Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на
Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 2 и член 22 став 2 од Законот за средното
образование (“Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03,67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11) и член 7 алинеја 5 од Законот за стручно
образование и обука (“Службен весник на Република Македонија“ број 71/06, 117/08, 148/09 и 17/11), министерот за
образование и наука донесе наставна програма по храна и исхрана - изборен за IV година од хемиско-технолошка струка–
образовен профил техничар нутриционист за учениците во средното стручно образование

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA
CENTAR ZA STRU^NO OBRAZOVANIE I OBUKA

NASTAVNA PROGRAMA

HRANA I ISHRANA
– IZBORNA –
IV GODINA
HEMISKO-TEHNOLO[KA STRUKA
Tehni~ar nutricionist

Skopje, 2012 godina

1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI
1.1 Naziv na изборниот predmet: HRANA I ISHRANA
1.2. Obrazoven profil i struka
1.2.1.Obrazoven profil: tehni~ar nutricionist
1.2.2.Struka: hemisko-tehnolo{ka
1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet
1.3.1. Karakteristi~en za obrazovniot profil
1.4. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet
1.4.1. Четврта
1.5. Broj na ~asovi na nastavniot predmet
1.5.1. Broj na ~asovi naedelno: 2 ~asa
1.5.2. Broj na ~asovi godi{no: 66 ~asa
1.6. Status na nastavniot predmet
1.6.1. Izboren

2. CELI NA NASTAVNATA PROGRAMA
Po sovladuvaweto na nastavnata programa po nastavniot predmet Hrana i ishrana - изборен u~enikot steknuva
znaewa, ve{tini i se osposobuva:
-

да го poznava значењето на биолошко активните материи присутни во храната,
да gо poznava значењето на додатоците (суплементите) во исхраната,
да gi poznava значењето и улогата на функционалната храна во исхраната,
да го познава значењето на фортификацијата (збогатувањето) на храната,
да ја познава улогата на нутрацеутиците (фитохемикалиите) во исхраната,
да ја познава улогата на диететската храна,
да ја познава потенцијаната интеракција лек-храна,
да го познава влијанието на лековите врз нутритивниот статус,
да ги познава улогата и влијанието на ГМХ врз здравјето на човекот и животната средина,
да развива одговорен однос за сопственото здравје и здравјето на другите,
da formira naviki i da koristi razli~ni izvori na znaewa pri u~eweto (tekstovi, tablici, {emi, tehni~ka
dokumentacija, normativi),
da raboti samostojno, pravilno da procenuva sostojbi i proceduri i da donesuva samostojni odluki,
da se vklu~uva vo timska rabota.

3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA
Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na nastavnite sodr`ini i dostignuvawe na celite na nastavata po Hrana i ishrana izborna, potrebno e u~enikot da poseduva znaewa i osposobenosti od nastavnite predmeti: Хемија, аналитичката хемија,
Технологијата на прехранбени производи, Микробиологија со санитација, Храна и исхрана, Анализа на храна, Подготовка на оброк,
Органско производство на храна, Диететика и Практична настава.

4. OBRAZOVEN PROCES
4.1.Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe
Korelacija
TEMATSKI CELINI

Br.
na
~as

1. БИОЛОШКО
АКТИВНИ МАТЕРИИ
ВО ХРАНАТА
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KONKRETNI CELI

DIDAKTI^KI NASOKI

Ученикот:
Дефинирање на:
- да дефинира поим за биолошко
- поим за биолошко активни
активни материи;
материи
- да ги класифицира биолошко
активните материи присутни во
Класифицирање на:
храната;
- биолошко активните материи
- да го познава хемискиот состав на
присутни во храната
биолошко активните материи
присутни во храната (каротеноиди,
- Дискутирање за:
полифеноли, флавоноиди,
- хемискиот состав на биолошко
фитоестрогени, изотиоцијанати,
активните материи
глукозинолати, стероли, сулфиди,
- улогата на биолошко активните
тиоли, монотерпени, алкалоиди,
материи во исхраната
гликозиди, полиоли, растителни
- видовите на биолошко
влакна, масни киселини, ензими,
активните материи во
пребиотици и пробиотици);
различните групи храна
- да ја познава улогата на биолошко
активните материи во исхраната;
Објаснување на:
- да го познава дејството на биолошко
- влијанието на биолошко
активните материи врз функцијата на
активните материи од храната
системите во организмот (систем за
врз здрајето
варење, кардиоваскуларен, нервен,
- дејството на биолошко
имунолошки, ендокрин);
активните материи врз
- да го објаснува влијанието на
функцијата на системите во

Биологија,
Хемијата,
Биохемија,
Микробиологија
со санитација,
Храна и исхрана,
Подготовка на
оброк,
Технологија на
прехранбени
производи,
Органско
производство на
храна,
Диететика,
Практична
настава

биолошко активните материи од
храната врз здрајето;
- да ги познава видовите на биолошко
активните материи во различните
групи храна (млеко, месо, јајца,
житарки, овошје, зеленчук, мед,
средства за уживање, печурки, алги,
морска храна и нивни производи)
- да изработува проекти.

2. ДОДАТОЦИ
(СУПЛЕМЕНТИ) ВО
ИСХРАНАТА
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- да дефинира поим за додатоци
(суплементи) во исхраната;
- да ги класифицира додатоците
(суплементите) во исхраната:
а) според составот:
• витамини и минерали,
• протеини, протеински
екстракти, концентрати и
хидролизати и слободни
аминокиселини,
• омега-3, омега-6 масни
киселини и коњугирана
линолна киселини,
• јаглехидрати,
• разновидни фитохемикалии,
• карнитин и креатин
б) според функционалноста:
• за дополнување на нормалната
исхрана,
• за заштита од стрес и слободни

организмот
Демонстрирање на:
- табели со застапеност на
биолошко активните материи во
различни видови храна
Изработување на проекти.

Дефинирање на:
- поим за додатоци (суплементи)
во исхраната;
Класифицирање на:
- додатоците (суплементите) во
исхраната, според состав и
функционалност
Дискутирање за:
- потребата од додатоци
(суплементи) во исхраната на
одредени целни групи;
- законската регулатива за
употреба на додатоци
(суплементи) во исхраната;
Објаснување на:
- употребата на додатоците
(суплементите) во исхраната на

Биологија,
Хемијата,
Биохемија,
Микробиологија
со санитација,
Храна и исхрана,
Подготовка на
оброк,
Технологија на
прехранбени
производи,
Органско
производство на
храна,
Диететика,
Практична
настава

-

-

-

-

-

радикали,
различни корисници;
- позитивните и негативните
• за изградба на мускулна маса,
страни од користењето на
• за брзо и лесно опоравување,
додатоци
(суплементи) во
• за поголема издржливост на
исхраната
мускулите,
последиците
по здравјето од
• за заштита на
употребата на додатоци
кардиоваскуларниот систем,
(суплементи)
во исхраната
• за заштита од инфективни
болести,
Демонстрирање на:
• за заштита од остеопороза,
- примероци од различни видови
• за заштита од губење меморија
производи од типот додатоци
и лошо расположение,
(суплементи) во исхраната;
да ја познава употребата на
додатоците (суплементите) во
Дебата:
исхраната на различни корисници
- додатоците (суплементите) ДА
(новороденчиња, спортисти, стари
или НЕ во исхраната
лица, бремени жени и доилки,
пилоти, трговски патници, полицајци,
Изработување на проекти.
студенти,болни, зависници и сл.);
да ја толкува потребата од
додатоците (суплементите) во
исхраната на одредени целни групи;
да ги објаснува позитивните и
негативните страни од користењето
на додатоци (суплементи) во
исхраната;
да ги познава последиците по
здравјето од употребата на поедини
додатоци (суплементи) во исхраната;
да ја познава законската регулатива
за употреба на додатоците

(суплементите) во исхраната;
- да изработува проекти.

3. ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА
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- да го дефинира поимот
функционална храна;
- да ја класифицира функционална
храна (според составот,
функционалноста и сл.);
- да го познава составот на
функционална храна;
- да ги познава биолошко активните
компоненти во составот на
функционалната храна и нивната
улога во организмот;
- да ја објаснува улогата на
пробиотиците, пребиотиците и
симбиотиците во организмот;
- да ја објаснува примената на
функционална храна;
- да ја толкува потребата од
функционална храна во исхраната на
одредени целни групи;
- да ги познава влијанието на
функционална храна врз здравјето;
- да ги објаснува прехранбените и
здравствените вредности на
функционалната храна;
- да го познава означувањето и
етикетирањето на функционалната
храна;

Биологија,
Хемијата,
Биохемија,
Микробиологија
со санитација,
Храна и исхрана,
Дискутирање за:
Подготовка на
- потребата од функционална
оброк,
храна во исхраната на одредени Технологија на
целни групи
прехранбени
- означување и етикетирање на
производи,
функционална храна
Органско
производство на
Објаснување за:
храна,
- употребата на функционалната Диететика,
храна во исхраната на различни Практична
корисници,
настава
- позитивните и негативните
страни од користењето на
функционална храна;
Дефинирање на:
- поим за функционална храна,
Класифицирање на:
- функционалната храна според
составот и функционалноста

Демонстрирање на:
- примероци од функционална
храна
Дебата:

4. ФОРТИФИКАЦИЈА
(ЗБОГАТУВАЊЕ) НА
ХРАНАТА И
НУТРАЦЕУТИЦИ
(ФИТОХЕМИКАЛИИ)

8

- да разликува функционална
од традиционална храна;
- да изработува проекти.

свесноста на потрошувачите за
функционалната храна;
- функционална или
конвенционална храна
Изработување на проекти.

- да го дефинира поимот
фортификација (збогатување) на
храната;
- да ја познава улогата на
фортификацијата (збогатувањето) на
храната;
- да ги објаснува прехранбената и
здравствената вредности на
фортифицираната храна;
- да го познава влијанието на
фортифицираната храна врз здравјето;
- да ја толкува потребата од
фортифицирана (збогатена) храна во
исхраната на одредени целни групи;
- да наведува примери за
фортифицирана на храна
- да го дефинира поимот нутрацеутици
(фитохемикалии);
- да ја познава улогата на
нутрацеутиците во исхраната;
- да наведува примери за
нутрацеутици;
- да изработува проекти.

Дефинирање на:
- поимот фортификација
(збогатување) на храна
- поимот нутрацеутици
(фитохемикалии)

-

Дискутирање за:
- улогата на фортификацијата на
храната
- улогата на нутрацеутиците во
исхраната
Објаснување на:
- прехранбената и здравствената
вредности на фортифицираната
храна
- примери за нутрацеутици
Дебата:
- примена на нутрацеутиците во
исхраната
Изработување на проекти.

Биологија,
Хемијата,
Биохемија,
Микробиологија
со санитација,
Храна и исхрана,
Подготовка на
оброк,
Технологија на
прехранбени
производи,
Органско
производство на
храна,
Диететика,
Практична
настава

5. ДИЕТЕТСКА ХРАНА
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- да го дефинира поимот диететска
храна;
- да ја разбира улогата на диететската
храна;
- да ја класифицира диететската храна
според намената;
- да ги познава видовите на диететска
храна (храна за доенчиња и мали
деца, редукциони диети и диети за
намалување на телесна маса,
медицински потреби, спортисти и сл.)
- да го познава составот на
диететската храна
- да ја познава намената на диететска
храна во исхраната на одделните
целни групи
- да изработува проекти.

Дефинирање на:
- поим диететска храна
Класифицирање на:
- диететската храна

Дискутирање за:
- улогата на диететската храна
Објаснување на:
- составот на одделните видови
диететска храна
- намената на диететска храна во
исхраната на одделните целни
групи

Биологија,
Хемијата,
Биохемија,
Микробиологија
со санитација,
Храна и исхрана,
Подготовка на
оброк,
Технологија на
прехранбени
производи,
Органско
производство на
храна,
Диететика,
Практична
настава

Изработување на проекти.

6. ИНТЕРАКЦИИ ЛЕК ХРАНА
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- да дефинира поим за интеракција лек
– храна;
- да ги класифицира интеракциите лек
– храна;
- да го познава влијанието на лековите
врз нутритивниот статус;
- да ги познава факторите кои влијаат
врз механизмот на интеракцијата лек
– храна;
- да го објаснува влијанието на

Дефинирање на:
- интеракција лек – храна
Класифицирање на:
- интеракциите лек – храна
Дискутирање за:
- влијанието на лековите врз
нутритивниот статус,
- фазите во кои е можна

Биологија,
Хемијата,
Биохемија,
Микробиологија
со санитација,
Храна и исхрана,
Подготовка на
оброк,
Диететика,
Практична

-

брзината на растворање на лекот врз
интеракцијата лек – храна;
да ги познава фазите во кои е можна
интеракцијата лек – храна;
да ги познава нивоата на
интеракцијата лек- храна;
да толкува примери за влијанието на
лековите врз нутритивниот статус;
да толкува примери за дејството на
храната врз користењето на лекот;
да изработува проекти.

интеракција лек – храна
- примери за влијанието на
лековите врз нутритивниот
статус,
- примери за дејството на храната
врз користењето на лекот.

настава

Објаснување на:
- факторите кои влијаат врз
механизмот на интеракцијата
лек – храна,
- влијанието на брзината на
растворање на лекот врз
интеракцијата лек – храна,
- нивоата на интеракцијата лекхрана.
Изработување на проекти.

7. ГЕНЕТСКИ
МОДИФИЦИРАНА
ХРАНА
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- да дефинира поим за генетско
инженерство (ГИ), генетски
модифицирани организми (ГМО) и
генетски модифицирана храна
(ГМХ);
- да ги класифицира производите
добиени со генетска модификација;
- да го познава својствата на храната
добиена со генетска модификација;
- да наведува примери од генетски
модифицирана храна;

Дефинирање на:
- поим за ГИ, ГМО и ГМХ
Класифицирање на:
- производи добиени со генетска
модификација
Дискутирање за:
- својствата на храната добиена со
генетска модификација

Биологија,
Хемијата,
Биохемија,
Микробиологија
со санитација,
Храна и исхрана,

- да ги познава теоретските основи за
производство на генетски
модифицирана храна;
- да ги познава неопходните приоди
при производство на генетски
модифицирана храна (етички,
еколошки и безбедносен);
- да го објаснува потенцијалното
влијание на ГМХ врз здравјето на
човекот и животната средина;
- да ги познава позитивните и
негативните влијанија на ГМХ
- да наведува примери за влијанието
на ГМФ врз здравјето на човекот и
животната средина
- да изработува проекти.

Објаснување на:
- приодите при производство на
генетски модифицирана храна
- влијанието на ГМХ врз
здравјето на човекот и животната
средина

Дебата:
- ГМХ – ДА или НЕ (од
етички и безбедносен
аспект)
Изработување на проекти.

4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe
Soglasno celite na nastavnata programa po Hrana i ishrana - izborna, nastavnikot primenuva sovremeni
nastavni metodi (strategii) koi na u~enikot mu davaat mo`nost da bide aktiven u~esnik vo nastavata. Ovie nastavni
metodi podrazbiraat primena na nastavnite formi: frontalna i individualna, rabota vo grupi, vo parovi/tandem.
Vo tekot na nastavata nastavnikot gi prezema slednite aktivnosti: objasnuva, demonstrira, opi{uva, sporeduva,
analizira, diskutira, ja sledi rabotata na u~enikot, go motivira u~enikot i dr.
Vo tekot na nastavata po predmetot, aktivnosta na u~enikot se sostoi во diskutirawe, pribele`uvawe, nabquduvawe,
sporeduvawe, demonstrirawe, ~itawe i pi{uvawe, izrabotka na proektni zada~i, учество во анкети, pravewe posteri na
dadena tema, izrabotuvawe doma{ni zada~i, ilustrirawe i drugo.

4.3. Organizacija i realizacija na nastavata
Vospitno-obrazovnata rabota po nastavniot predmet Hrana i ishrana - izborna, se realizira preku stru~noteoretska nastava vo specijalizirana ili kabinet-u~ilnica. Obrazovnite aktivnosti se organizirani vo dve polugodija,
preku nedelen raspored na ~asovite. Brojot na ~asovite koj e daden za oddelnite nastavni celini vo to~ka 4.1. od ovoj
dokument, opfa}a ~asovi za obrabotka na novi nastavni sodr`ini, povtoruvawe, utvrduvawe, posetи и сл..
4.4. Nastavni sredstva i pomagala
Za poefikasno postignuvawe na celite se primenuvaat razni nastavni sredstva, pomagala i materijali. Vo zavisnost
od nastavnata edinica se koristi: grafoskop, kompjuter, vizuelni uredi, CD i DVD so sodr`ini od temite koi se
obrabotuvaat vo nastavnata programa, {emi, sliki, katalozi i drugi nastavni sredstva predvideni spored Normativot zа
nastavni sredstva i pomagala po Hrana i ishrana - izborna, za obrazovniot profil Tehni~ar nutricionist od Hemiskotehnolo{ka struka.
Za pouspe{no sovladuvawe na celite na predmetot u~enikot koristi soodvetna literatura i toa: u~ebnici i u~ebni
pomagala, nastavni materijali podgotveni od strana na nastavnikot, Internet i dopolnitelna literatura za nastavnikot.

5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE
Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku sledewe i vrednuvawe na znaewata i umeewata
kontinuirano vo tekot na celata u~ebna godina, usno i pismeno preku testovi na znaewa ili drugi formi. Ocenuvaweto na
u~enicite se vr{i soglasno zakonskata regulativа.

6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite
Nastavnikot po nastavniot predmet Hrana i ishrana - izborna, treba da gi poseduva slednite personalni,
profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da e psihofizi~ki zdrav, da gi primenuva literaturniot jazik i pismoto na
koи se izveduva nastavata, da e otvoren i komunikativen, podgotven za sorabotka, da ima soodvetno profesionalno
obrazovanie, so ili bez rabotno iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota, da e dobar organizator, kreativen, da ja po~ituva
li~nosta na u~enikot, da e podgotven za primena na inovacii vo vospitno-obrazovnata rabota.
6.2. Standard za nastaven kadar
Nastavata po predmetot Hrana i ishrana - izborna, ja realiziraat kadri so zavr{eni studii po:
- tehnologija: organska nasoka- biotehnologija;
- tehnologija: prehranbeno-biotehnolo{ko in`enerstvo;
- технологија: прехранбена технологија и биотехнологија;
- tehnologija: prehranbena tehnologija;
- tehnologija: biotehnologija;
i so zdobiena pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispiти.

6.3. Standard na prostor za nastavniot predmet
Nastavata po nastavniot predmet Hrana i ishrana - izborna, se realizira vo specijalizirana ili kabinet-u~ilnica,
opremena spored Normativot za prostor i oprema za obrazovniot profil Tehni~ar nutricionist od Hemisko-tehnolo{ka
struka.

7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA
7.1. Datum na izrabotka: April 2011
7.2. Sostav na rabotnata grupa:
1. Сpec. Ardijana Isahi-Palo{i,sovetnik, Centar za stru~no obrazovanie i obuka-Skopje
2. Д-r. Mirjana Bocevska, redoven profesor na Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet - Skopje
3. Дипл. инж. технолог, Mediana Nikoloska, profesor, SOU "Orde ^opela,, - Prilep
4. Дипл. инж. технолог, Елизабета Трајковска, profesor, SOU "Orde ^opela,, - Prilep

8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2012godina
Одобрил
Зеќир Зеќири, директор

9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМ
Наставната програма по храна и исхрана – изборен за IV година од хемиско-технолошка струка – образовен профил
техничар нутриционист за учениците во средното стручно образование, на предлог на Центарот за стручно образование и
обука ја донесе

Министер,

на ден, _______________________
Скопје

__________________________
м-р Панче Кралев

