


Мими ГавриловскаРената Петревска Нечкоска

Бојан Николоски Филип Петрески

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/ 
https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/ 

Предавачи

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/
https://www.linkedin.com/in/mimi-gavrilovska-814575220/


Проверка на каналите
Ping видео, аудио, chat, Slido, JamBoard

https://app.sli.do/event/jdamsj3o Slido link

https://jamboard.google.com/d/1EZbJEZxnmlKC_NX2FT8lUuKAJPuKgyCk-sVqg0Nvq1E/e
dit?usp=sharing JamBoard link

https://app.sli.do/event/jdamsj3o
https://jamboard.google.com/d/1EZbJEZxnmlKC_NX2FT8lUuKAJPuKgyCk-sVqg0Nvq1E/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1EZbJEZxnmlKC_NX2FT8lUuKAJPuKgyCk-sVqg0Nvq1E/edit?usp=sharing


Што значи ова? Која е целта?

Студенти
Професори
Факултет
Семејства
Бизниси, 
институции, ...
Кариера

Живот





Што е Комуникација? … 

За да се разбереме, да искажеме, да покажеме, да поврземе, да 
убедиме, да соработуваме … да напредуваме.

Зошто комуницираме?

Процес низ кој комуницираме?

на ставови, чувства, намери, компетенции и т.н.



Процес на комуникација



Како комуницираме?



Комуникација на животните (без човекот)



Комуникација меѓу животните и човекот



Комуникација на Земјата - испраќач



Комуникација кон Земјата - примач



Комуникација на човекот



Комуникација на човекот

Online & on-site

Synchronous & asynchronous



Пречки во комуникацијата

Онлајн состанок вс. Во живо

https://www.youtube.com/watch?v=YRDA0z9n8zY 

Што би било кога би било?

https://www.youtube.com/watch?v=YRDA0z9n8zY


Fun section

Сценарија со предавачи и типови на студенти 

-На пример Предавач-заспивач, “I’m the Boss“, луда забава (за кого-како), ...

-Типови на студенти во Classroom



Комуникација со себеси



Комуникација со себеси

Студент/ка сум … на Економски Факултет Прилеп.

И?

Професор/ка, демонстратор/ка сум … на Економски Факултет Прилеп.

И?

ЗАМИСЛЕТЕ СИ ТРИ ЗБОРОВИ/ЦРТЕЖ И ЗАПИШЕТЕ ГИ ЗА СЕБЕ



Што сакаме да искомуницираме? 
Преку своето до светот? 
Кое чувство го имаме во себеси, 
и што сакаме да разбудиме во 
светот?
https://www.facebook.com/EkonomistiOptimisti

http://www.eccfp.uklo.edu.mk

ПРИЛОГ ОД МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО 

БИТОЛА И ТИРАНА - Проект „Туризмот во Западен Балкан 

низ призмата на младите луѓе“

 

https://www.facebook.com/EkonomistiOptimisti
http://www.eccfp.uklo.edu.mk




Комуникација со себеси и светот

Модалитети на кои комуницираме меѓусебе?

На факултет

Jamboard или word cloud Slido





Чудните моменти на е-маил пораките

https://www.youtube.com/watch?v=HTgYHHKs0Zw 

https://www.youtube.com/watch?v=HTgYHHKs0Zw


Тролање, хејтање, говор на омраза, навреди, 
повредувања, ...
Осамени и скриени зад мониторот кој нуди анонимност на само еден клик од реалноста. Вака 
отприлика ги замислуваме популарно наречените интернет тролови. Сакаат да се расправаат за сè што е 
онлајн, од велосипедски патеки до ксенофобија.

Редовно ве демнат и постојано чекаат прилика да искоментираат негативно на вашиот пост на 
социјалните мрежи, без разлика која е темата. Вие може да напишете дека надвор e тмурно и 
врнежливо, а тие да ви возвратат нешто во стилот дека не треба да се жалите, затоа што временските 
услови не биле подобри во време на претходната власт. Може да ви се случи да читате текст на пример 
за одредени поскапувања со коментари на читатели дека тоа е предавнички медиум кој само има 
интерес да се продаде името и македонскиот идентитет. Но, тука не завршува проблемот, тоа е само 
почетокот. Со текот на времето интернет тролањето, кое порано беше симбол за онлајн шеги, сега се 
поврзува со негативни нешта како омраза, малтретирање преку интернет, или тероризирање, како и 
ширење на пропаганда.



Тролање, хејтање, говор на омраза, навреди, 
повредувања, ...

https://www.slobodnaevropa.mk/a/2
8844923.html?fbclid=IwAR2xho8O
27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZz
DTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso 

https://gtavrl.ru/mk/blogi-ugarnye-sl
ova-trollei-trolling-glupoe-razvleche
nie-ili/?fbclid=IwAR2xho8O27eAzR
v5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8If
XznQAqxeMaf2xW_yso за тактики 
на троловите

https://www.slobodnaevropa.mk/a/28844923.html?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://www.slobodnaevropa.mk/a/28844923.html?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://www.slobodnaevropa.mk/a/28844923.html?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://www.slobodnaevropa.mk/a/28844923.html?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://gtavrl.ru/mk/blogi-ugarnye-slova-trollei-trolling-glupoe-razvlechenie-ili/?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://gtavrl.ru/mk/blogi-ugarnye-slova-trollei-trolling-glupoe-razvlechenie-ili/?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://gtavrl.ru/mk/blogi-ugarnye-slova-trollei-trolling-glupoe-razvlechenie-ili/?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://gtavrl.ru/mk/blogi-ugarnye-slova-trollei-trolling-glupoe-razvlechenie-ili/?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso
https://gtavrl.ru/mk/blogi-ugarnye-slova-trollei-trolling-glupoe-razvlechenie-ili/?fbclid=IwAR2xho8O27eAzRv5QnTwjX9OV9YwiHTCZzDTra8IfXznQAqxeMaf2xW_yso


Тролање, хејтање, говор на омраза, навреди, 
повредувања, ...

https://www.kafepauza.mk/zanimliv
osti/7-elegantni-navredi-so-koi-kje-p
okazhete-ostroumnost-dostoinstvo-i
-intelektualnost/?fbclid=IwAR3NRl
MkqUbVwofF2_z_FAG0UI8G_n659
p7nHYS58yGXTXi76gHVKTiG57k 
интелигентни навреди?!

https://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/7-elegantni-navredi-so-koi-kje-pokazhete-ostroumnost-dostoinstvo-i-intelektualnost/?fbclid=IwAR3NRlMkqUbVwofF2_z_FAG0UI8G_n659p7nHYS58yGXTXi76gHVKTiG57k
https://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/7-elegantni-navredi-so-koi-kje-pokazhete-ostroumnost-dostoinstvo-i-intelektualnost/?fbclid=IwAR3NRlMkqUbVwofF2_z_FAG0UI8G_n659p7nHYS58yGXTXi76gHVKTiG57k
https://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/7-elegantni-navredi-so-koi-kje-pokazhete-ostroumnost-dostoinstvo-i-intelektualnost/?fbclid=IwAR3NRlMkqUbVwofF2_z_FAG0UI8G_n659p7nHYS58yGXTXi76gHVKTiG57k
https://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/7-elegantni-navredi-so-koi-kje-pokazhete-ostroumnost-dostoinstvo-i-intelektualnost/?fbclid=IwAR3NRlMkqUbVwofF2_z_FAG0UI8G_n659p7nHYS58yGXTXi76gHVKTiG57k
https://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/7-elegantni-navredi-so-koi-kje-pokazhete-ostroumnost-dostoinstvo-i-intelektualnost/?fbclid=IwAR3NRlMkqUbVwofF2_z_FAG0UI8G_n659p7nHYS58yGXTXi76gHVKTiG57k
https://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/7-elegantni-navredi-so-koi-kje-pokazhete-ostroumnost-dostoinstvo-i-intelektualnost/?fbclid=IwAR3NRlMkqUbVwofF2_z_FAG0UI8G_n659p7nHYS58yGXTXi76gHVKTiG57k


Your turn!

Писмо/е-маил до себеси,

To: 
Cc:
Subject:



Your turn!

Мисла, реченица, порака до факултетот?

To: 
Cc:
Subject: 



Што значеше ова? Која беше целта?

Студенти
Професори
Факултет
Семејства
Бизниси, 
институции, ...
Кариера

Живот



Што значеше ова? Која беше целта?

1. Часовите треба и може да бидат и поучни и 
пријатни за сите вклучени!

2. Има многу причини, шумови, грешки и пречки да 
не успее комуникацијата т.е. Соработката но има 
и многу модалитети за да успее!
Кои се клучни зборови т.е. Предуслови?

3. Што сакавме да се совлада: комуникација, 
двонасочен процес, сите елементи, цел, ефективна 
комуникација, добриот збор железни врати отвора, 
модалитети и маневрирање со истите, рефлексија 
во свој контекст.



Што значеше ова? Која беше главната порака?

Студенти
Професори
Факултет
Семејства
Бизниси, 
институции, ...
Кариера

Живот

Предавачите го имаат одговорот - погледнете ги!



Што значеше ова? Која беше главната порака?

КОМУНИЦИРАЈТЕ ОД           И СО УМ!



Предавачи:

Мими ГавриловскаРената Петревска Нечкоска

Бојан Николоски Филип Петрески

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/ https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/ 

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/
https://www.linkedin.com/in/mimi-gavrilovska-814575220/


Организатори:



Ве молиме потпишете се за присуството и 
цертификатот!

Ви благодариме на вниманието!

https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1OOIvJCI_BwOgl_i-TrLT6cts
oEqPSFdyuE1oU1vyijI/edit?usp=sh
aring Google Sheet за присуство

ГРУПНА СЛИКАААА!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OOIvJCI_BwOgl_i-TrLT6ctsoEqPSFdyuE1oU1vyijI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OOIvJCI_BwOgl_i-TrLT6ctsoEqPSFdyuE1oU1vyijI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OOIvJCI_BwOgl_i-TrLT6ctsoEqPSFdyuE1oU1vyijI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OOIvJCI_BwOgl_i-TrLT6ctsoEqPSFdyuE1oU1vyijI/edit?usp=sharing

