
ПРИЛОГ 
БР.3 

ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Педагошка комуникација 

2. Код 4FO105217 

3. Студиска програма Математика - наставна 

4. Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв степен 

6. Академска година / 
семестар 

Четврта/ осми . 7. Број на ЕКТС 
кредити  

4 

8. Наставник Проф. д-р Снежана Мирасчиева 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

• способност за комуникација, соработка и тимска работа; 

• знаење, способности и вештини за примена на разни комуникациски облици 
и комуникациски техники; 

• способност и вештини за ефективно комуницирање; 

• способност за примена на стратегии за ефективна комуникација во 
паралелката односно воспитно-образовната група; 

• способност за анализа и евалуација на квалитетот на комуникацијата; 

• способност за примена на стратегии за подобрување на комуникацијата во 
паралелката односно воспитно-образовната група. 
 

11
. 

Содржина на предметната програма:  
Значење и актуелност на комуникацијата. Определување на поимот комуникација. 
Структура и тек на комуникацискиот процес. Видови на комуникација.Вербална и 
невербална. Демократска и авторитарна. Персонална и аперсонална. 
Интраперсонална, интерперсонална и масовна комуникација. Директивна и 
недирективна. Мултимедијална, компјутерска и визуелна комуникација.  Суштина и 
карактеристики на педагошката комуникација. Функции и технологија на 
педагошката комуникација. Теориски основи на педагошката комуникација. 
Комуникацијата во наставата. Комуникацијата како основа на наставната работа. 
Определување на комуникацијата во паралелката. Микро и макро комуникации.  
Анализа и евалуација на квалитетот на комуникацијата во паралелката. Фактори за 
успешна педагошка комуникација во наставата. Препреки во интерперсоналната 
комуникацијата во наставата. Комуникациска компетентност на наставникот. 
Развивање на комуникациска култура кај учениците. Стратегии за развивање на 
вештина за активно слушање и говорење. Услови за ефективна комуникација. 
Стратегии за развивање на ефективна комуникација во паралелката.  Комуникација 
со посебни групи ученици. Воннаставна комуникација. Комуникација со други 
наставници, родители, директор и стручните служби во училиштето. Интерактивна 
комуникација со локалната средина, релевантни државни институции и НВО. 
Тимската работа и соработништвото. 



12
. 

Методи на учење: Предавања, вежби, семинари, проблемско учење, дебати, 
дискусии, есеи, посета и следење на наставата во основните училишта со писмен 
протокол за следење на настава, проектна задача (индивидуална, групна и тимска) 
метод на работа со текст; метод на пишување; метод на илустративни 
работи,метод на демонстрација, метод на симулација. 

13
. 

Вкупен расположив фонд на 
време 

4ЕКТС х 30 часа=120 часови 

14
. 

Распределба на расположивото 
време 

30+15+15+15+45=120 часа(2+1+1) 

15
. 

Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава.  
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа.  
(15 недели х 1 часа = 30 часа) 

15 часа 

16
. 

Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часа 

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 45 часа 

17
. 

Начин на оценување      

17.
1. 

Тестови 40 (тековни 
колоквиуми) + 30 
бодови (завршен 
испит) 

17.
2. 

Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.
3. 

Активност и учество 20 бодови 

18
. 

Kритериуми за 
оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19
. 

Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Положени двата колоквиуми, минимум 42 бодови од 
сите предвидени активности за пријавување и 
полагање на завршниот испит. 

20
. 

Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21
. 

Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Придружна евалвација и самоевалвација 

22
. 

Литература 

22.1. Задолжителна литература 



Ред
. 
бро
ј 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 
С . Мирасчиева 

 

Комуникацијата меѓу 
наставникот иученикот во 

основното училиште 

Штип 
Педагошки 
факултет 

2007 

2. M.Bratanić Mikropedagogija(interakcij
sko-komunikacijski aspekt 

odgoja) 

Zagreb:Škols
ka kjniga 

1993 

 

3. Neill,S. Neverbalna komunikacija u 
razredu 

Zagreb.Educ
a 

1994 

4. K.K Reardon, Interpersonalna 
komunikacija 

Zagreb:Aline
a 

1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред
. 
бро
ј 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. A.Miljak Uloga komunikacije u 

razvoju govora djece 

predčkolske dobi 

Zagreb:Škols

ke novine 

1984 

2. Z Tomić Komunikologija Beograd:Čig

oja 

2003 

3. A.Wolvin, 

C.G.Coakley 

Listening NY,10020 

McGraw-Hill 

1996 

4 G.J.Galanes/K.Ada

ms 

Effective group discussion- 

theory and practice 

NY,10020 

McGraw-Hill 

2007 

 

 


