
1. Наслов на наставниот предмет АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЈА 

2. Код  ДЛ-325 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 

логопед 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Филозофски Факултет Скопје 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 

Прв циклус 

6. 

 

Академска година/семестар 

 

Трета/VI 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

1 

8. Наставник Проф.д-р Зора Јачова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнет услов за запишување во трета 

година 

10. Цели на предметната програма: 

Студентите да стекнат базични знаења од областа поврзана со употребата на 

алтернативните методи на комуникација и помошната технологија; 

Да стекнат знаења за проценка  и планирање на процесите на невербална комуникација 

кај индивидуите во рамките на мултидисцилпнираниот тим 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (15часа) : 

• Дефинирање и видови алтернативна комуникација; 

• Видови симболички системи; 

• Класификација на симболите; 
• Примена на помошната технологија  и алтернативната комуникација; 

• Тимскиот пристап и алтернативната комуникација. 

 

Семинари  (5 часа): 

• Анализа на комуникациски опции кај лицата со оштетен слух, вид и глувослепите; 

• Приказ на случај на дете со церебрална парализа; 

• Приказ на случај на дете со аутизам 

• Приказ на случај на дете со  Даунов синдром 

• Приказ на случај на дете со тешки оштетувања во говорот и јазикот 

 

12. Методи на учење: Предавања,  семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време 40 часа 

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

15 часа 

15.2. Вежби,  

Семинари 

5 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 20 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс. 

                                                               25-40 бода 

 

17.2 Завршен испит Испитот е писмен. Се состои од континуирана 

проверка, вреднување на активниот пристап за 

време на семинарите и презентациите. 

 



17.3 Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)  

*** семинари 

51% - 60% -    2,5    бода 

61% - 70% -    4.0    бода 

71% - 80% -    5,0    бода 

81% - 90% -    6,0    бода 

91% -100% -   7,5    бода 

 

17.4 Активно учество * присуство на теоретска настава 

51% - 60% - 7,5 бода 

61% - 70% -  8 бода 

71% - 80% -  9 бода 

81% - 90% -  10 бода 

91% -100% - 12,5бода 

**изработка на приказ на случај носи  минимум 

10, максимум 18 поени 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности, вклучително и учеството во 

континуираните проверки на знаењето за да добие 

потпис. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 

22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања на наставникот 

22.2. 
Дополнителна литература 

1.  

 


