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

NASTAVNA PROGRAMA

EKSPLOATACIJA NA
@ELEZNI^KI VOZILA
- IZBORNA IV GODINA
SOOBRA]AJNA STRUKA
Tehni~ar za `elezni~ki soobra}aj

Skopje, 2008 godina

1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI
1.1. Naziv na nastavniot predmet: EKSPLOATACIJA NA @ELEZNI^KI VOZILA
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 : ~etvrta
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: 66 ~asa
1.6. Status na nastavniot predmet : izboren
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2.

CELI NA NASTAVNIOT PREDMET

Po sovladuvaweto na nastavnata programa po eksploatacija na `elezni~ki vozila - izborna nastava u~enikot
steknuva znaewa i se osposobuva:
– da gi objasnuva mo`nite o{tetuvawa pri koristewe na `elezni~ki koli;
– da go opi{uva koristeweto na kolite spored vremeto;
– da go objasnuva na~inot na rabota na tehni~ko kolska pregledna stanica;
– da gi prepoznava kriteriumite pri pregled na koli;
– da go objasnuva pregledot na koli i vozovi;
– da razviva ~uvstvo i da steknuva naviki za uredno, brzo i to~no izvr{uvawe na rabotata.

3.

POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA

Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na nastavata po nastavniot predmet eksploatacija na `elezni~ki vozilaizborna programa, odnosno postignuvawe na postavenite celi, potrebni se predznaewa od nastavnite predmeti:
eksploatacija na `elezni~ki vozila i organizacija na `elezni~ki soobra}aj od II i III godina.
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4.

OBRAZOVEN PROCES
4.1. Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe
Tematski celini

Broj na
~asovi

Konkretni celi

1. УТВРДУВАЊЕ НА
ШТЕТА НАПРАВЕНА
НА ТРАНСПОРТНИ
СРЕДСТВА
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U~enikot:
- да го дефинира поимот штета;
- да ја утврдува одговорноста за
настанување на штета;
- да ја објаснува постапката по
настанатата штета;
- да ја објаснува постапката за
отстранување на штетата;
- да ги идентификува трошоците од
настанатата штета;
- да ги познава начините за надоместок
на штета.

2. КОРИСТЕЊЕ НА
КОЛИТЕ СПОРЕД
ВРЕМЕТО
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- Да го дефинира времето на
задржување на коли на стокови
операции, заради технички операции и
во транзит;
- да ја познава постапката за
пресметување на просечното време на
задржување на вагоните во станиците.

3. НАЧИН НА РАБОТА
НА ТЕХНИЧКО КОЛСКА ПРЕГЛЕДНА
СТАНИЦА
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- Да ги идентификува прегледните
станици и работните места;
- да ги опишува должностите на
прегледувачот на коли и распоредот,
приемот и предавањето на служба;

Didakti~ki nasoki
- Oбјаснување на поимите штета,
штетник, штетна случка итн.;
- објаснување на одговорноста за
настанување на штета;
- укажување на постапката по
утврдена штета;
- објаснување на постапката при
отстранување на штета;
- демонстрирање начин на
пресметувањето на штета и начинот на
наплата на надоместок на штета,
надоместок на штета на индустриски
колосеци, во комбиниран превоз и во
меѓународен сообраќај.
- Објаснување на времето на
задржување на вагоните во станица
според типовите на операции;
- презентирање примери за
пресметувањето на просечното време
на задржување на вагоните во станица
без употреба на сложен математички
апарат.
- Објаснување на работата во
прегледните станици;
- укажување на должностите на
прегледувачот на коли;
- демонстрирање распоредот на

Korelacija
me|u temat.
celini i me|u
predmetite
-Практична
настава
-Организација
на превоз на
патници и
стока

-Практична
настава
-Организација
на превоз на
патници и
стока
-Практична
настава
-Организација
на превоз на
патници и
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4. ПРЕГЛЕД НА КОЛИ
И ВОЗОВИ

20

5. КРИТЕРИУМИ ПРИ
ПРЕГЛЕД НА КОЛИ

14

- да ја идентификува опремата на
прегледачот на коли и службените
простории;
- да го објаснува поимот подмачкување
на коли;
- да ги идентификува случаите на
замена на деловите на колата.
- Да ги опишува должностите на
прегледувачот на коли при прегледот на
коли;
- да ги разликува листиците за
олистување на оштетените коли;
- да ја опишува постапката при
прегледот на коли пред и по утоварот,
за време на утовар и на коли натоварени
со опасни материи;
- да ги разликува листиците за опасност
според RID;
- да ја објаснува постапката при преглед
на коли во возови;
- да познава исправно составен воз;
- да ги познава правилата за преглед на
воз во отпремна и упатна станица;
- да ја опишува постапката при тешки
оштетувања на коли во меѓународен
сообраќај;
- да ја опишува постапката при
контролен преглед на коли;
- да ја објаснува постапката со коли на
корисникот на превоз, коли во закуп,
исклизнати коли, неисправни коли и
при упатување на коли на поправка.
- Да ги разликува натписите и ознаките
на колите;
- да ја опишува постапката за преглед

приемот и предавањето на служба;
- опишување на опремата на
прегледувачот на коли и во
службените простории;
- објаснување на постапката за
заменување на делови на колата.

стока

-Објаснување на должностите при
преглед на коли;
- опишување на прегледот на коли;
- демонстрирање листици со кои се
олистуваат неисправните коли и
листици на оштетување според RID;
- објаснување на прегледот на коли;
- демонстрирање примери за случаи
на исправно составен воз;
- опишување преглед на воз и на коли
во возот;
- опишување на постапката со коли на
корисникот на превоз, коли во закуп,
исклизнати коли, неисправни коли и
при упатување на коли на поправка.

-Практична
настава
-Организација
на превоз на
патници и
стока

- Демонстрирање натписи и ознаки на
коли;
- објаснување накритериумите при

-Практична
настава
-Организација
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на осниот склоп, осните лежишта,
подлошки, вртливи подлошки,
одбивник, кочница, апарати за гасење
на пожар, осветлување, греење,
водоводна инсталација.

преглед на осовинскиот склоп,
осовински лежишта, подлошки,
подлошки, вртливи подлошки,
одбивник, кочница, апарати за гасење
на пожар, осветлување, греење,
водоводна инсталација;
- демонстрирање слики и шеми од
делови на кола кои подлежат на
преглед.

на превоз на
патници и
стока

4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe
Целите на изборниот наставен предмет експлоатација на железнички возила - изборна настава се реализираат со примена на
наставните форми: фронтална, групна и индивидуална. Како наставни методи може да се користат: демонстрација, дискусија,
решавање на проблеми, активна демонстрација на учениците, учење преку сопствено откривање и др.
Активности на ученикот: црта, набљудува, споредува, прибележува, чита, открива, учи независно и работи домашни задачи.
Активностите на наставникот се: организира и раководи активна и индивидуална дејност кај учениците, објаснува, организира и
води дискусија, дава инструкции, пишува на табла, демонстрира, ги оценува задачите, поставува прашања, регистрира, оценува и ги
анализира резултатите.
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata
Процесот на учење по предметот експлоатација на железнички возила - изборен предмет треба да се изведува преку стручно
– теоретска настава, да се создадат оптимални услови за индивидуализираната настава и работата во тимови, како и проектни задачи и
индивидуални домашни. Образовните активности се организирани според неделен распоред на часовите во четири тримесечја и во две
полугодија.
4.4. Nastavni sredstva i pomagala:
- audio – vizuelni pomagala;
- slajdovi:
- ilustracii;
- maketi i modeli;
- u~ebnici i u~ebni pomagala;
- dopolnitelna literatura.
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5.

OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE

Оценувањето на постигањата на учениците се врши перманентно преку усно проверување на знаењата. Исто така, на крајот од
полугодието и наставната година се проверуваат постигањата на учениците преку изготвени тестови на знаења од тематски целини
реaлизирани во текот на полугодието и наставнатa година. Доколку ученикот не постигне резултати во реализирањето на конкретните
цели на наставната програма, се постапува согласно на законската регулатива за средно образование.

6.

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

Наставникот по наставниот предмет експлоатација на железнички возила - изборен предмет треба да ги поседува следните
педагошки, персонални и професионални карактеристики: да е психофизички здрав, да владее со литературниот јазик и писмото на
кои се изведува наставата, да е комуникативен и отворен за соработка, да е соодветно професионално образован, со или без работно
искуство, да ја сака педагошката работа и да напредува во неа, да е добар организатор, да е креативен и способен за примена на
иновации во образовната технологија.
6.2. Standard za nastaven kadar
Наставата по предметот експлоатација на железнички возила - изборен предмет ја реализираат кадри со завршени студии по:
- железнички сообраќај и транспорт;
со здобиена педагошка, психолошка и методска подготовка и положен стручен испит.
6.3. Standard na prostor
Za uspe{no realizirawe na celite na nastavniot predmet експлоатација на железнички возила - изборен предмет
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 transport i {pedicijata.
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7.

DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA
7.1. Datum na izrabotka: март 2008 godina

7.2. Sostav na rabotnata grupa:
1. Ридван Зекири,
2. м-р Гордан Стојиќ,
3. Азра Тутиќ,
4. Tрајко Дебников,

8.

дипл. маш. инж.,
дипл. сооб. инж.,
дипл. сооб. инж.,
дипл. сооб. инж.,

советник, Центар за стручно образование и обука -Скопје
наставник во СУГС „Владо Тасевски“- Скопје
наставник во СУГС „Владо Тасевски“- Скопје
Македонски железници - Скопје

PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA

Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2008 godina

9.

ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA

Nastavnata programa po predmetot eksploatacija na `elezni~ki vozila - izborna programa ja odobri ministerot za
obrazovanie i nauka so re{enie br.11- 4721/13 od 20.06.2008 godina.
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