треба  да  се  чуваат:  волуменот  или
количината на производот, бројот на серијата доколку има, и подетален опис на производот, како
на пример дали е суров или преработен;

- Специфични барања: Идентификува специфични барања за секторот кои се однесува на одредени
категории на прехранбени производи пред се на виното,  преку кои потрошувачите можат да го
идентификуваат потеклото и автентичноста.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој ученик (самостојноиливогрупа)  прави  истражување  за  значењето на  следливоста  во
винарството и специфичните барања за виното според ЕУ правната рамка.  По направената
анализа  на  значењето на  следливоста  во  винарствоти  и  специфичните  барања за  виното
според ЕУ правната рамка, ученикот подготвува презенација. Потоа, секој ученик презентира
лична анализа на целата група. Групата заедно со обучувачот дискутираат и ги оценуваат
сите анализи.
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Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, етиќети и видео записи.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  следливоста  на
прехранбените производи, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на
учење,  како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://www.fao.org/3/a-i7665e.pdf FOOD TRACEABILITY GUIDANCE - FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, SANTIAGO, 2017

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-

2018/la-tracciabilita-dei-prodotti-alimentari-sicurezza-

comunicazione/

Articolo “La tracciabilità dei prodotti alimentari, tra sicurezza e 
comunicazione”, Rivista di Agraria.org, Donato Ferrucci, 2018

https://gs1it.org/content/public/47/59/47595666-

d75c-48e0-a074-

a805c7934705/fondamenti_tracciabilita_agroalimenta

re.pdf

Testo “Fondamentidei sistemi di tracciabilitànell’agroalimentare”
, INDICOD - Istituto per leimprese di benidi consume, 2003

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
http://fva.gov.mk/images/Vodic_Sledlivost_SPO_Hran

a.pdf

ВОДИЧ ЗА ОПЕРАТОРИTE СО ХРАНА ЗА СЛЕДЛИВОСТ, 

ПОВЛЕКУВАЊЕ И ОTПОВИКУВАЊЕ НА ХРАНА
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Наставна содржина 4: Процедури на компаниите во врска со сметководство на 
складишта, инвентар и следливост на производи од вино 

Времетраење: 360 минути, од кои 240 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со процедурите за управување
со  складиштата, инвентарот и следливоста на производи од вино, поддржувајќи ги во колективно
учење за да им овозможи на учесниците да ги идентификуваат и разберат процедурите, стандардите
и одговорностите за управување со складиштата, инвентарот и следливоста на производи од вино.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Заеднички  одговорности  на  складиштето  и  менаџментот:  Запознавањена учениците  со
одговорностите на складиштето и менаџментот. Наведување на дневните задачи, месечните задачи,
кварталните задачи и годишните задачи. Идентификување на одговорностите кои се пренесуваат и
информациите во главниот информативен лист на складиштето.

- Одговорности  на  менаџментот:  Идентификува  клучни  улоги  и  одговорности  во  водење  на
складиштата,  инвентарот  и  следливоста.  Истакнува  улога  на  менаџментот  во  управување  со
документи и осигурување на залихите.

- Одговорности на магацинот: Објаснува клучни улоги и одговорности на вработените во магаџинот.
Идентификува  улога  на  раководителот  на  магацинот.  Презентира  распоред  и  план  за
складирање.Обајснува потреба од заштита на магацинот од ризици од пожар, загуба, оштетување,
уништување и кражба. Опишува постапка за редење и складирање на производите. Презентира
материјали и опрема за складирање.  Идентификува постапка за прием и издавање на стока од
магацините.  Следи  постапки  за  враќање  и  расходување  на  стока.  Објаснува  постапка  за
пополнување  и  управување  со  документи  во  магаџинот.  Презентира  постапка  за  чистење  и
одржување на магацинскиот простор, опрема и инвентар.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој ученик (самостојно или во група) наоѓа и анализира едно складиште во кое се складира
вино.  Складиштето се анализира во однос на воспоставените процедури за управување со
складиштата,  инвентарот и  следливоста на  производи  од  вино.  Анализата  треба  да  даде
одговор  за  процедури  кои  се  практикуваат  за  управување  со  складиштата,  инвентарот и
следливоста на производи од вино. Потоа, секој ученик презентира лична анализа на целата
група. Групата заедно со обучувачот дискутираат и ги оценуваат сите анализи.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови и видео записи.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  процедурите на
компаниите во врска со сметководство на складишта, инвентар и следливост на производи од вино,
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обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  на  учење,  како  и  при
неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.gs1us.org/documents?

Command=Core_Download&EntryId=660

Wine Supply Chain Traceability - GS1 Application Guideline

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.vinievino.com/parliamo-di-

vino/tracciabilita/appunti-di-tracciabilita-del-vino-

230.html

Articolo “Appunti di Tracciabilità del Vino”,VINIeVINO, 2012

https://www.tesionline.it/tesi/Tracciabilit%C3%A0-e-

certificazione-della-filiera-vite-vino/26843

Tesi di laurea “Tracciabilità e certificazione della filiera vite 
vino”, TESIonline, Federica Romitelli, 2009

http://www.morando.com/azienda/produzione/PG10_

Identificazione_rintracciabilit_e_richiamo_rev02_mar1

0.pdf

Procedura aziendale “Identificazione, Rintracciabilità e 
Richiamo”, Cantine Morando in Fraz. Boglietto di Costigliole 
d’Asti (AT), 2010

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Tehnologija

%20na%20rakuvanje%20i

%20skladiranje_II_MAK_PRINT.pdf

ТЕХНОЛОГИЈА НА РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА ТОВАРОТ 
II година
М-р Гордана Кожуваровска
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Наставна содржина 5: ИТ алатки за управување со складирање 

Времетраење: 240 минути, од кои 150 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со софтверите за управување
со  винариите,  поддржувајќи  ги  во  колективно  учење  за  да  им  овозможи  на  учесниците  да  ги
идентификуваат и разберат софтверите кои се користат за управување со активностите во винарската
визба, софтверските решенија за мерење на факторите и параметрите кај виното и софтверските
решенија за следење на производството и трошоците.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- ИТ алатки во винарството: Запознавањена учениците со предностите на примената на ИТ алатките
во винарството;

- Софстверски  решенија  за  менаџирање  на  винарски  визби:  Објаснува  софстерски  решенија  кои
овозможуваат целосна  контрола  над  сите  активности  во  винарската  визба  на  едно  единствено
место, односно ги следат сите активности во винарската визба за време на производството на вино,
како што се уништување, дробење, демантирање, додавање на адитиви, ферментација и пакување;

- Софстверски решенија за мерење на сите важни фактори во производството на вино: Наведува
софтверски решенија кои се користат за мерење на сите важни фактори во производството на вино:
шеќер, сулфур, pH, киселина, температура или кој било друг фактор значаен во производството на
вино;

- Следење на производството на вино и трошоци: Опишува модули за управување со вино со кои се
добиваат  извештаи  за  следливост  за  секое  вино  и  шише  во  винската визба  со  еден  клик.
Софстверските решенија со следливост, овозможуваат видливост на сите чекори во производството
на вино, од правење на шира и вино до пакување. Овие софтвери даваат можности ако нешто се
случи со одредена серија на вино, да се знае точниот датум и местото на складирање на тоа вино.

 Самооценување и оценување на активностите:

Секој ученик (самостојно или во група)  одбира одредена конкретна винарија и бара адекватни  ИТ
алатки за управување со  винаријата.  По направената анализа, ученикот подготвува презенација во
кој  предлага соодветна/и ИТ алатки за управување со  конкретната винарија.  Потоа,  секој ученик
презентира лична анализа на целата група. Групата заедно со обучувачот дискутираат и ги оценуваат
сите анализи.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, ИТ алатки за управување со винарија и видео записи.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за ИТ алатки за управување
со винарија, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и
при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив, ориентираност кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).
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За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.pcwdld.com/storage-monitoring-and-

management-software

Best Storage Monitoring and Management Tools and Software 

for SAN and NAS Devices

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.aranzulla.it/programmi-per-gestione-

magazzino-1183641.html

Articolo “Programmi per gestione magazzino”, Salvatore 
Aranzulla

https://www.mooseek.com/software/consultazione/vi

no.htm

Articolo “PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA PROPRIA 
CANTINA, DELLE BOTTIGLIE E DEL VINO”, Mooseek.com

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.ukim.edu.mk/e-

izdanija/FINKI/Modeli_na_e-upravuvanje.pdf

Смилка Јанеска-Саркањац - Модели на е-управување
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Модул 5 (А):

Управување со персоналот (32 часа)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна  единица   5 .1  (А)  -  Како  да  управувате  со  персоналот  на
винаријата? (32 часа)

Листа на наставни содржини

Наставна содржина 1: Управување со време (300 минути, од кои 210 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 2: Винарската визба како социјална организација (300 минути, 
од кои 180 минути за практични активности)

Наставна содржина 3: Како  ефикасно да се доделат улогите на членови на тимот 
(240 минути, од кои 150 минути за практични активности)

Наставна содржина 4: Управување со конфликти на работното место (240 минути, 
од кои 150 минути за практични активности)

Наставна содржина 5: Комуникација на работното место (300 минути, од  
кои 180 минути за практични активности)

Наставна содржина 6: Како да се одговори и да се справи со стресот на работното 
место (240 минути, од кои 150 минути за практични активности)

Наставна содржина 7: Управување со човечки ресурси (300 минути, од кои 
180 минути за практични активности)
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Наставна содржина 1: Управување со време

Времетраење: 300 минути, од кои 210 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со управувањето со времето,
т.е. со процесот на планирање и остварување на свесна контрола на времето поминато на конкретни
активности, особено за зголемување на ефективноста, ефикасноста и продуктивноста

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за управувањето со времето.
- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со

учениците  видеата  на  YouTube  за  управувањето со времето (дадени  подолу).  По  видеата,
секој ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите.

- Практична колективна вежба „86.400,00 €“: Обучувачот им кажува на учесниците дека имаат
86.400,00 евра да потрошат како и да посакаат. Единствените ограничувања се дека тие не
можат  да  стават  пари во  банка и  ако  не  користат  ништо  од  парите,  ги  губат.  Потоа
разговараат зошто,  како  и на кој начин  ги потрошиле парите. Потоа, обучувачот им кажува
дека 86.400 се бројот на секунди што ги имаме секој ден и дека што е можно почесто тие
треба да размислат да го трошат своето време на работи што им се важни како што правеле
со своите пари. Потоа,  преку колективна дискусија, водена од обучувачотод секој ученик се
бара слободно да зборува и да дискутира за најдобро искористување на нашето секојдневно
време.

- Практична вежба „Лента на животот“: Обучувачот им покажува на учениците обоена лента, со
должина  од  приближно  1  метар  /  100  см,  потоа  зема  ножици и  започнува  со  следниве
прашања:
1. Ако животниот век на една личност трае 100 години, секој см е една година. Одговорот ќе
биде  дека трае од 70 до 75 години,  при што  се сече 25 см од лентата и се фрла, велат
нејзините 75 години.
2. Која е просечната возраст на учесниците што седат тука,  ако одговорот биде од 25 до 30
години зависи од групата, во тој случај обучувачот сече уште 25 см од лентата.
3. Она што останува е 50 години? Луѓето ќе речат: „Да“, но одговорот е НЕ.
4. Секоја година имаме 52 недели. Ако тоа го помножиме со 50 години, станува збор за 7,14
години. Намалете ја лентата за уште 7,14 см.
5. Исто така, обично имаме слободни саботи, па намалете уште 7,14 см.
6.  Јавни  /  државни  празници  се  10кратни  со  50  години.  Тоа  доаѓа  до  уште  1,5  година.
Намалете ја лентата за уште 1,5 см
7. Вашето лежерно отсуство, боледување и годишен одмор приближно 40 дена во годината,
помножено со 50. Исечете уште 5 см. Сега ви останаа околу 29,5 години. Сепак, пресметката
сè уште не е завршена.
8. Спиете просечно 8 часа дневно повеќекратно со 365 дена повторно за 50 години (т.е. 122
дена Х 50 = скоро 17 години). Отсечете уште 17 см.
9. Времето го поминувате јадејќи ручек, појадок, закуски и вечера вкупно 2 часа на ден (т.е.
30 дена во годината X 50 години = 4 години или слично). Отсечете уште 4 см.
10. Последно, да претпоставиме дека поминуваме околу 1 час на ден патувајќи од место до
место за активности и такви (тоа се околу уште 2 години). Ние сме до 6 (ШЕСТ) години живот
да го направиме или да го скршиме.
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Потоа  следи  колективна дискусија,  водена од обучувачот при што  секој  ученик е замолен
слободно да зборува и да дискутира за најдобрата употреба на нашиот животен век.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи од по две лица за видеата и

вежбите,  а  обучувачот  ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава
конечни повратни информации.      

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат за управувањето со времето:

- Управување со времето ( https://www.youtube.com/watch?v=KJLHlOIdqA4   )         

- Jim Rohn - Како да се работи попаметно управување со времето (https://www.youtube.com/watch?
v=aOWSmNcEBCc )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење  за управување со времето,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=KJLHlOIdqA4 Video “Time Management”

https://www.youtube.com/watch?v=aOWSmNcEBCc Video “Jim Rohn - How to Work Smarter Time Management”

http://blog.trainerswarehouse.com/time-

management-activities

Time Management Activities

https://www.cleverism.com/complete-guide-to-time-

management/

Complete Guide to Time Management

https://en.wikipedia.org/wiki/Time_management Article “Time management”, Wikipedia

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_del_tempo Articolo “Gestione del tempo”, Wikipedia
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fak

ultet%20za%20megunaroden%20marketing

%20menadzment/III%20godina/V

%20semestar/Menagment%20na%20vreme/T1.pdf

Суштината наменаџментот на време, Проф. д-р Александра 

Стоилковска, Асс. м-р Гордана Серафимовиќ
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Наставна содржина 2: Винарската визба како социјална организација

Времетраење: 300 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  концептот  на  група,
позиција,  улога,  индивидуално  и  колективно  однесување,  динамика  на  групата  и  организациска
клима.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за концептот на група, позиција, улога, индивидуални и колективни однесувања,

групна динамика и организациска клима         
- Практична  групна  активност  (групи од  3-4  ученици):  Обучувачот  им предлага  на  групите

вежба заснована на холдинг хартија, прикажана во последното видео „Вежба за динамично
градење на тим за мали групи - држење хартија“. Потоа, следи колективна дискусија, водена
од  обучувачот во  која  од  секој  ученик  се  побара  да  зборува и  да  дискутира  слободно
за вежбата за градење на тим.         

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи од по две лица за видеата и

вежбите,  а  обучувачот  ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава
конечни повратни информации.      

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на концептот на група, позиција, улога, индивидуални и колективни
однесувања, групна динамика и организациска клима: 

- Социјални групи: Социологија на курсот за несреќи (https://www.youtube.com/watch?
v=_wFZ5Dbj8DA   )

- Разбирање на групната динамика (https://www.youtube.com/watch?v=uL6x99-VSBA   )         

- Управувачки тим Динамики (https://www.youtube.com/watch?v=LrIELjcNNqI   )         

- Ракување со тешка групна динамика (https://www.youtube.com/watch?v=yCXwK45laPg )         

- Како да забележите нездрава организациска клима (https://www.youtube.com/watch?
v=0gZazo1m-c4 )         

- Динамична вежба за градење тим за мали групи - Држење 
хартија (https://www.youtube.com/watch?v=iV53bKvwQfs )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за концептот на  група,
позиција, улога, индивидуални и колективни однесувања, групна динамика и организациска клима,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
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проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=_wFZ5Dbj8DA Video “Social Groups: Crash Course Sociology”

https://www.youtube.com/watch?v=uL6x99-VSBA Video “Understanding Group Dynamics”

https://www.youtube.com/watch?v=LrIELjcNNqI Video “Managing Team Dynamics”

https://www.youtube.com/watch?v=yCXwK45laPg Video “Handling Difficult Group Dynamics”

https://www.youtube.com/watch?v=0gZazo1m-c4 Video “How to Spot an Unhealthy Organizational Climate”

https://www.youtube.com/watch?v=iV53bKvwQfs Video “Dynamic Team-Building Exercise for Small Groups - 
Paper Holding”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=bLie11QeZ7o Video “COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://ukim.edu.mk/e-

izdanija/TMF/Menadzhment_na_biznis-

komunikacija_vo_tim.pdf

ДИМИТРОВ, Александар, Менаџмент на бизнис-комуникација

во тим [Електронски извор] / автори АлександарДимитров, 

Бети Андоновиќ. - Скопје : Универзитет "Св.Кирил и 

Методиј" - Скопје, 2019
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Наставна содржина 3: Како  ефикасно да се доделат улогите на членови на тимот

Времетраење: 240 минути, од кои 150 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со управувањето со достапните
професионални  ресурси  на  винаријата,  вклучувајќи  идентификација  и  доделување  на  задачи  и
одговорности  на  соработници, поддршка при извршување и контрола на извршување на зададени
задачи, евалуација на професионални изведби и интервенција во ситуации на непочитување.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за управување со задачи
- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со

учениците видеата на YouTube за  управување со задачи (дадени подолу). По видеата, секој
ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи од по две лица за видеата и

вежбите,  а  обучувачот  ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава
конечни повратни информации.      

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на управувањето со задачи: 

- Асана наспроти понеделник, наспроти тимска работа ... Избор на совршен систем за управување
со задачи за вашиот бизнис (https://www.youtube.com/watch?v=Zv6bMWRojFk )         

- Обука за управување со задачи - Организирање за успех (https://www.youtube.com/watch?
v=wuHDi43AvuY )         

- Управувач со задачи (Напредно) Excel образец - v2 - Демо (https://www.youtube.com/watch?
v=7tLHExhg-bU   )         

- 5 совети за управување со задачи за вашиот тим - Обука за управување со проекти 
(https://www.youtube.com/watch?v=AUG-pFhnhXQ   )         

- Како да управувате со задачи и да ги водувате луѓето - Обука за лидерство 
(https://www.youtube.com/watch?v=-8JCSCf_wA4   )         

- Скрип за 16 минути (https://www.youtube.com/watch?v=vuBFzAdaHDY   )         

- Што е Канбан ? Канбан објасни со кафе-кафе (https://www.youtube.com/watch?
v=Lib1vFmfCng&list=PLngnoZX8cAn-OGRF9LTZ05gecTzx6bGrI )         

- Scrum vs Kanban - Која е разликата? ( https://www.youtube.com/watch?v=rIaz-l1Kf8w )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење  за управување со задачи,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле (на  пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
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проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=Zv6bMWRojFk Video “Asana vs. Monday vs. Teamwork... Choosing the Perfect 
Task Management System for your Business”

https://www.youtube.com/watch?v=wuHDi43AvuY Video “Task Management Training - Getting Organized for 
Success”

https://www.youtube.com/watch?v=7tLHExhg-bU Video “Task Manager (Advanced) Excel Template - v2 - Demo”

https://www.youtube.com/watch?v=AUG-pFhnhXQ Video “5 Task Management Tips for Your Team - Project 
Management”

https://www.youtube.com/watch?v=-8JCSCf_wA4 Video “How to Manage Tasks and Lead People - Leadership 
Training”

https://www.youtube.com/watch?v=vuBFzAdaHDY Video “Scrum in 16 minutes”

https://www.youtube.com/watch?

v=Lib1vFmfCng&list=PLngnoZX8cAn-

OGRF9LTZ05gecTzx6bGrI

Video “What is Kanban? Kanban Explained with a Coffee Cup”

https://www.youtube.com/watch?v=rIaz-l1Kf8w Video “Scrum vs Kanban - What's the Difference?”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=nisWxxHPENw Video “Organizzazione aziendale: come assegnare ruoli e 
responsabilità #10”

https://www.youtube.com/watch?v=LrYHrG2WsNQ Video “Come gestire gli errori dei tuoi collaboratori e 
dipendenti”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.knowledge-

center.org/images/training_modules/priracnik-

primer.pdf

ПРИРАЧНИК ЗА ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ, Андријана 

Богдановска Ѓуровиќ

http://eprints.ugd.edu.mk/13924/1/ЛекториранМаги

стерски%20труд%20%20Н.Кировска.pdf

Примена на Канбан методологијата и нејзините ефекти кај 

тимовитеза развој на софтвер, Невенка Кировска, Штип, 

2015
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Наставна содржина 4: Управување со конфликти на работното место 

Времетраење: 240 минути, од кои 150 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со управувањето  со
конфликтите на работното место.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за управување со конфликти на работното место         

- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со
учениците  видеата  на  YouTube  за  управување  со  конфликти на  работното  место (дадени
подолу).  По  видеата,  секој  ученик  е  замолен  слободно  да  зборува  и  да  дискутира  за
филмовите.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи од по две лица за видеата и

вежбите,  а  обучувачот  ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава
конечни повратни информации.      

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на управувањето со конфликти на работното место: 

- Основи за човечки ресурси: Конфликт на работното место (https://www.youtube.com/watch?
v=V79uO74vWfc   )         

- 5 видови на конфликт на работното место и како да се справите со нив 
(https://www.youtube.com/watch?v=o7-bbd1F9bk   )         

- Пример за конфликти-ORGB ( https://www.youtube.com/watch?v=jiP0x_Dgj3I   )         

- Управување со конфликтот на вашето работно место (https://www.youtube.com/watch?
v=ILUkGb4sZ0s   )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за управување со конфликти
на работното место, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.
ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС
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https://www.youtube.com/watch?v=V79uO74vWfc Video “HR Basics: Workplace Conflict”

https://www.youtube.com/watch?v=o7-bbd1F9bk Video “- 5 Types of Conflict in the Workplace and How To 
Handle Them”

https://www.youtube.com/watch?v=jiP0x_Dgj3I Video “Conflict Example-ORGB”

https://www.youtube.com/watch?v=ILUkGb4sZ0s Video “Managing Conflict In Your Workplace”

http://conflict911.com/cgi-bin/links/jump.cgi?

ID=18998

Hand-out “Conflict Resolution Skills”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=SaGA4PCigyg Video “Gestione del Conflitto. Università di Bari. Pasquale 
Adamo”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://eprints.ugd.edu.mk/11531/1/Magisterska-Ivana

%20Trendafilova.pdf

УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРОТ - ЛИДЕРОТ ВО УПРАВУВАЊЕ СО 

КОНФЛИКТИ ПРЕКУ ПОТТИКНУВАЊЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, 

РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ДЕСТРУКТИВНИ 

КОНФЛИКТИ”, Ивана Трендафилова, - МАГИСТЕРСКИ ТРУД - 

Штип, 2014
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Наставна содржина 5: Комуникација на работното место 

Времетраење: 300 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со комуникацијата на работното
место.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за комуникација на работното место         
- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со

учениците  видеата  на  YouTube  за  комуникација на  работното  место (дадени  подолу).  По
видеата, секој ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите.

- Практична колективна вежба „Општи наспроти прецизни упатства“: Обучувачот му дава на
секое лице парче  хартија,  а  потоа  објавува  низа инструкции,  како што  де: преклопете ја
хартијата на половина, откинете го горниот лев агол на хартијата, преклопете ја хартијата
уште  еднаш. По завршувањето на  неколку од овие  упатства,  од учениците  се  бара  да  го
споредат изгледот на нивните парчиња хартија. Укажувајќи дека и покрај тоа што сите добиле
исти упатства, обучувачот забележува дека нивните трудови не изгледаат идентични и може
дури и да изгледаат поинаку, покажувајќи колку е значајна прецизна комуникација . 
Обучувачот објаснува дека им рекол да ја превиткуваат хартијата на половина, но не во која
насока,  да  го  раскинат  горниот  лев  агол  на  хартијата,  но  не  колку  од  аголот  да
откинат. Обучувачот заклучува дека по вежбата луѓето треба да бидат посвесни за тоа како
не само погрешната комуникација, туку и непрецизната комуникација може да доведе до тоа
луѓето буквално да не се на истата страница. Потоа следи  колективна дискусија, водена од
обучувачот во која од секој ученик се бара да зборува и да дискутира слободно за вежбата.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи од по две лица за видеата и

вежбите,  а  обучувачот  ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава
конечни повратни информации.      

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на комуникацијата на работното место: 

- Ефективна комуникација на работното место (https://www.youtube.com/watch?
v=w5paHINM3BQ   )         

- Размислете брзо, разговарајте паметно: Техники за комуникација 
(https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA )         

- Вербална и невербална комуникација ( https://www.youtube.com/watch?v=AuN_eWIrns4 )         

- Направете јазик на телото за ваша моќност (https://www.youtube.com/watch?
v=cFLjudWTuGQ   )         

- Вежби за комуникација - игра со улоги # 25 (https://www.youtube.com/watch?
v=lW7vVB3XdCY   )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за комуникацијата на
работното  место,  обезбедувајќи  ја  и потребната  научна  поддршка во  специфичното  поле (на  пр.
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ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=w5paHINM3BQ Video “Effective Communication in the Workplace”

https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA Video “Think Fast, Talk Smart: Communication Techniques”

https://www.youtube.com/watch?v=AuN_eWIrns4 Video “Verbal and Nonverbal Communication”

https://www.youtube.com/watch?v=cFLjudWTuGQ Video “Make Body Language Your Superpower”

https://www.youtube.com/watch?v=lW7vVB3XdCY Video “Communication Exercises - Role Play Game #25”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=bV1c1rbUIXY Video “DIRE FARE COMUNICARE. Il linguaggio nella vita e nel 
lavoro”

https://www.youtube.com/watch?v=o62wZ_ucP9M Video “Webinar ERRORI DI COMUNICAZIONE DA EVITARE SUL 
LAVORO”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/1

020/1/Elena%20Nikolovska%20Magisterska

%20fin.pdf

Влијание на интерната комуникација врзперформансата на 

вработените-магистерски труд  Елена Николовска, Скопје, 

2018

http://eprints.ugd.edu.mk/10854/1/Милена

%20Цветкова%20-%20Магистерска.pdf

ПРЕФЕРИРАЊЕ ДОБРИ ВЕШТИНИ ЗА ДЕЛОВНО 

КОМУНИЦИРАЊЕ ЗАПОВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ЕКОНОМСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

МАГИСТЕРСКИ ТРУД, Штип, септември 2014
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Наставна содржина 6: Како да се одговори и да се справи со стресот на работното 
место

Времетраење: 240 минути, од кои 150 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со стресот поврзан со работата
и како да се справи со него.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за тоа како да се решат и управуваат со стресот на работното место
- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со

учениците видеата на YouTube  за  стресот на работното место (дадени подолу). По видеата,
секој ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите.

- Практична колективна вежба „Прашалник за стрес“: Обучувачот им го покажува на учениците
прашалникот ISMA UK за самоевалуација на стресот поврзан со работата (даден подолу во
„Материјали за обука“), барајќи од нив да го пополнат.  Потоа следи  колективна дискусија,
водена од обучувачот во која од секој ученик се бара да зборува и да дискутира слободно за
вежбата.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи од по две лица за видеата и

вежбите,  а  обучувачот  ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава
конечни повратни информации.      

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на стрес на работното место: 

- Стрес на работното место (https://www.youtube.com/watch?v=1W_ZIOMKy8w   )         

- Управување со стресот на работното место (https://www.youtube.com/watch?
v=McBQrjGEHnk   )         

- Професорот разговара како да се справиме со стресот во работата 
(https://www.youtube.com/watch?v=vDfp5U5ZIOY)         

- Најсмешна компилација на стрес на работното место (https://www.youtube.com/watch?
v=YZJXwTvMsPA   )         

Прашалник за стрес - ИСМА Велика Британија ( https://isma.org.uk/wp-content/uploads/2013/08/Stress-
Questionnaire.pdf   )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за стрес на работното место,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
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проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=1W_ZIOMKy8w Video “Stress in the Workplace”

https://www.youtube.com/watch?v=McBQrjGEHnk Video “Managing Workplace Stress”

https://www.youtube.com/watch?v=vDfp5U5ZIOY Video “Professor discusses how to cope with work stress (Chris 
McCarthy)”

https://www.youtube.com/watch?v=YZJXwTvMsPA Video “Funniest Workplace Stress Compilation”

https://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf “Tackling work-related stress using the Management Standards 
approach - A step-by-step workbook”

https://isma.org.uk/wp-

content/uploads/2013/08/Stress-Questionnaire.pdf

“Stress Questionnaire - ISMA UK”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=fN7mGGRH3Rs Video INAIL “TUTORIAL STRESS LAVORO CORRELATO”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

europe/---ro-geneva/---sro-

budapest/documents/publication/wcms_473696.pdf

Спречување стрес на работа : Практични чекори за подобро

спречување на стресотна работното место / International 

Labour Office. - Geneva: ILO, 2012 xvi, 119 p.
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Наставна содржина 7: Управување со човечки ресурси 

Времетраење: 300 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со стратегии, методи и алатки
за  управување  со  човечки  ресурси,  особено  за  поддршка  за  задоволување  на  потребите  од
професионални  вештини  и  потреби  на  винаријата  (наоѓање  и  избор  на  професионални  ресурси,
планирање и реализација на обука за персоналот).

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за стратегии, методи и алатки за управување со човечки ресурси         
- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со

учениците  видеата  на  YouTube  за  стратегии,  методи  и  алатки  за  управување  со  човечки
ресурси (дадени  подолу).  По  видеата,  секој  ученик  е  замолен  слободно  да  зборува  и  да
дискутира за филмовите.

- Практична колективна вежба „Прашалник за стрес“: Обучувачот им го покажува на учениците
прашалникот ISMA UK за самоевалуација на стресот поврзан со работата (даден подолу во
„Материјали за обука“), барајќи од нив да го пополнат.  Потоа следи  колективна дискусија,
водена од обучувачот во која од секој ученик се бара да зборува и да дискутира слободно за
вежбата.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учениците одговараат на квиз  за човечки ресурси  кој се состои од  прашања и одговори со

повеќечлен избор на човечки ресурси (Прашања и одговори за квизови со човечки ресурси -
Управување со човечки ресурси MCQ).

- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи од по две лица за видеата и
вежбите,  а  обучувачот  ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава
конечни повратни информации.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

YouTube видеа што се однесуваат на управување со човечки ресурси: 

- Социјални групи: Социологија на курсот за несреќи (https://www.youtube.com/watch?
v=_wFZ5Dbj8DA   )         

- Разбирање на групната динамика (https://www.youtube.com/watch?v=uL6x99-VSBA   )         

- Управувачки тим Динамики (https://www.youtube.com/watch?v=LrIELjcNNqI   )         

- Ракување со тешка групна динамика (https://www.youtube.com/watch?v=yCXwK45laPg )         

- Како да се забележи нездрава организациска клима (https://www.youtube.com/watch?
v=0gZazo1m-c4 )         

- Динамична вежба за градење тим за мали групи - Држење хартија 
(https://www.youtube.com/watch?v=iV53bKvwQfs )         

Квиз за управување со човечки ресурси:

- Прашања и одговори со квиз - човечки ресурси | Управување со човечки ресурси MCQ 
( https://www.privatejobshub.in/2012/07/hr-quiz-questions-and-answers-online.html   )         

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  управување  со  човечки
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ресурси,обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=aA1OlFHZWtU Video “Human resource management basics and fundamentals”

https://www.youtube.com/watch?v=T7bSMzg7x-

s&list=PL3Y_p3e-Lne31qsip5QPMjsEEYd0fqpKy

Video “Human Resource Management (Complete Course)”

https://www.privatejobshub.in/2012/07/hr-quiz-

questions-and-answers-online.html

HR Quiz Questions and Answers | Human Resource 
Management MCQ

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=Hkzbezni2Vs Video “Gestione Risorse Umane Video Demo - Piano Sviluppo e 
Carriera”

https://www.youtube.com/watch?v=uLFQezjrYpo Video “”Orizzonte Impresa 2016 - HR - Gestione delle Risorse 
Umane - I Talenti

https://www.youtube.com/watch?v=59pJnp5FVlY Video “”Gestione Risorse Umane - Definizione dei Profili 
Lavorativi

https://www.youtube.com/watch?v=v3WaaOyWjdg Video “La Digital Transformation nella gestione delle risorse 
umane”

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

http://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Eko

nomski%20fakultet/I%20godina/I

%20semestar/Menadzment/T6.pdf

МЕНАЏМЕНТ НАЧОВЕЧКИ РЕСУРСИдоц. д‐р Наташа 

Ристовска

https://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fa

kultet%20za%20menagjment%20na%20covecki

%20resursi/I%20godina/I%20semestar/Menadzment

%20na%20covecki%20resursi/T1.pdf

Основи наменаџментотна човечки ресурси, Проф.д-р 

Александра Стоилковска, Асс.м-р Гордана Серафимовиќ
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https://mcms.mk/images/docs/2008/priracnik-za-

menadzment-so-covekovi-resursi-2008.pdf

МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ - ПРИРАЧНИК - Скопје, 

2008, Македонски центар за меѓународна соработка
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Модул 6 (A):

Управување со системот за квалитет (32 часа/12 теорија+20 пракса)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна единица 6.1 (A) – Како да се управува со системот за квалитет на
винаријата?(32 часа) 

Листа на Наставни содржини

Наставна содржина 1: Менаџмент на квалитетот (360 минути, од кои 180 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 2: Квалитет на грозјето (480 минути, од кои 360 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 3: Квалитет на виното (720 минути, од кои 480 минути за 
практични активности)

Наставна содржина 4: Менаџмент на продуктивноста (360 минути, од кои 180 минути 
за практични активности)
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Наставна содржина 1: Менаџмент на квалитетот

Времетраење: 360 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со поимот и дефиницијата на
квалитетот  на  производите  и  услугите и  ги  опишува  основните  карактеристики  на  квалитетот,
поддржувајќи ги во колективно учење за да им овозможи на учесниците да ги идентификуваат и
разберат условите кои влијаат врз квалитетот, стандардите на квалитет, трошоците и контролата на
квалитетот на производите.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Поим  и  дефиниција  на  квалитетот  на  производите  и  услугите:  Покажување  на  врската  помеѓу
производот,  својствата  на  производот,  квалитетот  и  купувачот.  Запознавање  на  учениците  со
функцијата на квалитетот, факторите од кои зависи квалитетот, односот и правците на развој на
квалитетот.  Објаснување  на  условите  кои  влијаат  врз  развој  на  квалитетот.  Презентирање  на
класификацијата, пазарните и техничките карактеристики на квалитетот;

- Управување  со  квалитетот:  Објаснува  улога  на  управувањето  со  квалитетот  во  решавање  на
проблемите и задачите на квалтиетот. Опишува оновни елементи на управувањето со квалитетот.
Ги запознава учениците со методите за управување со квалитетот;

- Систем  за  тотално  управување  со  квалитет  (TQM):  Укажува  на  концепцијата  и  суштината  на
системот  за  тотално управување  со  квалитетот  (TQM).  Запознавање  на  учениците  со  целите  и
задачите  на  системот  за  тотален  квалитет.  Презентирање  на  циклусот  и  етапите  на  квалитет.
Запознавање со програмата за тотален квалитет;

- Стандарди на квалитет:  Објаснува поим, видови и суштина на стандардите со посебен осврт на
стандардите во винарството. Дискутира за стандардизацијата, потребата од стандардизација и што
треба  да  се  стандардизира. Објаснува  како  се  изработуваат  стандардите  и  методи  на
стандардизација. Презентира комплементарност помеѓу стандардите;

- Трошок  на  квлаитетот  на  производот:  Објаснува  трошоци  за  постигнување  и  унапредување
наквалитетот и трошоци поврзани со лош квалитет на производот.  Опишува со кои фактори се
поврзани трошоците на квалитет на производот. Презентира економски модели за откривање на
оптималните трошоци на квалитет;

- Контрола на квалитетот:  Наведува цели на контролата.  Презентира методи за постигнување на
целите.  Објаснува  за  извршувањето  на  планот,  проверката  на  резултатите  и  превземањето  на
акција.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој  ученик (самостојно  или во група)  наоѓа и анализира  две компании кои делуваат  во
секторот винарство.  Компаниите кои ќе бидат анализирани треба да имаат приближно ист
асортиман на производи. По направената анализа на компаниите, ученикот прави споредба на
квалитетот на неколку слични производи од двете компании (на пр. споредба по квалитет,
цена, карактеристики итн). Споредбата треба да даде одговор која компанија има подобар

130



квалитет на производите.  Потоа, секој  ученик презентира лична анализа на целата група.
Групата заедно со обучувачот дискутираат и ги оценуваат сите анализи.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  менаџментот  на
квалитетот, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и
при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив, ориентираност кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.ispatguru.com/components-of-product-

quality-management/

Components of Product Quality Management

https://www.sebokwiki.org/wiki/Quality_Management Quality Management - Lead Authors: Quong Wang, 

MassoodTowhidnejad, Contributing Authors: Dick Fairley, Garry 

Roedler

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_della_qualit

%C3%A0

Articolo “Gestione della qualità”, Wikipedia

http://www.paolomazzoni.it/ORGANIZZAZIONE

%20AZIENDALE%20E%20QUALITA'.pdf

Testo “Organizzazione e gestione della qualità”, Paolo Mazzoni, 
(c) 2007

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fak

ultet%20za%20menadzment/III%20godina/V

%20semestar/Menadzment%20na%20kvalitet/Tema

%201.pdf

Менаџмент на квалитет - Доц.д-р Валентина Муцунска 

Палевска
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http://www.pretpriemac.com/tqm-total-quality-

management/

Објаснување на TQM – Total Quality Management - 

Претприемач 

http://eprints.ugd.edu.mk/6167/1/__ugd.edu.mk_priv

ate_UserFiles_katerina.hadzivasile_Desktop_Данка

%20Накова%20-%20Магистерс%20ки%20труд

%281%29.pdf 

Управување со квалитетот и продуктивноста за 

постигнување на повисоки деловни резултати, Штип, 

февруари 2013

Данка Накова
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Наставна содржина 2: Квалитет на грозјето

Времетраење: 480 минути, од кои 360 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со квалитетот на грозјето и ги
опишува видовите на зрелост на грозјето, поддржувајќи ги во колективно учење за да им овозможи
на учесниците да ги идентификуваат и разберат методите кои се применуваат при опраделување на
зрелоста на грозјето.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Зрелост на грозјето:Запознавање на учениците со видовите на зрелост на грозјето. Објаснување на
карактеристиките по кои се познава зрелоста на грозјето кај различните сорти на грозје.

- Технолошка зрелост на грозјето: Објаснува состојба на технолошка зрелост кај различни сорти на
грозје.  Опишува  визуелни  промени  кои  настануваат  на  листот,  гроздот  и  кога  грозјето  добива
употребна вредност односно е спремно за припрема на адекватно вино. Запознавање на учениците
со  значењето  на  движењето  на  материите  во  гроздот,  концентрирањето на  шеќерот  и
намалувањето на органските киселини. Објаснува зависност на определувањето  на технолошката
зрелост  и  времето  за  берба на  грозјето  од  сортата  на  грозје,  типот  на  потребното  вино,
временските  услови  за  врема  на  созревање  и  др.  Запознавање  на  влијанијата  на  прераната  и
покасната берба на грозјето врз квалитетот на виното. Презентирање на методите за одредување
на технолошката зрелост:  физичка метода, хемиска метода,  органолептичка метода, методата на
визуелност, методата на дегустација на грозјето и други.

- Физиолошка зрелост на грозјето: Објаснува состојба на физиолошка зрелост кај различни сорти на
грозје.  Опишува  фактори  кои  влијаат  врз  одредување  на  времето  на  бербата  на  грозјето.
Запознавање на учениците со потребата од порана или покасна берба на грозјето за производство
на одредени вина(пр. кај производство на шампањ бербата е порана за добивање на квалитетен
производ, додека за барикирање на бело и црвено вино потребна е покасна берба за добивање на
поекстрактивни  и  алкохолни  вина).  Презентирање  на  софистицирана  опрема  за  прецизно
определување на бербата на грозјето. Истакнување на методите за одредување на физиолошката
зрелост: методата на ‘ртливост на семката, методата на визуелност и други.

- Најчести методи кои се применуваат при одредување на зрелоста на грозјето: Укажува на методите
кои нејачесто се користат за определување на зрелоста на грозјето. Презентирање на методите за
определување на  зрелоста  на  грозјето:  органолептичката  метода,  хемиската  метода,  физичката
метода и методата „показател на зрелоста“. 

 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој  ученик (самостојно  или  во  група)  добива  грозје  од  неколку  вински  сорти  за
производство  на  различни  вина.Сортите  на  грозје  треба  да  ги  анализира  и  да  го  утврди
времето  на  берба на  дадените  сорти.  За  определување на  времето  на  берба и  видот  на
зрелост во која ќе се врши бербата треба да користи соодветен метод со кој се определува.
Потоа, секој ученик презентира лична анализа на целата група. Групата заедно со обучувачот
дискутираат и ги оценуваат сите анализи.
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Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, макети, инструменти, свежо грозје и видео-записи.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  управување  со  квалитетот  на
грозјето, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и при
неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B97

81845694845500038

Managing Wine Quality, Viticulture and Wine Quality

Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and 
Nutrition, 2010, Pages 73-104

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B97

81845694845500075

Managing Wine Quality, Viticulture and Wine Quality

Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and 
Nutrition 2010, Pages 189-217

https://cdn.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/6

18816/grape-quality.pdf

GROWING QUALITY WINEGRAPES

GIOIA SMALL, EXTENSION VITICULTURIST, NSW 
AGRICULTURE, WAGGA WAGGA

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.barattowineday.it/curiosita/qualita-del-

vino-e-gestione-vigneto.php

Articolo “LA QUALITÀ DEL VINO PASSA DALLA CORRETTA 
GESTIONE DEL VIGNETO”, BARATTO WINE DAY

http://premiobiol.it/biolitalia/files/2013/01/LINEE-

GUIDA-PER-LA-QUALITA-VINO.pdf

Manuale “FILIERA VITIVINICOLA - MANUALE DEL SISTEMA DI 
GESTIONEDEL PRODOTTO BIOLOGICO”, BIOL Italia, 

https://www.tesionline.it/tesi/il-vino-e-la-qualit

%C3%A0/29176

Tesi di laurea “Il vino e la qualità”, TESIonline, Silvia Luciani, 
2009

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

https://sezavino.mk/одредување-на-физиолошка- Одредување на физиолошка зрелост на грозјето
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https://sezavino.mk/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3/
https://cdn.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/618816/grape-quality.pdf
https://cdn.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/618816/grape-quality.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781845694845500075
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781845694845500075
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781845694845500038
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781845694845500038


зрелост-на-г/

https://sezavino.mk/одредување-на-технолошката-

зрелост-н/

Одредување на технолошката зрелост на грозјето

http://eprints.ugd.edu.mk/22187/1/ВОВЕД%20-

Zorica%20Lelova%20-%20nov.pdf  

Mетод за определување на мали молекули (органски и 

неоргански киселини) - Зорица Лелова
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http://eprints.ugd.edu.mk/22187/1/%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%20-Zorica%20Lelova%20-%20nov.pdf%20%20
http://eprints.ugd.edu.mk/22187/1/%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%20-Zorica%20Lelova%20-%20nov.pdf%20%20
https://sezavino.mk/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD/
https://sezavino.mk/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD/
https://sezavino.mk/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3/


Наставна содржина 3: Квалитет на виното 

Времетраење: 720 минути, од кои 480 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со квалитетот на виното и ги
опишува основните карактеристики на квалитетот на виното, поддржувајќи ги во колективно учење
за да им овозможи на учесниците да ги идентификуваат и разберат методите кои се применуваат при
опраделување на квалитетот на виното во винарските визби.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Квалитет  на  виното:Запознавање  на  учениците  со  одредени  состојки  кои  имаат  влијание  врз
квалитетот  на  виното.  Објаснување  на  влијанието  на  ароматичните  и  буќетните  материи  врз
мирисот и вкусот на виното. Запознавање со бојата, мирисот и вкусот на виното.Толкува OIV методи
и  правилник  за  квалитет  на  вино  во  Република  Македонија/Република  Италија  (Прирачник  на
интернационални методи за анализа на вино (Compendium of International Methods of Wine Analysis);

- Хемиска анализа на виното: Објаснува потреба од следење на промените на хемиските материи во
текот  на  винификсацијата,  созревањето  на  виното,  формирањето  и  зреењето  на  виното,  за
навременото делување во правец на подобрување на квалитетот на виното. Опишува содржина на
најважните состојки во виното (вода, алкохоли, киселини, танини и други материи). Запознавање на
учениците  со  испарливите  и  неиспарливите  состојки  во  виното.  Запознавање  со  потребната
содржина на одредени состојки за постигнување на добар квалитет кај одредени видови на вино, но
и  влијанието  на  помалата  поголемата  содржина  на  состојките  врз  квалитетот  на  виното.
Презентирање на постапката и лабораториската опрема за хемиска анализа на виното;

- Сензорна анализа на виното:  Објаснува реакција помеѓу виното и некои органи на лигавицата на
устата и носот. Опишува предности и недостатоци на утврдувањето на квалитетот на виното преку
дегустација. Наведува впечатоци кои произлегуваат од мирисот и вкусот на виното. Запознавање на
учениците со организацијата на органолептичкото (сензорно) оценување на вината. Истакнување
на принципите на оценување на виното. 

 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој ученик (самостојно или во група) добива мостри од два вида на вино од различни фази
во производниот процес. Ученикот треба да одреди адекватен метод на анализа на дадените
мостри на вино и да ги утврди материите и квалитетот на виното, но и потребните постапки
кои ќе треба да се превземат за да се подобрат својствата на виното.  Потоа, секој ученик
презентира лична анализа на целата група. Групата заедно со обучувачот дискутираат и ги
оценуваат сите анализи.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, мостри од вино, инструменти и видео записи.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за квалитетот на виното,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  на  учење,  како  и  при
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неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://gtu.ge/Agro-Lib/%5bKeith_Grainger
%5d_Wine_Quality_Tasting_and_Selecti(Bo
okZZ.org.pdf

Food Industry Briefing Series

WINE QUALITY: TASTING

AND SELECTION

Keith Grainger

https://www.researchgate.net/publication/295747582

_Managing_Wine_Quality_Viticulture_and_Wine_Quali

ty/link/5d7e4678a6fdcc2f0f6fe625/download

Viticultural and vineyard management practices and their effects
on grape andwine quality

A. G. Reynolds, Brock University, Ontario, Canada

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/qualita-

complessiva-del-vino

Articolo “Qualità complessiva del vino”, Quattrocalici – 

Conoscere il vino, Marcello Leder

http://www.diwinetaste.com/dwt/it2019061.php Articolo “La Qualità del Vino”, DiWINETaste, Antonello 

Biancalana, 2019

http://www.italyeno.com/vinificare/degustare.htm Articolo “DEGUSTAZIONE DEL VINO”, Italyeno

https://www.vinicartasegna.it/classificazione-dei-vini-

doc-e-docg/

Articolo “DOC e DOCG? TVB! (Ossia della classificazione dei vini 

in Italia)”, Vini Gavi Cantina Cartasegna, 2013

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 
https://www.academia.edu/3213604/Сензорна_и_ан

алитичка_евалуација_на_вино_Sensory_and_analyti

cal_evaluation_of_wine?auto=download

Сензорна и аналитичка евалуација на вино, Штип 2013

Bиолета Иванова-Петропулос

http://unilab.ugd.edu.mk/akreditacija.html АКРЕДИТИРАНИ МЕТОДИ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОНТРОЛА 
НА КВАЛИТЕТ НА ВИНО - Унилаб 
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http://unilab.ugd.edu.mk/akreditacija.html
https://www.academia.edu/3213604/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_Sensory_and_analytical_evaluation_of_wine?auto=download
https://www.academia.edu/3213604/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_Sensory_and_analytical_evaluation_of_wine?auto=download
https://www.academia.edu/3213604/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_Sensory_and_analytical_evaluation_of_wine?auto=download
https://www.researchgate.net/publication/295747582_Managing_Wine_Quality_Viticulture_and_Wine_Quality/link/5d7e4678a6fdcc2f0f6fe625/download
https://www.researchgate.net/publication/295747582_Managing_Wine_Quality_Viticulture_and_Wine_Quality/link/5d7e4678a6fdcc2f0f6fe625/download
https://www.researchgate.net/publication/295747582_Managing_Wine_Quality_Viticulture_and_Wine_Quality/link/5d7e4678a6fdcc2f0f6fe625/download
https://gtu.ge/Agro-Lib/%5BKeith_Grainger%5D_Wine_Quality_Tasting_and_Selecti(BookZZ.org.pdf
https://gtu.ge/Agro-Lib/%5BKeith_Grainger%5D_Wine_Quality_Tasting_and_Selecti(BookZZ.org.pdf
https://gtu.ge/Agro-Lib/%5BKeith_Grainger%5D_Wine_Quality_Tasting_and_Selecti(BookZZ.org.pdf


http://eprints.ugd.edu.mk/21932/1/Сензорна%20и

%20аналитичка%20евалуација%20на%20вино-

Репозиториум.pdf

Сензорна и аналитичка евалуација на вино, Штип 2019

Bиолета Иванова-Петропулос

https://www.pravdiko.mk/wp-

content/uploads/2013/11/Zakonot-za-vinoto-08-04-

2010.pdf

Закон за вино - СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

Службен весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година
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https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakonot-za-vinoto-08-04-2010.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakonot-za-vinoto-08-04-2010.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakonot-za-vinoto-08-04-2010.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/21932/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/21932/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/21932/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.pdf


Наставна содржина 4: Менаџмент на продуктивноста

Времетраење: 360 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со менаџментот на квалитетот
на  економијата  на  винарската  визба  и  ги  опишува  значењето  и  улогата  на  менаџментот  во
подобрување  на  ефективноста  и  ефикасноста,  поддржувајќи  ги  во  колективно  учење  за  да  им
овозможи на учесниците да ги идентификуваат и разберат основните економски принципи: квалитет,
продуктивност, економичност, рентабилност.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Ефективност и ефикасност:Запознавање на учениците со значењето и важноста на ефективноста и
ефикасноста за  винарската  визба.  Дефинирање  на  ефективноста  и  ефикасностаи  пристапите
(сфаќањата)  за  ефикасноста и  ефективност за  винарските  визби.  Објаснување  на  моделите  и
факторите кои влијаат врз ефективноста и ефикасноста на винарските визби.Толкува матрица  за
ефективност и ефикасност на винарска визба;

- Средства на винаријата:  Објаснување на средства на винаријата и нивната поделба на основни и
обртни средства.Објаснување на поимите ликвидност и солвентност.Наведува извори на средства;

- Економика на труд: идентификува поделба и видови труд. Објаснува методи за плаќање на труд и
нормирање на работата;

- Трошоци, калкулации и цени: идентификува трошоци кои настануваат при работењето на визбата и
улогана  трошоците  во  водењето  на  деловната  политика  на  визбата.  Опишува  процес  на
составување на калкулации. Наведува методи за формирање на цените;

- Деловен успех (продуктивност, економичност, рентабилност): Запознавање на учениците значењето
и  важноста  на  основните  економски  принципи  (продуктивност,  економичност,  рентабилност).
Дефинирање на  продуктивноста,  економичноста  и рентабилноста  и начините  на  утведување на
овие економски показатели;

- Менаџмент  со резултатите на претпријатието (приходи,  расходи): идентификување на појавните
облици  на  резултатите  на  претпријатието.  Објаснување  на  формирањето на  вкупниот  приход.
Идентификување  на  расходите на  винарската  визба.  Објаснување  на  финансиските  извештаи и
распределбата на нето-добивката.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Секој ученик (самостојно или во група)  добива финансиски извештаи за одредена компанија
која делува во секторот винарство со задача да направи анализа на финасиските извештаи и
да ги разграничи приходите,  расходите,  готовинскиот  тек  и  резултатот  од работењето на
компанијата,  но и да ја  пресмета продуктивноста,  економичноста и рентабилноста.  Потоа,
секој  ученик  презентира  лична  анализа  на  целата  група.  Групата  заедно  со  обучувачот
дискутираат и ги оценуваат сите анализи.

139



Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери; слики, слајдови, финансиски извештаи и видео записи.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  менаџментот  на
продуктивноста, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-

1315/108/5/052039/pdf

Analysis and Application of Quality Economics Based on

Input-Output, Qiang Lu and Xin Li 2018 IOP Conf. Ser.: Earth 
Environ. Sci. 108 052039

http://www.sjm06.com/SJM%20ISSN1452-

4864/7_1_2012_May_1_170/7_1_149-170.pdf

SIGNIFICANCE OF BUSINESS QUALITY MANAGEMENT FOR 
INCREASING COMPETITIVENESS OF SERBIAN ECONOMY

MarijaAndjelkovićPešić*, VesnaJankovićMilić and 
JelenaStanković, University of Niš, Faculty of Economics, Serbia

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.direzionebp.com/wp-

content/uploads/SECONDA-GIORNATA-DISPENSE-

GESTIONE-VINO.pdf

Articolo “Il controllo di gestione per le aziende vitivinicole”, 
Brogi & Pittalis Srl

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/10548

/836775-1203920.pdf?sequence=2

Tesi di laurea “Il controllo di gestione in unasocietà cooperativa 
vitivinicola”, Università Ca’ Foscari Venezia, Arianna Andreon, 
2017

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.pretpriemac.com/biznis-efikasnost-i-

efektivnost/

Бизнис ефикасност и ефективност - Претприемач

http://eprints.ugd.edu.mk/6800/1/__ugd.edu.mk_priv ЕКОНОМИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ, 2011
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http://eprints.ugd.edu.mk/6800/1/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_biljana.petrevska_Desktop_Marga_MATLIEVSKA_PACESKOSKI%2C%20EP%2C%20INTERNA%20SKRIPTA.%202011_ovaaa.pdf
http://www.pretpriemac.com/biznis-efikasnost-i-efektivnost/
http://www.pretpriemac.com/biznis-efikasnost-i-efektivnost/
http://www.sjm06.com/SJM%20ISSN1452-4864/7_1_2012_May_1_170/7_1_149-170.pdf
http://www.sjm06.com/SJM%20ISSN1452-4864/7_1_2012_May_1_170/7_1_149-170.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/108/5/052039/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/108/5/052039/pdf


ate_UserFiles_biljana.petrevska_Desktop_Marga_MAT

LIEVSKA_PACESKOSKI%2C%20EP%2C%20INTERNA

%20SKRIPTA.%202011_ovaaa.pdf
ДОЦ. Д-Р МАТЛИЕВСКА МАРГАРИТА 

М-Р ПАЧЕШКОСКИ ВЛАТКО

http://eprints.ugd.edu.mk/11245/1/Magisterski

%20trud%20-%20GROZDA%20KOSTADINOVA.pdf

ПРИМЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗА НА

РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ - СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ НА МАКЕДОНСКОТО 

СТОПАНСТВО, Штип, Октомври 2014

Грозда Костадинова

http://eprints.ugd.edu.mk/6167/ Quality management and productivity in achieving higher 

business results, Stip, february 2013

Danka Nakova
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http://eprints.ugd.edu.mk/6167/
http://eprints.ugd.edu.mk/11245/1/Magisterski%20trud%20-%20GROZDA%20KOSTADINOVA.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/11245/1/Magisterski%20trud%20-%20GROZDA%20KOSTADINOVA.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/6800/1/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_biljana.petrevska_Desktop_Marga_MATLIEVSKA_PACESKOSKI%2C%20EP%2C%20INTERNA%20SKRIPTA.%202011_ovaaa.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/6800/1/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_biljana.petrevska_Desktop_Marga_MATLIEVSKA_PACESKOSKI%2C%20EP%2C%20INTERNA%20SKRIPTA.%202011_ovaaa.pdf


Модул 1 (Б1):

Дефиниција  и  управување  со  работни  активности  во  согласност  со
македонското законодавство за работни односи и познавање на одредбите
на законите и прописите за производство и трговија со вино (48 часа)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна единица 1.1 (Б.1) – Како да управувате со работните активности
во  согласност  со  македонското  законодавство  за  работни  односи  и
познавање  на  одредбите  на  законите  и  прописите  за  производство  и
трговија со вино? (48 часа) 

Листа на Наставни содржини

Наставна содржина 1: Македонското законодавство за работни односи (1.080 
минути, од кои 720 минути за практични активности)

Наставна содржина 2: Одредби на законите и прописите за производство и 
трговија со вино (1.800 минути, од кои 1.200 минути за практични активности)
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Наставна содржина 1: Македонското законодавство за работни односи

Времетраење: 1.080 минути, од кои 720 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со одредбите од Законот за
работни односи: содржина на договорот за вработување на неопределено и определено време, како и
правата и обврските на страните при склучување на договорот за вработување; обврска на чување на
деловна тајна; обврска на работодавачот за обезбедување на безбедни работни услови; раскинување
на  договорот  за  вработување  со  спогодба;  отказ  од  страна  на  работодавачот  и  од  страна  на
работникот;  плаќање на работата;  работно време; дополнителна работа;  работа  во  смени;  ноќна
работа; пауза и одмори; синдикати и здруженија на работодавачи и колективни договори.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Договор за вработување: содржина на договорот за вработување на неопределено и определено
време. 

- Права и обврски на  страните при склучување на договор за вработување:  права и обврски на
страните  при  склучување  на  договорот  за  вработување;  обврска  на  чување  на  деловна  тајна;
обврска на работодавачот за обезбедување на безбедни работни услови.

- Откажување на  договорот  за  вработување со  отказ  од страна  на  работникот  и  работодавачот:
раскинување на договорот за вработување со спогодба; отказ од страна на работодавачот и од
страна на работникот; плаќање на работата.

- Работно време, синдикати и здруженија на работодавачи: плаќање на работата; работно време;
дополнителна работа; работа во смени; ноќна работа; пауза и одмори; синдикати и здруженија на
работодавачии колективни договори.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката ја познаваат постапката за вработување и содржина на договорот за
вработување на неопределено и определено време;  ги познаваат  правата  и обврските на
страните  при  склучување на  договорот  за  вработување;  обврската  за  чување на  деловна
тајна; обврска на работодавачот за обезбедување на безбедни работни услови; постапката за
раскинување на договорот за вработување со спогодба; отказ од страна на работодавачот и
од страна на работникот; плаќање на работата; работно време; дополнителна работа; работа
во  смени;  ноќна  работа;  пауза  и  одмори;  синдикати  и  здруженија  на  работодавачи;
колективни договори.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери и Закон за работни односи.
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Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за примена на одредбите од Законот за
работни односи, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/71

332/109716/F-1464727386/MKD71332%20Eng.pdf

LABOUR RELATIONS LAW("Official Gazette of the Republic of 

Macedonia” no. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 

52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 

187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 and 27/16)

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?

itemdir=45859

Pagine web INPS “Lavorare all'estero / In Paesi extracomunitari 
convenzionati / Stati in convenzione / Macedonia”

https://osha.europa.eu/it/about-eu-osha/national-

focal-points/north-macedonia

Pagine web EU-OSHA in italiano “Macedonia del Nord”

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

https://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2a

hUKEwiO7b2P1NDnAhVl-

SoKHe6nBQ4QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F

%2Fwww.mtsp.gov.mk%2Fcontent%2Fpdf%2Fzakoni

%2FZRO%2520Precisten%252074-

15.pdf&usg=AOvVaw1rBPtLOH_5SLe752j0mU4g 

Закон за работни односи - Службен весник на РМ, бр. 74 од 

8.05.2015 година
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiO7b2P1NDnAhVl-SoKHe6nBQ4QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mtsp.gov.mk%2Fcontent%2Fpdf%2Fzakoni%2FZRO%2520Precisten%252074-15.pdf&usg=AOvVaw1rBPtLOH_5SLe752j0mU4g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiO7b2P1NDnAhVl-SoKHe6nBQ4QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mtsp.gov.mk%2Fcontent%2Fpdf%2Fzakoni%2FZRO%2520Precisten%252074-15.pdf&usg=AOvVaw1rBPtLOH_5SLe752j0mU4g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiO7b2P1NDnAhVl-SoKHe6nBQ4QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mtsp.gov.mk%2Fcontent%2Fpdf%2Fzakoni%2FZRO%2520Precisten%252074-15.pdf&usg=AOvVaw1rBPtLOH_5SLe752j0mU4g
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/71332/109716/F-1464727386/MKD71332%20Eng.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/71332/109716/F-1464727386/MKD71332%20Eng.pdf


Наставна содржина 2: Одредби на законите и прописите за производство и 
трговија со вино

Времетраење: 1.800 минути, од кои 1.200 минути за практични активности.

Краток опис:  Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со одредбите од Законот за
вино: откуп и исплата на винско грозје; пријавување на количини на купено и продадено грозје;
енолошки средства и постапки; суровина за производство на вино; забрана за дестилација; пазар и
промет со вино; увоз на вино; класификација на вина, производство, означување и заштита на вина
со географски назив; опис, означување и заштита на виното.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Планирање и управување со производствениот потенцијал за производство на винско грозје: откуп
и исплата на винско грозје; пријавување на количини на купено и продадено грозје; енолошки
средства и постапки.

- Производство на вино: суровина за производство на вино; Методи за физичко-хемиска анализа на
виното;  Класификација  на  сорти  на  грозје  за  производство  на  вино;  Забрана  за  дестилација;
Обврска за евиденција; и Пријавување на производство на вино.

- Пазар  и  промет  со  вино:  Ставање  на  вино  во  промет;  Земање  на  мостри;  Органолептичко
оценување на вината; Решение за ставање на виното во промет; и Влезни и излезни регистри.

- Класификација  на  вина,  производство,  означување  и  заштита  на  вина  со  географски  назив:
класификација на вина, производство, означување и заштита на вина со географски назив; опис,
означување и заштита на виното; и Регистар на вина со заштитен географски назив.

- Опис, означување и заштита на виното: Етикетирање на вина со географски назив; Етикета на вино
и податоци на етикета; и Надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците во обуката ја  објаснуваат  законската процедура за  откуп и исплата на винско
грозје;  пријавување  на  количини  на  купено  и  продадено  грозје;  енолошки  средства  и
постапки; суровина за производство на вино; забрана за дестилација; пазар и промет со вино;
увоз  на  вино;  класификација  на  вина,  производство,  означување  и  заштита  на  вина  со
географски назив; опис, означување и заштита на виното.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за студенти: листови хартија,
пенкала и маркери и Закон за вино.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за примена на одредбите од Законот за
вино, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и при
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неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://seerural.org/wp-

content/uploads/2015/07/Annex-VI_Macedonian-

Wine-Industry_Mr.-Klime-Beleski.pdf

MACEDONIAN WINE INDUSTRY prof. d-r Klime Beleski Institute 

of agriculture, Skopje, Republic of Macedonia

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-

files/Macedonia%20del%20Nord%20Scheda

%20Agricoltura%202019_1.pdf

Rapporto “Macedonia del Nord – AGRICOLTURA - Aprile 2019”, 
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

https://www.akt.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BA

%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE

%D1%82%D0%BE  /

Закон за вино

zpis.gov.mk › 

Zakonzakvalitetonazemjodelskiteproizvodimart2017

Закон за квалитетот на земјоделските производи
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https://www.akt.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE/
https://www.akt.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE/
https://www.akt.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://seerural.org/wp-content/uploads/2015/07/Annex-VI_Macedonian-Wine-Industry_Mr.-Klime-Beleski.pdf
http://seerural.org/wp-content/uploads/2015/07/Annex-VI_Macedonian-Wine-Industry_Mr.-Klime-Beleski.pdf
http://seerural.org/wp-content/uploads/2015/07/Annex-VI_Macedonian-Wine-Industry_Mr.-Klime-Beleski.pdf


Модул 3 (B.2):

Комуникација на Македонски јазик (32 часа/8 теорија+24 пракса)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна единица 3.1 (B.2) – Комуникација на Македонски јазик 

Листа на Наставни содржини

Наставна содржина 1: Македонски вокабулар за производство на вино (240 минути,
од кои180минути за практични активности)

Наставна содржина 2: Речник на македонски вина (240 минути, од кои 160 минути за
практични активности)

Наставна содржина 3: Слушање и зборување за Македонија (240 минути, од кои 180
минути за практични активности)

Наставна содржина 4: Пишување и зборување за мојот живот (240 минути,  од кои
180 минути за практични активности)

Наставна содржина 5: Да се смееме и да учиме заедно! (240 минути, од кои 180 минути
за практични активности)

Наставна содржина 6: Историја на македонскиот јазик (240 минути, од кои 180 минути за
практични активности)

Наставна содржина 7: Македонски историски ликови (240 минути, од кои 180 минути
за практични активности)

Наставна содржина 8: Мојата обука во Македонија (240 минути, од кои 180 минути за
практични активности)
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Наставна содржина 3.1.1: Македонски вокабулар за производство на вино 

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток  опис:  Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  клучните  македонски
зборови во полето на процесот на производство на вино, поддржувајќи ги во колективно учење за да
им овозможи на учесниците да ги идентификуваат и разберат соодветните зборови и граматиката.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за поедноставни зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практична вежба - граматика: Во оваа активност, обучувачот предлага презентации и видеа за да
ги гледа со учениците. Додека гледаат, од нив од учениците се бара да наведат клучни зборови
поврзани со производството на вино што ги слушаат во презентацијата или видеото. По гледањето
на презентацијата или видеото, учениците се собираат во мали групи од 3-4 и пишуваат кратко
писмо со помош на зборовите што го забележале, презентирајте го на други групи.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со
обучувачот, ги анализираат изготвените презентации во рамките на групната работа.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за македонскиот вокабулар за
производство на вино, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на
учење,  како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://macedonianlanguage.org/ Macedonian Language E-Learning Center

http://www.learn-mk.com/ "Learn  Macedonian"  -  free  web-school  for  an  elementary
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knowledge about the Macedonian language

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.webtran.it/macedonian/ Italian-Macedonian online translator

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/ Учебници по македонски јазик 
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Наставна содржина 2: Речник на македонски вина 

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со изрази во македонскиот
јазик и клучни зборови во областа на македонските вина, поддржувајќи ги во колективно учење за да
им овозможи на учесниците да ги идентификуваат  и разберат  соодветните зборови и граматички
структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за поедноставни зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практична вежба - граматика: Во оваа активност, обучувачот предлага презентации и видеа за да
ги гледа со учениците. Додека гледаат, од учениците се бара да наведат клучни зборови поврзани
со  видовите  и  карактеристиките  на вината  што ги слушаат  во презентацијата  или видеото.  По
гледањето на презентацијата или видеото, учениците се собираат во мали групи од 3-4 и пишуваат
кратко писмо со помош на зборовите што го забележале, презентирајте го на други групи.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со
обучувачот, ги анализираат изготвените презентации во рамките на групната работа.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за речникот на македонски
вина, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и при
неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,  ориентираност  кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://macedonianlanguage.org/ Macedonian Language E-Learning Center
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http://www.learn-mk.com/ "Learn Macedonian" - free web-school for an elementary 

knowledge about the Macedonian language

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.webtran.it/macedonian/ Italian-Macedonian online translator

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/ Учебници по македонски јазик 
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Наставна содржина 3: Слушање и зборување за Македонија 

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со изрази во македонскиот
јазик и практикува слушање и зборување на македонски јазик, поддржувајќи ги во колективно учење
за  да  им  овозможи  на  учесниците  да  ги  идентификуваат  и  разберат  соодветните  зборови  и
граматички структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за поедноставни зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практична вежба - граматика: Во оваа активност, обучувачот предлага презентации и видеа за да
ги гледа со учениците. Додека гледаат, од нив од учениците се бара да наведат клучни зборови
поврзани  со  Македонија  што  ги  слушаат  во  презентацијата  или  видеото.  По  гледањето  на
презентацијата или видеото, учениците се собираат во мали групи од 3-4 и пишуваат кратко писмо
со помош на зборовите што го забележале, презентирајте го на други групи.

 Самооценување и оценување на активностите:

- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со
обучувачот, ги анализираат изготвените презентации во рамките на групната работа.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за слушање и зборување за
Македонија, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење, како и
при неформалното олеснување на учењето (пр. ефективна комуникација со нив, ориентираност кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://macedonianlanguage.org/ Macedonian Language E-Learning Center
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Наставна содржина 4: Пишување и зборување за мојот живот 

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со изрази во македонскиот
јазик и практикува слушање и зборување на македонски јазик, поддржувајќи ги во колективно учење
за  да  им  овозможи  на  учесниците  да  ги  идентификуваат  и  разберат  соодветните  зборови  и
граматички структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за поедноставни зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практично  пишување  и  усмен  израз:  Во  оваа  активност,  обучувачот  бара  од  учесниците  да
размислат  за  приказна  од  нивниот  живот  и  да  напишат  краток  расказ.  Расказот  треба  да  се
однесува на нивните интереси или секојдневната  работа.  Насловот  може да биде „Еден ден на
моето работно место“, „Мој омилен одмор“, итн. Во зависност од приказната, треба да се вклучи
„културна“ перспектива. Ова може да биде обележје на нивните места за одмор, семејни традиции,
странски јазик што го учат или зборуваат или културни активности што сакаат да ги прават во
слободно време, итн. Секој учесник ја чита приказната на другите ученици.

 Самооценување и оценување на активностите:

- За проценка, презентацијата може да се оцени  земајки ги во предвид усната презентација,
нивото на тешкотија на темата и разновидноста на користените зборови. Покрај тоа, другите
учесници можат да дадат повратна информација.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за пишување и зборување на
македонски јазик, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски
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Наставна содржина 5: Да се смееме и да учиме заедно!

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со изрази во македонскиот
јазик и практикува слушање и зборување на македонски јазик, фокусирајки се на смешни аспекти на
производство и потрошувачка на винои поддржувајќи ги во колективно учење за да им овозможи на
учесниците да ги идентификуваат и разберат соодветните зборови и граматички структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за поедноставни зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практично  разбирање, слушање и изразување: Во оваа активност, обучувачот предлага видеа на
YouTube  кои ги гледаат и слушаат со учениците. После секое видео, од секој ученик се бара да
зборува и да дискутира слободно за филмот.

 Самооценување и оценување на активностите:

- За проценка, дискусијата може да се оцени земајки ги во предвид усната презентација, нивото
на  тешкотија  на  темата  и разновидноста  на  користените  зборови.  Покрај  тоа,  и  другите
учесници можат да дадат повратна информација.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за слушање и зборување на
македонски јазик, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://macedonianlanguage.org/ Macedonian Language E-Learning Center
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Наставна содржина 6: Историја на македонскиот јазик

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со историјата на македонскиот
јазик и практикува слушање и зборување на македонски јазик, поддржувајќи ги во колективно учење
за  да  им  овозможи  на  учесниците  да  ги  идентификуваат  и  разберат  соодветните  зборови  и
граматички структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за поедноставни зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практично  разбирање,  слушање  и  усно  изразување:  Во  оваа  активност,  обучувачот  подготвува
презентација и видео за историјата на македонскиот јазик. После секое видео, од секој ученик се
бара да зборува и да дискутира слободно за презентацијата и видеото, но и да подготви сопствена
презентација.

 Самооценување и оценување на активностите:

- За проценка,  презентацијата може да се оцени  земајки ги во предвид усната презентација,

нивото на тешкотија на темата и разновидноста на користените зборови. Покрај тоа, и другите

учесници можат да дадат повратна информација.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за слушање и зборување на
македонски јазик, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис
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Наставна содржина 7: Македонски историски ликови 

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со позначајните личности од
македонската историја и практикува слушање, зборување ње на македонски јазик, поддржувајќи ги во
колективно учење за да им овозможи на учесниците да ги идентификуваат и разберат  соодветните
зборови и граматички структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практично пишување и усмен израз: Во оваа активност, обучувачот бара од секој ученик да избере
македонски историски лик и да напише опис на избраната илустрирана личност. Секој ученик го
прочита описот на другите учесници.

 Самооценување и оценување на активностите:

- За проценка,  презентацијата може да се оцени  земајки ги во предвид усната презентација,
нивото на тешкотија на темата и разновидноста на користените зборови. Покрај тоа, и другите
учесници можат да дадат повратна информација.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за слушање и зборување на
македонски јазик, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://macedonianlanguage.org/ Macedonian Language E-Learning Center
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http://www.learn-mk.com/ "Learn Macedonian" - free web-school for an elementary 

knowledge about the Macedonian language

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.webtran.it/macedonian/ Italian-Macedonian online translator

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/ Учебници по македонски јазик 
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Наставна содржина 8: Мојата обука во Македонија

Времетраење: 240 минути, од кои 180 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  се навраќа на предходните осдржини и практикува
зборување  и  пишување  на  македонски  јазик,  поддржувајќи  ги  во  колективно  учење  за  да  им
овозможи  на  учесниците  да  ги  идентификуваат  и  разберат  соодветните  зборови  и  граматички
структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на поврзаните теми, во рамките на:

 Активности за учење:

- Предавања и вежби за зборови и граматички изрази на македонски јазик;

- Практично  пишување  и  усмен  израз:  Во  оваа  активност,  обучувачот  бара  од  секој  ученик  да
напишат  опис  на  нивното  учење  во  Македонија.  Секој  ученик  ја  читаприказната  пред другите
учесници.

 Самооценување и оценување на активностите:

- За проценка,  презентацијата може да се оцени  земајки ги во предвид усната презентација,
нивото на тешкотија на темата и разновидноста на користените зборови. Покрај тоа, и другите
учесници можат да дадат повратна информација.

Материјали за обука:  основна опрема за дидактика (бела табла или бели листови со маркери,
компјутер со пристап до Интернет и проектор), материјал за пишување за ученици: листови хартија,
пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење за пишување и зборување на
македонски јазик, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле на учење,
како  и  при  неформалното  олеснување  на  учењето  (пр.  ефективна  комуникација  со  нив,
ориентираност кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на
учениците и др.).

За проценка на резултатите од учењето, предложени се самооценување и колективно оценување.
Секој  ученик,  во  присуство  на  другите  ученици  кои  се  однесуваат  како  вистински  партнери  во
учењето,  треба да се  обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето што искуството
резултирало, и за тоа што е добро и што може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна
информација  од  другите  ученици  за  истите  прашања,  олеснувајќи  го  одразот  на  ученикот  за
искуството во учењето преку дијалог меѓу вклучените ученици и обучувачи.

Отворени образовни ресурси:

Јазик: Англиски

Линк Опис

http://macedonianlanguage.org/ Macedonian Language E-Learning Center
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http://www.learn-mk.com/ "Learn Macedonian" - free web-school for an elementary 

knowledge about the Macedonian language

Јазик: Италиански (Italiano)

Линк Опис

https://www.webtran.it/macedonian/ Italian-Macedonian online translator

Јазик: Македонски (Македонски - Makedonski)

Линк Опис 

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/ Учебници по македонски јазик 

https://www.youtube.com/watch?v=d-JYN73Wi88 Видео презентација
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Модул 1 (Б.2):

Дејност како вработен или самовработен работник (24 часа)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности 

Модуларна  единица 1 .1  (Б.2)  - Како  да  се  практикува  дејностапри
вработување или самовработување? (24 часа)

Листа на наставни содржини

Наставна содржина 1: Италијански договори за работа за вработени и 
самовработени - Општи карактеристики (240 минути, од кои 120 за практични 
активности)

Наставна содржина 2: Италијански договори за вработување за вработени и 
самовработени - Посебни апликации (240 минути, од кои 120 за практични активности)

Наставна содржина 3: Граѓанска и кривичната одговорност 
на работниците во Италија (240 минути, од кои 120 за практични активности)

Наставна содржина 4: Фискални регулативи за вработени и самовработени во 
Италија (240 минути, од кои 120 за практични активности)

Наставна содржина 5: Регулативи за социјално осигурување за вработени и 
самовработени во Италија (240 минути, од кои 120 за практични активности)

Наставна содржина 6: Сметководство на вработени и самовработени во 
Италија (240 минути, од кои 120 за практични активности)
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Наставна содржина 1: Италијански договори за работа за вработени и 
самовработени - Општи карактеристики   

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со италијанското законодавство
за  работни  односи и  општите карактеристики  на  најчесто  користените  договори  за  работа  за
вработени и самовработени.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за италијанското  законодавство  за  работни  односи,  особено  за општите
карактеристики на договорите за вработување  и самовработување.

- Работа  во групи (две групи  на  учесници):  Обучувачот  бара од првата  група да ги опише
карактеристиките на најчесто користените договори за работа за вработените, а од втората
група  да  ги  опише  карактеристиките  на  најчесто  користените  договори  за
самовработување. Двете групи реципрочно ги презентираат описите. Потоа следи колективна
дискусија,  водена  од  обучувачот за  важноста  на  договорите  за  вработување  во  однос  на
различните работни активности.         

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  го  анализираат  и  оценуваат  своето  мислење  во  групи  од  по  две  лица  за

договорите  за вработување,  а  потоа  заедно со  обучувачот  ги  разгледуваат  договорите за
вработување опишани во рамките на групната работа.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за италијанското  законодавство  за
работни  односи,  особено  за општите  карактеристики  на договорите  за вработување  и
самовработување, обезбедувајќи ја  и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.
ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.ilo.org/ifpdial/information-

resources/national-labour-law-

profiles/WCMS_158903/lang--en/index.htm

Web pages “National Labour Law Profile: Italy”, ILO, Aldo De 
Matteis, Paola Accardo, Giovanni Mammone
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https://iclg.com/practice-areas/employment-and-

labour-laws-and-regulations/italy

Web pages “Italy: Employment & Labour law 2020”, ICGL.com

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/occupazione/focus-on/Disciplina-dei-rapporti-

di-lavoro/Pagine/default.aspx

Pagine web del Ministero del lavoro “Disciplina dei rapporti di 
lavoro” 

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.zsh-online.de/projekte/projekte/5-

zeitschriftenartikel/download/437_aee78cc0b3aebdd0

6ab4fd76da5f1515

УПАТУВАЊЕ РАБОТНИЦИ ВО ИСТОЧНА ЕВРОПА, Agreement 

No. VS/2017/0349
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Наставна содржина 2: Италијански договори за вработување за вработени и 
самовработени - Посебни апликации 

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со италијанското законодавство
за  работни  односи и  со  посебните апликации  на  најчесто  користените  договори  за  работа  за
вработување и самовработување.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  италијанското  трудово  право,  особено  за  специфични  апликации  на
договори за вработување за вработени,приправници и самостојни работници

- Групна работа (три групи учесници): Обучувачот бара од првата група да пополни модел на
договор  за  вработување  за работник,  од втората  група  да  пополни  модел  на  договор  за
вработување  на практикант и  од третата  група  да  пополни  модел  на  договор  за
самовработување.  Трите  групи  реципрочно  ги  презентираат  договорите  за  вработување.
Потоа следи  колективна  дискусија,  водена  од  обучувачотза  точноста  на  договорите  за
вработување.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во рамките на групите за договорите

за вработување, а  потоа заедно со  обучувачот ги  разгледуваат  договорите за вработување
опишани во рамките на групната работа.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  италијанското  трудово  право,
особено  за  специфични  апликации  на  договори  за  вработување  за  вработени,приправници и
самостојни работници, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.
ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички  пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.graber-partner.com/en/international-

companies/employees-employers-in-italy.html

Article“EMPLOYEES/EMPLOYERS IN ITALY - Employment 
contracts, notifications and labor cost calculations in Italy”, 
graber partner
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https://www.britishinitaly.com/italian-employment-

contracts/

Article “Working in Italy - ITALIAN EMPLOYMENT CONTRACTS”,
Britishinitaly.com

https://www.italiancompanyformations.com/services/

employment-payroll-services/types-employment-

contract/

Article “Types of employment contracts”, 
Italiancompanyformations.com - LEXIA Avvocati

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.modellocontratto.com/contratto-di-

lavoro-subordinato.html

Articolo “Contratto di lavoro subordinato”, modellocontratto.com

https://www.modellocontratto.com/contratto-di-

apprendistato

Articolo “Contratto Apprendistato”, modellocontratto.com

https://www.lexdo.it/modello/contratto-lavoro-

autonomo-freelance/

Articolo “Contratto per lavoro autonomo (freelance)”, LexDo.it

https://www.soldionline.it/guide/lavoro/tipologia-

contratti-lavoro?cp=1

Articolo “Le diverse tipologie di contratti di lavoro: 
caratteristiche e utilizzi”, Soldionline

https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratt

i

Pagine web “Contratti - CLICLAVORO”, CLICLAVORO 

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.zsh-online.de/projekte/projekte/5-

zeitschriftenartikel/download/437_aee78cc0b3aebdd0

6ab4fd76da5f1515

УПАТУВАЊЕ РАБОТНИЦИ ВО ИСТОЧНА ЕВРОПА, Agreement 

No. VS/2017/0349
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Наставна содржина 3: Граѓанска и кривичната одговорност на работниците во 
Италија 

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со италијанското трудово право
и со граѓанската и кривичната одговорност на работниците.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  италијанското  трудово  право,  особено  за  граѓанската и  кривичната
одговорност на работниците

- Работа  во групи (две групи  на  учесници):  Обучувачот  бара од првата  група да ги опише
главните карактеристики на граѓанската одговорност на работниците, а од втората група да ги
опише  главните  карактеристиките на  кривичната одговорност  на работниците. Двете групи
реципрочно  ги  презентираат  описите. Потоа следи  колективна  дискусија,  водена  од
обучувачотза релевантноста на граѓанската и кривичната одговорност на работниците.        

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во рамките на групите за граѓанската

и кривичната одговорност  на  работниците,  а  потоа заедно со  обучувачот  ги  разгледуваат
договорите за вработување опишани во рамките на групната работа.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  граѓанската и  кривичната
одговорност на работниците, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле
(на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,
разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.lawyersitaly.eu/civil-and-commercial-

liability-in-italy

Article “Civil and Commercial Liability in Italy”, 
Italiancompanyformations.com - LEXIA Avvocati, 2016

https://www.hg.org/legal-articles/basic-principles-of-

italian-criminal-law-26796

Article “Basic Principles of Italian Criminal Law”, HC.org – Legal 
Resources, Nicola Canestrini, 2018

https://www.lexology.com/library/detail.aspx? Article “Employment & labour law in Italy”, LEXOLOGY, Trifirò 
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g=a6bcddcf-32a5-4f7e-b879-31c3111b44ef &Partners Avvocati, 2018

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/occupazione/focus-on/Disciplina-dei-rapporti-

di-lavoro/Pagine/default.aspx

Pagine web del Ministero del lavoro “Disciplina dei rapporti di 
lavoro”

http://www.ceda.pc.it/index.php?id=la-responsabilita-

del-lavoratore-dipendente

Articolo “La responsabilità del lavoratore dipendente”, C.E.D.A. 
S.R.L. S.T.P., Montesissa & Celli

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.zsh-online.de/projekte/projekte/5-

zeitschriftenartikel/download/437_aee78cc0b3aebdd0

6ab4fd76da5f1515
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Наставна содржина 4: Фискални регулативи за вработени и самовработени во 
Италија 

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со италијанското трудово право
и со фискалните регулативи за вработените и самовработените во Италија.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  италијанското  трудово  право,  особено  за  фискалните  регулативи  за
вработените и самовработените

- Работа  во групи (две групи  на  учесници):  Обучувачот  бара од првата  група да ги опише
фискалните  регулативи  за  вработените,  а од втората  група  да  ги  опише  фискалните
регулативи  за самовработените. Двете  групи  реципрочно  ги  презентираат  описите. Потоа
следи колективна дискусија, водена од обучувачотза релевантноста на фискалните регулативи
за вработените и самовработените.        

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во рамките на групите за фискалните

регулативи за вработените и самовработените, а потоа заедно со обучувачот ги разгледуваат
фискалните регулативи опишани во рамките на групната работа.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  фискалните  регулативи  за
вработените и самовработените, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното
поле  (на  пр.  ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички
пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/inc

ome-taxes-abroad/italy/index_en.htm

Web pages “Income taxes abroad – Italy”, Your Europe – 
European Union

https://www.cloudpay.net/resources/understanding-

payroll-in-italy-what-global-companies-need-to-know-

about-italy-payroll

Article “Understanding Payroll in Italy: What Global Companies 
Need to Know About Italy Payroll”, cloudpay, 2017

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)
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ЛИНК ОПИС

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/occupazione/focus-on/Disciplina-dei-rapporti-

di-lavoro/Pagine/default.aspx

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/occupazione/focus-

on/Disciplina-dei-rapporti-di-lavoro/Pagine/default.aspx

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.zsh-online.de/projekte/projekte/5-

zeitschriftenartikel/download/437_aee78cc0b3aebdd0

6ab4fd76da5f1515
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Наставна содржина 5: Регулативи за социјално осигурување за вработени и 
самовработени во Италија 

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со италијанското трудово право
и со прописите за социјално осигурување на вработените и самовработените во Италија. 

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  италијанското  трудово  право,  особено  за  прописите  за социјално
осигурување на вработените и самовработените

- Работа  во групи (две групи  на  учесници):  Обучувачот  бара од првата  група да ги опише
карактеристиките  на  регулативата  за  социјално  осигурување  за  вработените,  а од втората
група  да  ги  опише  карактеристиките  на  регулативата  за  социјално  осигурување  за
самовработените. Двете групи реципрочно ги презентираат описите. Потоа следи колективна
дискусија,  водена  од  обучувачотза  прописите  за социјално  осигурување  за  вработените и
самовработените.        

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во рамките на групитеза прописите

за социјално осигурување за вработените и самовработените, а потоа заедно со обучувачот ги
разгледуваат  прописите  за социјално  осигурување  опишани  во  рамките  на  групната
работа.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за прописите за социјално осигурување
на вработените и самовработените, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното
поле  (на  пр.  ефективна  комуникација  со  нив, пристапи  ориентирани  кон  учениците  и  емпатички
пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

http://policyinpractice.co.uk/italys-welfare-system-an-

overview/

Article “Italy’s welfare system: an overview”, Policy in Practice, 
2015
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https://www.eubusiness.com/europe/italy/staff-

welfare

Article “Doing business in Italy: Staff welfare, EUbusiness, Ina 
Dimireva, 2012

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/occupazione/focus-on/Disciplina-dei-rapporti-

di-lavoro/Pagine/default.aspx

Pagine web del Ministero del lavoro “Disciplina dei rapporti di 
lavoro”

https://politicasemplice.it/capire-politica/mercato-

lavoro-protezione-sociale

Articolo “Mercato del lavoro e protezione sociale”, Politica 
Semplice

https://www.laleggepertutti.it/226135_inps-

prestazioni-di-previdenza-e-assistenza

Articolo “Inps: prestazioni di previdenza e assistenza”, La Legge
per Tutti, Noemi Secci, 2018

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.zsh-online.de/projekte/projekte/5-

zeitschriftenartikel/download/437_aee78cc0b3aebdd0

6ab4fd76da5f1515
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Наставна содржина 6: Сметководство на вработени и самовработени во Италија 

Времетраење: 240 минути, од кои 120 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со италијанското трудово право
и со прописите за сметководствена одговорност на вработените и самовработените во Италија. 

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  италијанското  трудово  право,  особено  за  прописите  за за
сметководствена одговорност на вработените и самовработените
- Работа  во групи (две групи на учесници):  Обучувачот  бара од првата  група да ги
опише  карактеристиките  на  прописите  за  сметководствена  одговорност  за  вработенитево
Италија, а во втората група да ги опише карактеристиките на прописите за сметководствена
одговорност за самовработените лица во Италија.Двете групи реципрочно ги презентираат
описите. Потоа  следи  колективна  дискусија,  водена  од  обучувачотза  сметководствена
одговорност во однос на различните работни активности.        

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со

обучувачот, ги анализираат прописите за сметководствена одговорност опишани во рамките
на групната работа

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење на италијанските регулативи
за  сметководствена  одговорност  за  вработените  и  самовработените  лица,  обезбедувајќи  ја  и
потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи
ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,  разгледување на индивидуалните искуства  на
учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-

market/italy/accounting

Article “Accounting and accounting rules in Italy”, Nordea

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)
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ЛИНК ОПИС

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/occupazione/focus-on/Disciplina-dei-rapporti-

di-lavoro/Pagine/default.aspx

Pagine web del Ministero del lavoro “Disciplina dei rapporti di 
lavoro”

https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14 Pagine web “Principi Contabili Nazionali”, OIC – Organismo 
Italiano di Contabilità

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.zsh-online.de/projekte/projekte/5-

zeitschriftenartikel/download/437_aee78cc0b3aebdd0

6ab4fd76da5f1515
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Модул 2 (Б.2):

Управување со професионалните активности на Винар специјалист
(24 часа)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности 

Модуларна единица 1 .1  (Б.2)  - Како да  управувате  со  професионалните
активности на Винар специјалист? (24 часа)

Листа на наставни содржини

Наставна содржина 1: Италија: Главни карактеристики на земјата (240 минути, од 
кои 160 за практични активности)

Наставна содржина 2: Италијански земјоделски сектор и работење со винарија 
(240 минути, од кои 160 за практични активности)

Наставна содржина 3: Професионалци кои работат во земјоделскиот сектор и 
винарските активности во Италија (240 минути, од кои 160 за практични активности)

Наставна содржина 4: Професионална и стручна квалификација Винар 
специјалист во Италија - Општ контекст (240 минути, од кои 160 за практични 
активности)

Наставна содржина 5: Професионална и стручна квалификацијаВинар 
специјалист во Италија – Спецификации (240 минути, од кои 160 за практични 
активности)

Наставна содржина 6: Стратегија за одржлива професионална активност како 
Винар специјалист во Италија (240 минути, од кои 160 за практични активности)

Наставна содржина 1: Италија: Главни карактеристики на земјата
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Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со главните географски, социо-
културни и економски карактеристики и со правниот систем во Италија.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање за главните географски, социо-културни и економски карактеристики и со
правниот систем во Италија
- Групна  работа  (3-4  групи  учесници):  Обучувачот  предлага  колективно  читање  на
страниците на Википедија посветени на Италија. По читањето, од групите се бара да напишат
резиме  на  главните  географски,  социо-културни  и  економски карактеристики  и  правниот
систем  во  Италија.  Групите  претставуваат  реципрочно  резиме.  Потоа  следи  колективна
дискусија, водена од обучувачотза резимеата.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со

обучувачот, ги  анализираати  сумираат  главните  карактеритики  на  државата опишани  во
рамките на групната работа

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Страници  на Википедија  кои  се  однесуваат  на  географски,  социо-културни  и  економски
карактеристики и со правниот систем во Италија (https://en.wikipedia.org/wiki/Italy) 

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство за учење на главните карактеритики на
Италија, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://en.wikipedia.org/wiki/Italy Article “Italy”, Wikipedia

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia Articolo“Italia”, Wikipedia
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://mk.wikipedia.org/wiki/Италија Италија
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Наставна содржина 2: Италијански земјоделски сектор и работење со винарија

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со главните карактеристики на
земјоделскиот сектор и винарските активности во Италија

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  главните  географски,  социо-културни  и  економскикарактеристики  и
правниот систем во Италија

- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со
учениците  видеата  на  YouTube за  винарските  активности  во  Италија (дадени  подолу).  По
видеата, секој ученик е замолен слободно да зборува и да дискутира за филмовите.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи за видеата, а обучувачот ги

прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава  конечни  повратни
информации.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видеа на YouTube во врска со производство на вино: 
- Откријте ги вината на Северна Италија (https://www.youtube.com/watch?v=Au5gHe6Z9Uo) 
- Откријте ги вината на Централна Италија (https://www.youtube.com/watch?v=tXf62porV3M) 
- Откријте ги вината на Јужна Италија (https://www.youtube.com/watch?v=SLI9k0eKdlc) 

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално и  неформално искуство  за  учење на  главните  географски,
социо-културни  и  економскикарактеристики  и  правниот  систем  во  Италија,  обезбедувајќи  ја  и
потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи
ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,  разгледување на индивидуалните искуства  на
учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со  кои  се  соочиле,  олеснувајќи  го  процесот  на учење  преку  дијалог меѓу  вклучените
ученици и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=Au5gHe6Z9Uo Video “Discover The Wines of Northern Italy”

https://www.youtube.com/watch?v=tXf62porV3M Video “Discover The Wines of Central Italy”
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https://www.youtube.com/watch?v=SLI9k0eKdlc Video “Discover The Wines of Southern Italy”

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_wine Article “Italian wine”, Wikipedia

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Viticoltura_in_Italia Articolo “Viticoltura in Italia”, Wikipedia

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://mk.wikipedia.org/wiki/Италија Италија - Земјоделство
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Наставна содржина 3: Професионалци кои работат во земјоделскиот сектор и 
винарските активности во Италија

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со професионалната структура
(улоги, профили, бројки, квалификации), што го карактеризираат земјоделскиот сектор и винарските
активности во Италија.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  професионалната  структура  во земјоделскиот  сектор  и  винарските
активности во Италија.

- Практична  колективна  активност:  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со
учениците видеата на YouTube за пазарот на трудот во секторот земјоделство и сегментот на
вино во Италија (дадени подолу). По видеата, секој ученик е замолен слободно да зборува и
да дискутира за филмовите.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците го анализираат и оценуваат своето мислење во групи за видеата, а обучувачот ги

прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  или  не  и  дава  конечни  повратни
информации.      

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видеа на YouTube во врска со производство на вино: 
- Италија се соочува со недостиг на млади земјоделци (https://www.youtube.com/watch?v=Br-o-
kL1HYw) 
- Работа на италијанските винарии и лозја (https://www.youtube.com/watch?v=0Ixm9kyJvss)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  професионалната
структура  во земјоделскиот  сектор  и  винарските  активности  во  Италија,  обезбедувајќи  ја  и
потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи
ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,  разгледување на индивидуалните искуства  на
учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=Br-o-kL1HYw Video “Italy faces shortage of young farmers”
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https://www.youtube.com/watch?v=0Ixm9kyJvss Video “WORKING IN AN ITALIAN VINEYARD”

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_wine Article “Italian wine”, Wikipedia

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://it.wikipedia.org/wiki/Viticoltura_in_Italia Articolo “Viticoltura in Italia”, Wikipedia

https://www.famigliacecchi.it/it/news/le-figure-

professionali-nel-settore-vitivinicolo/718

Articolo “Le figure professionali nel settore vitivinicolo”, Wine 
Education, Famiglia Cecchi

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://mk.wikipedia.org/wiki/Италија Италија - Земјоделство
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Наставна содржина 4: Професионална и стручна квалификација Винар специјалист
во Италија - Општ контекст

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учесниците  со  општиот  контекст  на
професионалната квалификација Винар специјалист.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  општиот  контекст  на  професионалната  квалификација  Винар
специјалист: Италијански  национални  и  регионални  Умбриски  регулативи  во  врска  со
квалификациите;  Европски  принципи  и  алатки  за  транспарентност  и  признавање  на
резултатите од учењето и квалификациите; Италијански национални колективни договори за
труд во земјоделскиот сектор применливи за Винар специјалист.

- Групна  работа  (3-4  групи  учесници):  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со
учениците видеата на YouTube за транснационална мобилност на учење (дадени подолу). По
видеата,  од  групите  се  бара  да  напишат  коментар  за  истите. Групите  ги  презентираат
реципрочно своите коментари. Потоа следи колективна дискусија за коментарите, водена од
обучувачот.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со

обучувачот,  даваат  коментари за  транснационална  мобилност  при учење  во  рамките  на
групната работа.

Материјали за обука:основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видеа на YouTube во врска со мобилноста при учење: 
- Интервјуа со учесници – Мобилност при учење (https://www.learningmobility.it/interviews/) 
- Упатство за договор за учење Еразмус + (https://www.youtube.com/watch?v=fu8j-129P4Q) 

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  општиот  контекст  на
професионалната квалификација Винар специјалист, обезбедувајќи ја и потребната научна поддршка
во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците
и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС
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https://www.learningmobility.it/interviews/ Interviews with participants - Learning mobility

https://www.youtube.com/watch?v=fu8j-129P4Q Erasmus+ Learning agreement tutorial

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.flai.it/wp-

content/uploads/2018/10/CCNL_-

impiegati_agricoli23_02_2017.pdf

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i Quadri
e gli Impiegati Agricoli - 23 febbraio 2017

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.na.org.mk/index.php/mk/akcii-na-

erazmus.html

Акции на Еразмус - Мобилности
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Наставна содржина 5: Професионална и стручна квалификација Винар 
специјалист во Италија – Спецификации

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учесниците  со  специфичните
карактеристики на професионалната квалификација Винар специјалист.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  специфичните  карактеристики  на  професионалната  квалификација
Винар специјалист.

- Практична колективна работа: Обучувачот предлага колективно читање на професионалните
обуки и стандарди за оценување, вклучени ги оние кои се специфични за Италија на Винар
специјалист (достапен на Интернет страници посветени на резултатите од проектот Еразмус +
КА3 „“WINEVET”). После читањето, следува колективнадискусија, водена од обучувачот при
што од секој учесник се бара слободно да зборува и да дискутира за професионалните обуки и
стандарди за оценување што ги карактеризираат овие специјалисти.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со

обучувачот, даваат коментари за овој вид на специјалисти при учење во рамките на групната
работа

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Интернет страници од проектот Еразмус + КА3 „WINEVET“ што се однесуваат  на професионални,
обуки и стандарди за оценување на Винар специјалист:
- Производи (https://winevet.eu/products)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  специфичните
карактеристики  на  професионалната  квалификација  Винар  специјалист,  обезбедувајќи  ја  и
потребната научна поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи
ориентирани кон учениците и емпатички пристапи,  разгледување на индивидуалните искуства  на
учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://winevet.eu/products Products of the Erasmus+ KA3 project “WINEVET”
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ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://winevet.eu/sites/default/files/attachments/N.

%2035.2%20-%20Infopack%202%20%20IT.pdf

Infopack 2 – IT (prodotto del progetto Erasmus+ KA3 project 
“WINEVET”)

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://winevet.eu/products/deliverable-n-35-wp-9-

infopack-2

Инфо-пакет 2 – MK 

187



Наставна  содржина  6: Стратегија  за  одржлива  професионална  активност  како
Винар специјалист во Италија

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учесниците  со  прашањата  за
идентификација и имплементација на лична стратегија за одржлива професионална активност како
Винар специјалист во Италија.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање  за  одржливост  на  професионалниот  развој:  професионален  развој,
одржливо влијание, промовирање на фактори, студија на случај.

- Групна  работа  (3-4  групи  учесници):  Обучувачот  ги  предлага  за  гледање  и  слушање  со
учениците видеата на YouTube за личен професионален развој (дадени подолу). По видеата,
од групите се  бара да напишат коментар за  истите. Групите ги презентираат  реципрочно
своите коментари. Потоа следи колективна дискусија за коментарите, водена од обучувачот.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со

обучувачот, во рамките на групната работа даваат коментари за личен професионален развој.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видеа на YouTube во врска со личен професионален развој:
- Личен раст и професионален развој (www.youtube.com/watch?v=cmglfdSZzhY)
- Што е план за професионален развој? (www.youtube.com/watch?v=PRZcstlx6KQ)
-  Зошто  човек  ја  напушти  10-годишната  кариера  во  банкарството  за  да  стане  земјоделец
(www.youtube.com/watch?v=TlSBZdKM3F8)
- Кариери во земјоделството 2019 година (www.youtube.com/watch?v=yiD_P4RHzg8)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците  во  колективното  формално  и  неформално  искуство  за  учење  за  идентификација  и
имплементација на лична стратегија за одржлива професионална активност како Винар специјалист,
обезбедувајќи  ја  и  потребната  научна  поддршка  во  специфичното  поле  (на  пр.  ефективна
комуникација со нив, пристапи ориентирани кон учениците и емпатички пристапи, разгледување на
индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС
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https://www.youtube.com/watch?v=cmglfdSZzhY Video “Personal Growth and Professional Development”

https://www.youtube.com/watch?v=PRZcstlx6KQ Video “What is a Professional Development Plan?”

https://www.youtube.com/watch?v=TlSBZdKM3F8 Video “Why a Man Quit 10-Year Banking Career to Become a 
Farmer”

https://www.youtube.com/watch?v=yiD_P4RHzg8 Video “Careers In Agriculture 2019”

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://hr.fbk.eu/it/attivita/sviluppo-professionale Articolo “Sviluppo professionale e carriere”, Fondazione Bruno 
Kessler, 2018

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.utms.cc/estudent/images/Prezentacii/Fa

kultet%20za%20menagjment%20na%20covecki

%20resursi/III%20godina/V

%20semestar/Menazment%20na%20kariera/T8.pdf

МЕНАЏМЕНТ НА КАРИЕРА, ТЕМА 8. РАЗВИВАЊЕ СО 

РАБОТАТАПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈДоц. д-р Наташа 

Сарџоска, М-р Марина Стојмирова
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Модул 3 (Б.2):

Комуникација на Италијански јазик (32 часа)

Модуларната единица не е дизајнирана за учење преку мобилности

Модуларна единица3.1 (Б.2) – Комуникација на Италијански јазик (32 часа)

Листа на наставни содржини

Наставна  содржина  1: Италијански  вокабулар  за  производство  на  вино (240
минути, од кои 160 за практични активности)

Наставна содржина 2: Речник на италијански квалитетни вина (240 минути, од кои
160 за практични активности)

Наставна содржина 3: Слушање и зборување за Умбрија (240 минути, од кои 160 за
практични активности)

Наставна содржина 4: Пишување и зборување за мојот живот (240 минути, од кои
160 за практични активности)

Наставна содржина 5: Да се смееме и да учиме заедно! (240 минути, од кои 160 за
практични активности)

Наставна содржина 6: Историја на италијанскиот јазик  (240 минути, од кои 160 за
практични активности)

Наставна содржина 7: Италијански историски личности (240 минути, од кои 160 за
практични активности)

Наставна содржина 8: Мојата обука во Италија (240 минути, од кои 160 за практични
активности)
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Наставна содржина 1: Италијански вокабулар за производство на вино

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  перфектните  и

имперфектните времиња во италијанскиот јазик како и со клучни зборови  во италијанскиот јазик од

полето  на  процесот  на  производство  на  вино,  како  и  да  го  повторат  соодветниот  вокабулар  и

граматичките структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавање со перфектните и имперфектните времиња во италијанскиот јазик.

- Практична вежба за вокабулар: Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со учениците
видеата на YouTube (дадени подолу). Додека ги гледаат, од нив се бара да наведат клучни
зборови поврзани со производството на вино што ги слушаат во видеото. По гледањето на
видеото, учениците се собираат во мали групи од 3-4 лица и пишуваат кратко писмо со помош
на вокабуларот што го забележале, презентирајте го на други групи.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со

обучувачот и со помош на изготвените скрипти дефинирани во рамките на групната работа.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видео на YouTube во врска со производство на вино:
- Introduzione al vino: il processo produttivo (https://www.youtube.com/watch?v=STCW8gJ6e6s)

- Rockea, la vendemmia. Dal grappolo al vino! (https://www.youtube.com/watch?v=w_DhzHpP9OA)

- I segreti di un buon vino - Linea verde (https://www.youtube.com/watch?v=1CLIylrcQCs)

- Come si produce il vino (https://www.youtube.com/watch?v=Qx0jK6IGPls)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За практична активност, обучувачот запишува и вокабулар, или додека ги гледа видеата во рамките
на подготовката на училницата или директно на час, со цел да има резиме на зборови од областа на
производство  на  вино  за  тестот  за  вокабулар,  што  треба  да  се  се  користи  како  проценка  на
активноста.

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:
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ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=STCW8gJ6e6s Video ”Introduzione al vino: il processo produttivo”

https://www.youtube.com/watch?v=w_DhzHpP9OA Video “Rockea, la vendemmia. Dal grappolo al vino!”

https://www.youtube.com/watch?v=1CLIylrcQCs Video “I segreti di un buon vino - Linea verde”

https://www.youtube.com/watch?v=Qx0jK6IGPls Video “Come si produce il vino”

https://dizionario.internazionale.it/ Dizionario italiano “Il dizionario di italiano dalla a alla z”

https://www.webtran.it/macedonian/ Traduttore in linea italiano-macedone

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.webtran.it/macedonian/ Италијанско-Македонски интернет преведувач 
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Наставна содржина 2: Речник на италијански квалитетни вина

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со идните  прости и идните
перфектни  граматички времиња во италијанскиот  јазик,  како и  со  клучни зборови во областа на
италијанските  квалитетни  вина  (DOCG  Denominazione  di  origine  controllata  e  garantita,  DOC
Denominazione di origine controllata, IGT  Indicazione Geografica Tipica),  како и преглед на поврзаниот
вокабулар и граматички структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавања  и  вежби  за  идните  прости и  идните перфектни  граматички  времиња  во

италијанскиот јазик
- Практична вежба за вокабулар: Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со учениците

видеата на YouTube (дадени подолу). Додека ги гледаат, од нив се бара да наведат клучни
зборови поврзани со италијанските вина DOCG, DOC и IGT што ги слушаат во видеото што ги
слушаат во видеото. По гледањето на видеото, учениците се собираат во мали групи од 3-4
лица и пишуваат кратко писмо со помош на вокабуларот што го забележале, презентирајте го
на други групи.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  анализираат  и  оценуваат  во  рамките  на  групите,  а  како  целина,  заедно  со

обучувачот и со помош на изготвените скрипти дефинирани во рамките на групната работа.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видео на YouTube во врска со производство на вино:
- Vini Italiani: le 12 migliori DOCG (https://www.youtube.com/watch?v=wz3gy-uDSI0)

- Come si certifica un vino DOC (https://www.youtube.com/watch?v=hyPTSRDdgFU)

- Conosci le differenze tra IGT, DOC e DOCG? (https://www.youtube.com/watch?v=1CLIylrcQCs)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За практична активност, обучувачот запишува и вокабулар, или додека ги гледа видеата во рамките
на подготовката на училницата или директно на час, со цел да има резиме на зборови од областа на
производство  на  вино  за  тестот  за  вокабулар,  што  треба  да  се  се  користи  како  проценка  на
активноста.

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.
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Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=wz3gy-uDSI0 Video ”Vini Italiani: le 12 migliori DOCG”

https://www.youtube.com/watch?v=hyPTSRDdgFU Video “Come si certifica un vino DOC”

https://www.youtube.com/watch?v=1CLIylrcQCs Video “Conosci le differenze tra IGT, DOC e DOCG?”

https://dizionario.internazionale.it/ Dizionario italiano “Il dizionario di italiano dalla a alla z”

https://www.webtran.it/macedonian/ Traduttore in linea italiano-macedone

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.webtran.it/macedonian/ Италијанско-Македонски интернет преведувач
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Наставна содржина 3: Слушање и зборување за Умбрија

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со императивната форма и
условните реченици во сегашно време во италијанскиот јазик и практикува разбирање на слушање и
изразување  на  говор  од италијанскиот регион Умбрија, како и ги  утврдува  граматички структури и
вокабуларот.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавања и вежби за императивната форма и условните реченици

- Практично разбирање за слушање и усна изразување:Во оваа активност, обучувачот предлага
да се изгледа видео на YouTube за италијанскиот регион Умбрија. После видеото секој ученик
е замолен слободно да даде свое видување и да разговара за видео записот. 

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците анализираат и оценуваат во рамките на групите заедно со обучувачот, а потоа тој

ги  прашува  другите  ученици  дали  се  согласуваат  со  презентираното  мислење  и даваат
конечна повратна информација.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видео на YouTube во врска со производство на вино:
- ITALIA 10 UMBRIA (https://www.youtube.com/watch?v=5_97s_XOLfU)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=5_97s_XOLfU Video ”ITALIA 10 UMBRIA”
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.webtran.it/macedonian/ Италијанско-Македонски интернет преведувач
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Наставна содржина 4: Пишување и зборување за мојот живот

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток  опис: Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  сложената  условна  и
компаративна форма на италијански јазик, и практикува пишување и зборување на италијански јазик,
како и преглед на сродниот речник и граматички структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавања и вежби за сложена условна и компаративна форма

- Практично пишување и усмен израз: Во оваа активност, обучувачот бара од учесниците да
размислат за приказна поврзана со нивниот живот. Расказот треба да се однесува на нивните
интереси или секојдневната  работа.  Насловот  може да биде „Еден ден на  моето  работно
место“,  „Мој  омилен  одмор“,  итн.  Во  зависност  од  приказната,  треба  да  се  вклучи
„културолошка“ перспектива. Ова може да биде обележје на нивните места за одмор, семејни
традиции, странски јазик што го учат или зборуваат или културни активности што сакаат да ги
прават во слободно време, итн. Секој учесник ја чита приказната на другите ученици

 Активности за оценување и самопроценка:
- Презентацијата на секој ученик може да се оцени земајки ги следните параметри: 1. Усната

презентација, 2. Нивото на тешкотија на темата и 3. Разновидноста на користените зборови.
Покрај тоа, другите учесници се поканети да дадат повратна информација.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.webtran.it/macedonian/ Италијанско-Македонски интернет преведувач
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Наставна содржина 5: Да се смееме и да учиме заедно!

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност,  обучувачот  ги запознава учениците со комбинирани заменки и
сегашен субјунктивво италијанскиот јазик и да вежбаат слушање и разбирање, фокусирајќи се на
смешни  аспекти  при  производство  и  потрошувачка  на  вино,  како  и  да  го  утврдат  и  повторат
вокабуларот и граматичките структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавања и вежби за комбинирани заменки и сегашен субјунктивво италијанскиот јазик

- Слушање, разбирање и усно изразување:  Обучувачот ги предлага за гледање и слушање со
учениците видеата на YouTube (дадени подолу).  После секое видео, од секој ученик се бара
да зборува и да дискутира слободно за истото.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Презентацијата на секој ученик може да се оцени земајки ги следните параметри: 1. Усната

презентација, 2. Нивото на тешкотија на темата и 3. Разновидноста на користените зборови.
Покрај тоа, другите учесници се поканети да дадат повратна информација.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видеа на YouTube се однесуваат на смешни аспекти при производство и потрошувачка на вино:
- Antonio Albanese - Sommelier (https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RQYKfCAs)

- E' PIU' BUONO IL VINO IN CARTONE? - La Sfida #1 (https://www.youtube.com/watch?
v=LNtWKj_pwOs)

- 10 stereotipi di chi beve vino (https://www.youtube.com/watch?v=RGJUjJ-29Ok)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

199

https://www.youtube.com/watch?v=RGJUjJ-29Ok
https://www.youtube.com/watch?v=LNtWKj_pwOs
https://www.youtube.com/watch?v=LNtWKj_pwOs
https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RQYKfCAs


ЛИНК ОПИС

https://dizionario.internazionale.it/ Dizionario italiano “Il dizionario di italiano dalla a alla z”

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RQYKfCAs Video “Antonio Albanese - Sommelier”

https://www.youtube.com/watch?v=LNtWKj_pwOs  h Video “E' PIU' BUONO IL VINO IN CARTONE? - La Sfida #1”

https://www.youtube.com/watch?v=RGJUjJ-29Ok Video “10 stereotipi di chi beve vino”

https://www.webtran.it/macedonian/ Traduttore in linea italiano-macedone

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.webtran.it/macedonian/ Италијанско-Македонски интернет преведувач
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Наставна содржина 6: Историја на италијанскиот јазик

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток  опис:Во  оваа  активност,  обучувачот  ги  запознава  учениците  со  минатиот  субјунктив и
учтивите императивни  форми  во италијански  јазик  и  практикуваат  слушање  и  зборување  на
италијански  јазик  за  историјата  на  италијанскиот  јазик,  како  и  го  утврдуваат  вокабуларот и
граматичките структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавања и вежби за  минатиот субјунктив и  учтивите императивни формиво италијански

јазик
- Практично разбирање,  слушање и  усно изразување:Обучувачот  ги предлага  за  гледање и

слушање со учениците видеата на YouTube поврзани со историјата на италијанскиот јазик
(дадени  подолу).  После секое видео,  од секој  ученик се  бара да зборува и да дискутира
слободно за истото.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Учесниците  даваат своја анализа и видување  за видеата, а обучувачот ги прашува другите

учесници дали се согласуваат или не и даваат конечна повратна информација.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Видеа на YouTube се однесуваат на историјата на италијанскиот јазик:
- Latino e lingue volgari (https://www.youtube.com/watch?v=aUzoYeSUlQw)

- La nascita e la storia della lingua italiana (https://www.youtube.com/watch?v=gwnIikVlfls)

- Storia  della  lingua  italiana  -  Italiano  e  latino  volgare  (https://www.youtube.com/watch?
v=PvilPNsAqJ8)

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary
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ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://www.youtube.com/watch?v=aUzoYeSUlQw Video ”Latino e lingue volgari”

https://www.youtube.com/watch?v=gwnIikVlfls Video ”La nascita e la storia della lingua italiana”

https://www.youtube.com/watch?v=PvilPNsAqJ8 Video ”Storia della lingua italiana - Italiano e latino volgare”
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https://www.webtran.it/macedonian/ Traduttore in linea italiano-macedone

ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС

https://www.webtran.it/macedonian/ Италијанско-Македонски интернет преведувач
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Наставна содржина 7: Италијански историски личности

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа активност, обучувачот ги запознава учениците со  имперфектен субјунктив и
субјунктив во минат перфектво италијанскиот јазик и вежбаат пишување и читање на италијански
јазик за италијански историски ликови, како и го утврдуваат вокабуларот и граматичките структури.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавања  и  вежби  за  имперфектен  субјунктив и  субјунктив  во  минат  перфектво

италијанскиот јазик

- Практично  пишување  и  читање:Во  оваа  активност,  обучувачот  бара  од  секој  учесник  да
избере италијански историски лик и да напише опис на избраната илустрирана личност. Секој
ученик да го прочита описот пред другите учесници.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Презентацијата на секој ученик може да се оцени земајки ги следните параметри: 1. Усната

презентација, 2. Нивото на тешкотија на темата и 3. Разновидноста на користените зборови.
Покрај тоа, другите учесници се поканети да дадат повратна информација.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://dizionario.internazionale.it/ Dizionario italiano “Il dizionario di italiano dalla a alla z”

https://www.webtran.it/macedonian/ Traduttore in linea italiano-macedone
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ЛИНК ОПИС
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Наставна содржина 8: Мојата обука во Италија

Времетраење: 240 минути, од кои 160 минути за практични активности.

Краток опис: Во оваа  активност  обучувачот  ги запознава учесниците со зависните  субјунктивни
реченици во италијанскиот јазик, и им помага да вежбаат пишување и читање на италијански јазик
како и го го повторуваат вокабуларот и граматиката.

Специфични задачи и вежби на учениците на теми поврзани со релевантните теми, во рамките на:

 Активности за учење:
- Предавања и вежби за зависните субјунктивни реченици

- Практично  пишување  и  читање: Во  оваа  активност,  обучувачот  бара  од  учесниците  да
напишат опис на нивното искуство од учењето во Италија. Секој учесник ја чита приказната
пред другите учесници.

 Активности за оценување и самопроценка:
- Презентацијата на секој ученик може да се оцени земајки ги следните параметри: 1. Усната

презентација, 2. Нивото на тешкотија на темата и 3. Разновидноста на користените зборови.
Покрај тоа, другите учесници се поканети да дадат повратна информација.

Материјали за обука: основна опрема за дидактика (флип-табла со маркери, компјутер со пристап
до Интернет и проектор), материјал за пишување за учениците: листови хартија, пенкала и маркери.

Методолошка препорака за имплементација и евалуација: обучувачот треба да ги поддржува
учениците во колективното формално и неформално искуство, обезбедувајќи ја и потребната научна
поддршка во специфичното поле (на пр. ефективна комуникација со нив, пристапи ориентирани кон
учениците и емпатички пристапи, разгледување на индивидуалните искуства на учениците, итн.).

За  проценка на резултатите од учењето,  предложено е самооценување и колективно оценување.
Секој од учесниците, во присуство на сите учесници кои служат како вистински партнери во учењето,
треба да се обиде да даде лична проценка за резултатите од учењето, но и за тоа што е добро и што
може да се подобри. Потоа, ученикот добива повратна информација од другите учесници за истите
проблеми со кои се соочиле, олеснувајќи го процесот на учење преку дијалогмеѓу вклучените ученици
и обучувачи.

Опворени образовни ресурси:

ЈАЗИК: Англиски(English, Inglese)

ЛИНК ОПИС

https://www.linguee.com/english-italian Linguee English-Italian Dictionary

ЈАЗИК: Италијански (Italian, Italiano)

ЛИНК ОПИС

https://dizionario.internazionale.it/ Dizionario italiano “Il dizionario di italiano dalla a alla z”
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ЈАЗИК: Македонски(Macedonian, Macedone)

ЛИНК ОПИС
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