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1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI

1.1. Naziv na nastavniot predmet: ORGANIZACIJA NA PREVOZ NA PATNICI I STOKA SO @ELEZNICA
1.2. Obrazoven profil i struka
1.2.1. Obrazoven profil: tehni~ar za `elezni~ki soobra}aj
1.2.2. Struka: soobra}ajna

1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet
1.3.1. Karakteristi~en za obrazovniot profil
1.4. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet: vtora 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: zadol`itelen predmet
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2.

CELI NA NASTAVNIOT PREDMET
Po sovladuvaweto na nastavnata programa po nastavniot predmet organizacija na prevoz na patnici и стока со
железница u~enikot steknuva znaewa, ve{tini i se osposobuva:
– da gi poznava postrojkite i uredite za prevoz na patnici i stoka so `eleznica;
– da gi poznava `elezni~kite prevozni uslugi pri prevoz na patnici i stoka;
– da gi objasnuva tehnolo{kite operacii pri prevoz na patnici, baga` i prateni avtomobili;
– da gi razlikuva na~inite na koristewe i izdavawe na voznite bileti i povlastici vo vnatre{niot i
me|unarodniot soobra}aj;
– da razviva profesionalen odnos kon strukata;
– да применува правилен и културен однос кон корисниците на патничките услуги.

3.

POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA

Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na sodr`inite od ovoj nastaven predmet, odnosno postignuvawe na
postavenite celi, potrebni se predznaewa od predmetot osnovi na soobra}aj i transport, prevozni sredstva i
soobra}ajna infrastruktura od I godina.
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4. OBRAZOVEN PROCES
4.1. Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe

Tematski celini

Broj na
~asovi

1

2

1. OP[TO ZA
PREVOZ SO
@ELEZNICA

2. ОПШТИ
ОДРЕДБИ ЗА
ПРЕВОЗ НА
ПАТНИЦИ СО
ЖЕЛЕЗНИЦА
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Korelacija
me|u temat.
Konkretni celi
Didakti~ki nasoki
celini i me|u
predmeti
3
4
5
Ученикот:
- Oпишување на работните места; Организација
- да ги опишува работните места;
- прикажување на слики и шеми на железнички
-да ги познава постројките и уредите за на работните места, постројките сообраќај
превоз на патници;
и уредите;
Практична
- да ги разликува постројките и уредите за - дискусија за предностите за
настава
превоз на колски, денковни и експресни патување на патници со
пратки;
железница.
- да ги набројува предностите за патување
на патници и превезување на стока со
железница.

- Да ги познава прописите за превоз на
патници во внатрешен сообраќај;
- да ги познава прописите за превоз на
патници во меѓународен сообраќај;
-да ги опишува видовите патнички
превезувања;
- да ги разликува видовите возови за превоз
на патници;
- да ги идентификува возилата за превоз на
патници;
- да ги разликува работните места во
процесот на превоз на патници;
- да ја познава тарифата и тарифските
начела.
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- Презентирање на прописите за
превоз на патници;
- дефинирање на видовите на
превоз на патници и видовите на
возови и возила за превоз на
патници;
- објаснување што е тарифа,
тарифски начела и нивната
намена.

Експолоатација
на железнички
возила.
Практична
настава

3. ТЕХНОЛОШКИ
ОПЕРАЦИИ
ПРИ ПРЕВОЗ
НА ПАТНИЦИ

4. ТЕХНОЛОШКИ
ОПЕРАЦИИ СО
БАГАЖ И
ПРАТЕНИ
АВТОМОБИЛИ

5. ИЗДАВАЊЕ И
НАЧИН НА
КОРИСТЕЊЕ НА
ВОЗНИ БИЛЕТИ
ВО ВНАТРЕШЕН
СООБРАЌАЈ
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- Да ги идентификува технолошките
операции од фазите на превоз на патници;
- да ги опишува постапките во
технолошките операции при превоз на
патници;
- да ја познава улогата на работните места
при извршување на технолошките
операции при превоз на патници.

- Објаснување на технолошките
операции кои се преземаат при
превоз на патници;
- укажување на улогата на
работните места при превозот на
патниците и нивниот однос;
-презентирање на слики и шеми.

Експолоатација
на железнички
возила
Практична
настава

- Да ги познава технолошките операции со
багажот во секоја од фазите на превоз;
- да ги познава технолошките операции со
пратените автомобили во секоја од фазите
на превоз;
- да ги опишува постапките во
технолошките операции при превоз на
багажот и пратените автомобили;
- да ги познава задачите на работните места
при извршување на технолошките
операции.

- Објаснување на технолошките
операции кои се преземаат при
превоз на багаж и пратени
автомобили:
- укажување на улогата на
работните места при превоз на
багаж и пратени автомобили;
-презентирање на слики и шеми.

Експолоатација
на железнички
возила.
Практична
настава

-Да ги познава возните билети за превоз на
патници со железница во внатрешен
сообраќај;
- да разликува возни билети издадени во
станица и во воз;
- да разликува возни билети издадени
терминалски и рачно;
- да пресметува цена на возен билет за
одредена релација;
- да ги познава тарифите;
- да ги опишува постапките при промена на
условите за превоз.

-Објаснување на начините на
издавање и користење на возните
билети во внатрешен сообраќај.
- презентирање тарифи и возни
билети;
- демонстрирање примери на
користење тарифи и
пополнување возни билети.

Експолоатација
на железнички
возила
Практична
настава

5

6. ПОВЛАСТИЦИ
ВО
ВНАТРЕШНИОТ
СООБРАЌАЈ

7. ИЗДАВАЊЕ И
НАЧИН НА
КОРИСТЕЊЕ НА
ВОЗНИ БИЛЕТИ
ВО
МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

8. ПОВЛАСТИЦИ
ВО
МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

4

14
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- Да ги познава законските и
комерцијалните повластици при превоз на
патници во внатрешниот сообраќај;
- да идентификува случај за давање
повластица за превоз на патник;
- да ги разликува видовите повластиците;
- да пресметува повластица.
-Да ги познава меѓународните тарифи за
првоз;
- да ги препознава возните билети кои се
издаваат за превоз на патници со железница
во меѓународен сообраќај;
- да разликува кои возни билети издадени
во станица и во воз;
- да разликува возни билети издадени
терминалски и рачно;
- да пресметува цена на возен билет за
одредена релација;
- да пополнува возен билет за одредена
релација;
- да ги познава тарифите во меѓународниот
сообраќај;
- да ги опишува постапките при промена на
услови за превоз.

- Објаснување на прописите кои
ги регулираат повластиците во
вантрешниот сообраќај;
- укажување кој вид повластица
во кој случај се применува;
- демонстрирање примери за
пресметување на повласици.
- Укажување на меѓународни
тарифи-TCV, посебни тарифски
сојузи и сл.;
- објаснување на начините на
издавање и користење на возните
билети во меѓународниот
сообраќај: издавање на возни
билети, податоци во нив,
користење и контрола на возни
билети, рок на важење,
прекинувања на патувања, возни
цени, додатни цени, промени на
превозот (измени на релации,
промена на класа, рекламации и
сл.);
- презентирање тарифи и возни
билети;
- демонстрирање примери на
користење тарифи и
пополнување возни билети.

- Да ги препознава комерцијалните
повластици кои се даваат при превоз на
патници во меѓународниот сообраќај;
- да идентификува случај за давање
повластица за превоз на патник;
- да ги разликува видовите повластици;
-да пресметува повластица.

- Објаснување на прописите
кои ги регулираат
повластиците во
меѓународниот сообраќај;
- укажување кој вид
повластица во кој случај се
применува;
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Експолоатација
на железнички
возила
Практична
настава
Експолоатација
на железнички
возила
Практична
настава

Експолоатација
на железнички
возила
Практична
настава

- демонстрирање примери за
пресметување на повластици.

4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe
Vo tekot na vospitno – obrazovniot proces se primenuvaat slednite nastavni formi : frontalna, grupna i
individualna rabota. Kako nastavni metodi mo`ат da se koristat : demonstracija, diskusija, re{avawe na
problemi, aktivna demonstracija na u~enicite i drugo.
Aktivnosti na u~enikot: da slu{a, nabquduva, pribele`uva, primenuva odnosi i zakonitosti vo grupi i
nezavisno i dr.
Aktivnostite na nastavnikot se: organizira i rakovodi aktivna i individulna dejnost kaj u~enicite,
objasnuva,organizira i vodi diskusija, dava instrukcii, pi{uva na tabla, demonstrira na tabla, gi ocenuva
zada~ite, postavuva pra{awa, registrira, ocenuva i gi analizira rezultatite i dr.
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata
Procesot na u~ewe po predmetot оrganizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica treba da se izveduva
preku stru~no – teoretska nastava, da se sozdadat optimalni uslovi za individualiziranata nastava i rabotata vo
timovi, kako i proektni zada~i i individualni doma{ni. Obrazovnite aktivnosti se organizirani spored nedelen
raspored na ~asoviте vo ~etiri trиmese~ja i vo dve polugodija.
4.4. Nastavni sredstva i pomagala
So cel da se postignat zacrtanite celi na nastavniot predmet организација на превоз на патници и стоки со железница
potrebno e da se koristat slednive nastavni sredstva i pomagala:
-

audio – vizuelni pomagala;
slajdovi:
ilustracii;
maketi i modeli;
u~ebnici i u~ebni pomagala;
dopolnitelna literaturа.
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5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA UЧENICITE
Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и вреднување на знаењата, умеењата континуирано во
текот на целата учебна година, усно и писмено преку тестови на знаења. Доколку ученикот не ја совлада наставната програма по
предметот, се постапува според законската регулатива.
6.

KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite

Nastavnikot po nastavniot predmet оrganizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica treba da gi poseduva
slednite pedago{ki, personalni i profesionalni karakteristiki: da e психофизички zdrav, da vladee so literaturniot
jazik i pismo na koj se izveduva nastavata, da e komunikativen i otvoren za sorabotka, da e soodvetno profesionalno
obrazovan so ili bez rabotno iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota i da napreduva vo nea, da e dobar organizator, da e
kreativen i sposoben za primena na inovacii vo obrazovnata tehnologija.
6.2. Standard za nastaven kadar
Zavr{eni studii po `elezni~ki soobra}aj i transport.
Nastavnicite treba da poseduvaat pedago{ka, psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit.
6.3. Standard za prostor
Za uspe{no realizirawe na celite na nastavniot predmet оrganizacija na prevoz na patnici i stoka so
`eleznica nastavata se realizira vo specijalizirani u~ilnici ili kabinet za soobra}aj, soodvetno opremen so
nastavni sredstva i pomagala, spored normativite za prostor i oprema, vo pretprijatija ~ija osnovna ili sporedna
dejnost e problematikata na `elezni~kiot soobra}aj i transport.
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7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA
7.1. Datum na izrabotka: мај 2006 godina
7.2. Sostav na rabotnata grupa:
1. Ridvan Ze}iri , dipl. ma{. in`., sovetnik, Biro za razvoj na obrazovanieто - Skopje, rakovoditel
2. m-r Gordan Stoji}, dipl. soob. in`., nastavnik vo JSU “Vlado Tasevski" - Skopje
3.Nikol~e Nikoloski, dipl. soob. in`., Makedonski `eleznici - Skopje

8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2006 godina
9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa по организација на превоз на патници и стока со железница ja odobri министерот за образование и
наука so re{enie br. 07-3851/ 22 od 29.06.2006 godina.

9

