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NASTAVNA PROGRAMA PO

PAZARNO POZNAVAWE NA STOKITE
za III godina
EKONOMSKA, PRAVNA I TRGOVSKA STRUKA
техничар za trgovija i marketing
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1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI
1.1. Naziv na nastavniot predmet: PAZARNO POZNAVAWE NA STOKITE
1.2. Obrazoven profil i grupa struki
1.2.1. Obrazoven profil: техничар za trgovija i marketing
1.2.2. Grupa struki: Ekonomska, pravna i trgovska

1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet
1.3.1. Predmet karakteristi~en za obrazovniot profil

1.4. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet
1.4.1. Treta godina

1.5. Broj na ~asovi na nastavniot predmet
1.5.1. Broj na ~asovi nedelno: 2 ~asa
1.5.2. Broj na ~asovi godi{no: 72 ~asa

1.6. Status na nastavniot predmet
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1.6.1. Zadol`itelen

2. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET
Celta na nastavata po nastavniot predmet pazarno poznavawe na stokite, e u~enicite da steknat stru~no - teoretski
znaewa i ve{tini za proizvodot i upravuvaweto so proizvodot, kako i za odredeni vidovi stoki i nivnite karakteristiki,
metodite za utvrduvawe na nivniot kvalitet, standardi, asortiman, na~ini na ambala`irawe, skladirawe i transport.
Od op{tata cel na nastavniot predmet pazarno poznavawe na stokite, proizleguvaat slednive posredni celi:
- u~enikot da se zapoznae so proizvodot i upravuvaweto so proizvodot;
- da gi razlikuva vidovite na proizvodi;
- da go razbere zna~eweto na asortimanot na proizvodite i mo`nostite za upravuvawe so asortimanot;
- da gi identifikuva pazarnite osobini na stokite;
- da go razbere zna~eweto na standardite i kvalitetot na proizvodite;
- da gi razlikuva sistemite za identifikacija na proizvodite (EAN sistemot i carinskiot sistem);
- da gi karakterizira razli~nite vidovi na energija;
- da go sogleda zna~eweto na nemetalnite stoki za stopanstvoto i sekojdnevniot `ivot;
- da ja sfati namenata na proizvodite na metalurgijata i nivnoto zna~ewe;
- da go objasnuva i procenuva kvalitetot na proizvodite na metalurgijata;
- da go razbere zna~eweto na proizvodstvoto na hemiskite stoki kako nadgradba na stopanstvoto;
- da gi razlikuva normativite za manipulacija i primena na hemiskite proizvodi;
- da sorabotuva vo grupa;
- da go sogleda zna~eweto na timskata rabota za postignuvawe na uspeh vo raboteweto;
- da razviva ~uvstvo i naviki za stru~no, profesionalno i odgovorno izvr{uvawe na rabotite i rabotnite zada~i od
domenot na strukata.
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3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA
Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na sodr`inite od nastavniot predmet pazarno poznavawe na stokite, odnosno za
postignuvawe na postavenite celi, potrebni se prethodni znaewa steknati od nastavnite predmeti hemija, fizika,
biologija, ekologija i matematika od osnovnoto obrazovanie, matematika za I godina, osnovi na biznisot za I i II godina,
trgovija i trgovsko rabotewe za II godina i osnovi na pravoto za I godina.
4. OBRAZOVEN PROCES
4.1. Strukturirawe na sodr`inite za u~ewe

Tematski celini
1. Вовед

Br. na
~asovi

Konkretni celi
U~enikot:
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-

Да се запознае со поимите
производ и управување со
proizvodot;
да го разбере значењето и улогата
на концептот на производот;
да го сфати производот како
елемент na маркетингот;
да го согледа соодносот на
производите;
да го прифати остварувањето на
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Didakti~ki nasoki
Се поставуваат прашања, се
дискутира и се мотивираат
учениците да презентираат
примери од секојдневiето за
производи и управување со
нив.
Се насочуваат учениците да
изведуваат заклучоци за
значењето на управувањето со

Korelacija me|u
tematskite celini i
me|u predmetite
1. Основи на
бизнисот za I годina
Tематска целина:
- Економика на
бизнисot.
2. Основи на
бизнисot za II годina
Tемаtska celina:
- Улога и значење на

целите на потрошувачите.

производот.

малiot бизнис.

Се објаснува значењето на
концептот на производот.
Се потtикнуваат учениците да
го разберат производот како
еден од елементите на
маркетингот, преку примери.
2. Видови на производи
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-

-

-

-

dа ја разбере потребата од
класификација на производите
според основните карактеристики;
да ги класифицира производите
според различни критериуми (според
категорија на купувачи, трајност на
производите, начин на производство
(индустриски, земјоделски) или да ги
класифицира според крајната
потрошувачка;
да го разликува потеклото на
производите според хемискиот
состав;
да ја разбере важноста на правилната
и функционална класификација;
да го сфати економското значење на
класификацијата на производiте;
да ја објасни маркетиншката и
економската практика за групирање
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Се објаснува значењето и
специфичностите на секоја
класификација на
производите.

1. Hemija, biologija
i fizika od
osnovnoto
obrazovanie.

Се презентираат шеми, скици
и примери на класификација
на производите според
различни критериуми, со
употреба на графофолии,
документи и Слu`ben весник.

2. Trgovija i
trgovsko rabotewe
za II godina
Tematska celina;
- Nabavno rabotewe;
- Proda`no
rabotewe.

Се дискутира за проблемите
што може да произлезат од
погрешно избрана или
нефункционална
класификација.
Се претставуваат и

-

на производите;
да ги разликува симболите и
системите на класификација;
да изготви или користи
номенклатура.

објаснуваат примери на
производи што можат да бидат
различно класифицирани, со
pottiknuvawe na учениците
да ја одберат најдобрата
класификација.
Се презентираат симболите во
различниte класификации.
Се организира работа во групи
за изготвување номенклатура
и нејзино користење.

3. Асортиман на
стоките
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-

-

dа се запознае со поiмot асортиман
на производите;
да ги разликува различните аспекти
на асортиманот на производите;
да ги идентификува поiмите
поврзани со асортиманот на
производите;
да ја сфати разликата меѓу
производен и трговски асортиман;
да се информира за можностите за
управување со асортиманот.

Се укажува на грешките во
номенклатурата, последиците
од нив и nivnoto корiгираwe.
1. Основи на
Се објаснуваат поiмите .
бизнисот za II годina
Се дискутираат избрани
Tematska celina:
- Управување со
примери.
производот.
Се презентира лист на трите
димензии на асортиманот.
Се покажуваат основните
комбинации на асортiманот.
Се prezentiraat факторите
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4. Пазарни особини на
стоките
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-

-

-

-

dа се запознае со пoiмите:
a. Dizajn;
b. Marka;
c. Funkcionalnost;
d. Kvalitet.
да ја разбере содржината и
значењето на документите za
stavawe na stokite vo promet
(декларација, гарантен лист, список
на сервиси);
да ги сфати обврските што
произлегуваат од документите;
да го разбере значењето на
стандардите како закон;
да ја сфати динамичноста на
стандардите;
да ја разбeрe зависноста на
квалитетот од различни фактори;
да одбира услови (транспорт,
амбалажа) за сочувување на
квалитетот на производите;
да ги разликува системите за
идентификација на производите
(EAN и царинскiot sistem).
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од кои зависи управувањето со
асортиманот so upotreba na
{ematski prikaz.
1. Trgovija i
Се објаснуваат поiмите.
trgovsko rabotewe
za II godina
Се дискутира за значењето на
дизајнот, марката,
Tematska celina:
функционалноста, квалитетот - Magacinsko
и стандардизацијата.
(skladi{no)
rabotewe;
Се презентираат документи
- Transportno
(декларација, гарантен лист,
rabotewe.
список на сервиси) и се
објаснуваат нивните
2. Osnovi na
содржини.
pravoto za I godina
Tematska celina:
Се посочуваат обврзните и
- Pravni akti.
необврзните податоци во
документиte za stavawe na
stokite vo promet.
Се презентираат симболите и
ознаките во документите и се
објаснува нивното значење.
Се информираат учениците за
потребата и предностите на
системите за идентификација
на стоките (EAN и царински ).

5. Енергија
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-

-

dа ги идентификува различните
видови енергија што се користat кај
нас и во светот;
да ги разликува горивата според
потеклото и степенот на обработка;
да го разбере поимот топлинска
вредност;
да го сфати еколошкиот аспект при
избор на гориво;
да ги разбeрe ознаките за квалитет на
горивата;
да ја согледа потребата од
обезбедување услови за сочувување
на квалитетот на горивата.

Се дискутира за амбалажата и
пакувањето како услови за
сочувување на квалитетот на
производите.
Се објаснуваат поимите:
енергија, гориво и топлинска
вредност.

2. Екологија од
Се vodi насочenа дискусија so основно образование
учениците и се користат
нивните предзнаења за да се
опишат и карактеризираат
различните видови енергии.
Се објаснува кои услови треба
да ги исполнува некоја
супстанца за да биде гориво.
Се презентираат шеми и скици
за класификација на горивата
според потеклото, агрегатната
состојба и топлотната
вредност.
Се претставуваат ознаките за
квалитет и еколошка
подобност.
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1 .Физика од основно
образование

6. Производи на
неметалната
индустрија
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-

-

-

-

-

dа го разбере значењето на
nemetalnite стоки за стопанството;
да сфати дека квалитетot na
nemetalnite stoki обезбедува
економичност во другите дејности на
стопанството ( на пример во
градежништвото);
да ги идентификува условите што ќе
обезбедат заштита на квалитетот на
nemetalnite производи;
да се запознае со карактeристиките и
намената на поедини производи како
што се: градежни материјали,
врзивни средства, керамички и
огнеотпорни материјали,порцелан i
стакло;
да ги согледа предностите на богат
асортиман на неметалните
производи;
да ги сфати ISO стандардите i
потребата од nivno прилагодување
на нашите услови;
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Се потtикнуваат учениците да
се заинтересираат за
глобалното загревање. Се
организираат ученицiте во
работни групи да се запознаат
со иновациите на ова поле во
светот.
Се презентираат примероци од
кои ученикот ќе се запознае со
различните видови неметални
производи.
Се објаснуваат нивните
карактеристики, намена и
можности за супституција.
Се информираат учениците за
последиците од дефектите кај
nemetalnite стоки.
Се поtтикнува дискусија со
учениците за употребата на
современи неметални
производи, полупроизводи и
помошни материјали.
Се презентира и објаснува
значењето на дизајнот и
богатиот асортиман на

1. Хемија од основно
образование
2. Математика од
основно образование

-

7. Производи на
металургија
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-

-

-

-

-

да го просудува самостојно
квалитетот на неметалните стоки vrz
osnova база на податоци од
декларацијата, но и да врши некои
самостојни мерења или испитувања.
dа се запознае со поимите: минерал,
руда, метал и легура;
да се информира за разликата во
производството на метали,
електролитски метали и легури;
да го сфати значењето на базните
метали за економиката на земјата и
нејзината стабилност;
да gi разликува различниte видови
метални производи од: железо,
челик, бакар, цинк, олово,
алуминиум и благородни метали;
да ги препознава симболите во ISO
стандардите за наведените метали;
да се запознае со намената на тие
метали и нивните карактеристики;
да го објаснi квалитетот според
декларираните особини;
да го проценува квалитетот
самостојно вршејќи пресметки;
да го разликува значењето на
различните системи за искажување
на квалитет;
да го споредува квалитетот
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неметалните стоки.
Се организира посета на саем
на неметални производи.
1. Математика za I
годina
Tемаtska celina:
- Процентна и
промилна сметка;
Се дискутира за
- Пропорционални
карактеристиките на
величини;
различните метални производи - Сметка на смеши.
зависно од чистотата и
степенот на обработка.
Се презентираат скици и шеми
на минерали, руди, метали и
легури објаснувајќи ја нивната
поврзаност.

Се подготвуваат
репрезентативни примероци
на производи од различни
метали.
Се решаваат примери за
оценување на квалитетot.
Се предупредуваат учениците
за можните грешки при
оценката на квалитетот.
Се укажува на грешките во

прeминувајќи од еден во друг
систем, вршејќи самостојно
пресметки.

самостојните пресметки на
учениците и истите се
корiгираат.
Се укажува на потребните
услови за заштита на
квалитетот на металните
производи посебно од
корозија.

8. Производи од
хемиска индустрија
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-

-

-

dа го разбере значењето на
производството на хемиските стоки
како надградба во стопанството
(лесна индустрија);
да се информира за економската
важност на производиte od
hemiskata industrija;
да ги согледа еколошките аспекти на
работењето со хемиските стоки;
да се запознае со дизајнот и
амбалажата на хемиските стоки;
да ја сфати неопходноста од
познавањето на стандардите за
хемиски производи, нивната
амбалажа, складирање и транспорт;
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Се презентираат симболите и
боите за означување на
квалитетот на металните
производи.
Се објснува значењето на
лесната индустрија, а посебно
на хемиската.
Се дискутира (користејќи ги
знаењата на учениците) за
економската важност на
хемиските производи.
Се објаснуваат еколошките
аспекти и последиците од
нестручно работење со
хемиската стока при
транспорт, складирање и
амбалажирање, со посeбен

1. Хемија од основно
образование
2. Екологија од
основно образование
3. Trgovija i
trgovsko rabotewe
za II godina
Tematska celina:
- Magacinsko
(skladi{no)
rabotewe;
- Transportno
rabotewe.

да ги идентификува посебните
видови хемиски производи
(киселини, хидрoксиди и соли);
- да се запознае со особините и
намената на основните хемисkи
производи:
a. Kиселини (H2SO4 ,HNO3 ,HCl);
b. Bази (NaOH );
c. Sоли (NaCl ,Na2CO3);
d. \убриwа;
e. Pестициди;
f. Kаучук и гума;
g. Sредства за одржување на
хигиена;
h. Kозметички производи и
i. бои и лакови.
- да ги сфати нормативите за
управување со хемиските производи.

-

осврт за луѓето и околината.
Се презентираат
репрезентативни примероци и
слични, но со различни типови
грeшки.

Се изведуваат обиди за да се
објаснат карактеристиките на
основните видови хемиски
стоки (киселини, хидроксиди и
соли).

Се истакнува намената и
супституцијата на
поединечните хемиски
производи.

Се објаснува потребата од
заштитни и самозаштитни
мерки при работа со хемиски
стоки.

Се потtикнува самостојно
истражување за квалитетот на
средствата за хигиена и
козметика.
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Се мотивираат учениците да
преземаат самостојно
истражување за иновациите на
полето на производствоto на
стокиte od hemiskata
industrija.

4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe
Za realizacija na nastavata po nastavniot predmet pazarno poznavawe na stokite, soglasno postavenite celi na
nastavniot predmet, kako osnovni nastavni metodi }e se koristat: vodewe na naso~ena diskusija, re{avawe na problemi i
simulirani slu~ai, izgotvuvawe na mali proekti, u~ewe preku sopstveno otkrivawe, nezavisni zada~i, kompjuterska
simulacija, igrawe na ulogi i dr.
Aktivnosti na u~enikot: da u~i nezavisno i vo grupa, da nabquduva, da slu{a, da primenuva, da otkriva odnosi, da
pi{uva izve{tai, da prezentira, da raboti doma{ni zada~i.
Aktivnostite na nastavnikot se odnesuvaat na organizacija na nastavata, davawe instrukcii za rabota,
pottiknuvawe na diskusii, objasnuvawe, postavuvawe pra{awa, ocenuvawe i pottiknuvawe na samoocenuvawe od strana na
u~enicite, simulirawe na procesi i realni situacii, prezentirawe, pravewe zabele{ki, organizirawe i vodewe proekti,
organizirawe poseti na trgovski dru{tva, organizacii i institucii.
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata po predmetot
Procesot na u~ewe vo nastavata po nastavniot predmet pazarno poznavawe na stokite, se izveduva preku teoretska
nastava vo u~ilnica kade {to u~enicite }e steknuvaat pred se kognitivni i afektivni kompetencii, preku organizirani
poseti na trgovski dru{tva i institucii, organizirani informativni sredbi, razgovori i diskusii so pretstavnici stru~ni lica od praktikata, vo u~ili{teto ili vo instituciite i trgovskite dru{tva, so cel da se integriraat znaewata i
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stavovite so prakti~nite umeewa na u~enicite. Nastavata po ovoj nastaven predmet se realizira i preku individualni
doma{ni zada~i, koi mo`at da se izveduvaat doma i vo u~ili{teto.
Obrazovnite aktivnosti po predmetot pazarno poznavawe na stokite, se organizira vo dve polugodija, ~etiri
trimese~ija i nedelen raspored na ~asovite.
4.4. Nastavni sredstva i pomagala
Za uspe{na realizacija na celite na nastavniot predmet pazarno poznavawe na stokite, potrebno e da se koristi:
grafoskop, grafofolii,TV, videorikorder, videolenti, kompjuter i kompjuterska oprema, Internet, stru~ni spisanija,
publikacii, reklamen materijal, tabla i sl. soglasno Normativot.
Kako u~ebnici i u~ebni pomagala, prepora~livo e da se koristat u~ebnici za ovoj nastaven predmet nameneti za
srednoto obrazovanie, nastavni pomo{ni materijali, stru~ni literatura, spisanija i drugo.
5. OCENUVAWE NA POSTIGNUVAWATA NA U^ENICITE
Ocenuvaweto na postignuvawata na u~enicite se vr{i preku kontinuirano sledewe vo tekot na u~ebnata godina,usno
i pismeno - preku testovi na znaewa, pismenite izve{tai za realizirani aktivnosti na u~enicite, kreativnosta,
postignuvawata i rezultatite od timskata rabota, individualnite doma{ni zada~i, poka`an interes i aktivno u~estvo
na u~enicite na ~asovite.
Vo tekot na u~ebnata godina, u~enicite se ocenuvaat so najmalku dve ocenki za sekoe polugodie, a se utvrduvaat
polugodi{ni i godi{ni ocenki. Dokolku u~enikot ne postigne rezultati vo realiziraweto na konkretnite celi na
Nastavnata programa, se postapuva spored zakonskata regulativa.
6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI
ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite
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Pokraj uslovite propi{ani so Zakonot za sredno obrazovanie, nastavnikot treba da gi poseduva slednive personalni,
profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da poseduva sposobnost za profesionalno i pedago{ko samoobrazuvawe; da go
motivira i da vlijae pozitivno na u~enikot so svojot na~in na izrazuvawe, ugled, pojava, podgotvenost za dopolnitelna
rabota, obrazovanie, sistem na vrednosti i ideali; da sorabotuva so drugite nastavnici, stru~ni rabotnici, socijalni
partneri, stru~ni institucii; da poseduva sposobnost za izveduvawe na nastava i komunikacija so u~enicite; da poseduva
sposobnost za primena na sovremena obrazovna tehnologija; da poseduva sposobnost za planirawe, organizirawe,
voveduvawe novini vo nastavniot proces; da e komunikativen i kreativen.
6.2. Standard za nastaven kadar
1. Zavr{eni studii po tehnologija, so zdobiena pedago{ko - psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en
stru~en ispit;
2. Zavr{eni studii po ekonomija (nasoki: nadvore{na trgovija i marketing), so zdobiena pedago{ko –
psiholo{ka i metodska podgotovka.
6.3. Standard na prostor za nastavniot predmet
Za realizacija na Nastavnata programa po predmetot pazarno poznavawe na stokite, }e se koristi u~ilnica, opremena
so nastavni sredstva, pomagala i oprema soglasno Normativot.
7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA
IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA
7.1. Datum na izrabotka: maj, 2002 godina
7.3. Sostav na rabotnata grupa:
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1. Sne`ana Dimovska, sovetnik, rakovoditel, Biro za razvoj na obrazovanieto, Skopje
2. D-r Dimitar Gramatikov, profesor, ~len, Ekonomski fakultet, Skopje
3. Sne`ana Koevska, nastavnik, ~len, DSEPU “Vasil Antevski - Dren” , Skopje
4. Iskra Stojanova, {ef na priprema na proizvodstvoto, ~len, “Hemteks”, Skopje
8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Datum na zapo~nuvawe: 1.9.2002 godina
9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa za nastavniot predmet pazarno poznavawe na stokite, ja odobri (donese): министерот за
образование и наука со решение број
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