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1. ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА 

1.1. За какво всъщност става дума  

Ефективното общуване с другите е важно лично умение в ежедневието, което е 

съществено и за функционирането на групата и общността. Липсата на умения за 

комуникация сред нискоквалифицираните възрастни е фактор, който оказва 

отрицателно въздействие върху благосъстоянието на тази група от населението, като 

и увеличава риска от социално изключване. Това се потвърждава от констатациите от 

анкетно проучване, проведено в началото на проекта DECENT, което показва, че макар 

и не толкова тежко, колкото в други области, анкетираните са имали сериозни 

проблеми в някои аспекти, свързани с комуникацията. Например, в случая с Испания 

50% от анкетираните са признали, че не винаги използват езика на тялото, докато 

общуват с хората, и че имат проблеми при комуникирацията с това, което искат да 

кажат. 

Имайки това предвид, основната цел на този модул е да осигури набор от инструменти, 

които ще дадат възможност на обучителите на възрастни да повишат необходимите 

основни умения, свързани с „ефективната комуникация” сред нискоквалифицираните 

възрастни, които са изложени на риск от социално изключване (напр. дългосрочно 

безработни или изложени на риск от бедност). Тези основни умения включват техники 

за това, как да се изразят нашите нужди и чувства по начин, разбираем за човека, който 

ни слуша, как ефективно да се използва вербална и невербална комуникация, как да 

комуникира убедително или да се ангажира активното слушане. Този модул не 

разглежда конкретно комуникационни умения, като публични изказвания или 

медийни комуникации. Вместо това, е насочена към повишаване на основните умения, 

които позволяват на нискоквалифицираните възрастни да общуват правилно в 

контекста на малка общност и в ежедневните си междуличностни отношения.  

Като обобщение, в този модул обучителите на възрастни и нискоквалифицираните 

възрастни ще се замислят за важността на комуникацията като канал, чрез който 

хората имат възможност да се свързват помежду си и да придават смисъл на живота си.  

1.2. Анализ на нуждите на обучаемите/Първоначални тестове 

Преди провеждането на семинара, обучителите трябва да извършат първоначален 

“тест”, за да установят базовото ниво на обучаемите, както и техните специфични 

нужди. Това ще гарантира, че дейностите са адаптирани към всяка група и 

следователно качеството и ефективността на учебния материал ще бъдат увеличени. 

Тестовете също ще бъдат полезни за сравняване на различията в знанията и уменията 

на обучаемите в началото и в края на обучението. Образец на теста е приложен в Анекс 

1. Той включва отворени и затворени въпроси, свързани с четирите раздела на модула. 

Приблизителното време, необходимо за попълване, е петнадесет минути.  
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1.3. Резултати от обучението 

В края на този модул обучаващите се ще трябва да могат: 

1. Да се запознаят с основите за правилна и ефективна комуникация: 

 Разберат как работи основният процес на комуникация. 

 Обърнат внимание на контекста, когато комуникират и да адаптират 

необходимите елементи на комуникационния процес към всяка 

конкретна ситуация. 

 Идентифицират трудностите в комуникация и да прилагат стратегии за 

тяхното преодоляване. 

2. Разберат как да използват вербална и невербална комуникация, за да предадат 

правилното послание. 

 По-добро разбиране на различията между вербалната и невербалната 

комуникация. 

 Да бъдете наясно с важността на невербалната комуникация. 

 По-ефективно използване на личните езикови умения, както и 

способността да разчитат невербалните знаци на другите.  

3. Разпознаят всеки стил на общуване в ежедневните си ситуации. 

 Научат да адаптират своя стил на комуникация към всяка ситуация, за да 

бъдат успешни комуникатори. 

 Да приложат на практика умения за общуване 

4. Разбират важността от слушането и повишават способността си да го прилагат 

на практика. 

 Запознаване с практиката на активно слушане. 

 Познават основните техники на активно слушане и как да ги прилагат. 

2. МАЛКО ТЕОРИЯ 

Теоретичната част на модула “Да си помогнем един на друг: ефективна комуникация в 

малка общност” е разделена на четири раздела. Въпреки че всяки от тях има за цел да 

отговори на конкретна тема на ефективната комуникация, всички те са свързани и се 

подсилват взаимно. Раздел 1 е уводна част, тъй като има за цел да представи основните 

елементи на ефективната комуникация и да накара обучаемите да мислят за 

комуникацията по различен начин. Раздел 2 се отнася до двата основни вида 

комуникация - вербална и невербална. Основната му цел е да разкаже за важната роля, 

която играят вербалната и невербалната комуникация в нашите взаимодействия с 

другите. Раздел 3 представя четирите широко използвани стила на общуване и 

позволява на обучаемите да разсъждават за собствените си комуникационни модели. 

Накрая, раздел 4 има за цел да подобри най-важното комуникативно умение, т.е. 

активното слушане.  
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След теоретичната част, в този модул ще намерите и практически упражнения, които 

обучителите могат да използват, за да подобрят разглежданите въпроси, както и набор 

от практически препоръки за провеждане на обучението. 

2.1. Разбиране за това как работи комуникацията 

Като социално благополучие, комуникацията присъства във всеки аспект от живота 

ни. Всъщност изследванията показват, че ние изразходваме около 70% от времето си в 

някаква форма на комуникация. Въпреки че комуникацията може просто да бъде 

описана като акт на обмен на информация, десетилетията на задълбочени изследвания 

показват, че общуването е сложен процес, включващ множество участници и елементи. 

Фигура 1 илюстрира базовия комуникационен модел, който е полезен до толкова, че да 

се разбере как работи някакъв тип комуникация. Въпреки, че този процес може да има 

много форми, познаването на основните му аспекти е първата стъпка за развиване на 

ефективни комуникационни умения.  

Фигура 1. Моделът на взаимодействие при комуникация 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Адаптирано от книгата “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Можете да го 
намерите на: https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html  

За да бъде този комуникационен процес успешен, е необходимо да има 1) предаващ - 

лицето, което споделя специфичната информация; 2) приемащ - този, който получава 

информацията; 3) съобщение, което съдържа прехвърляното съдържание; и 4) 

каналът, който е медиума или сензорния път, по който се изпраща съобщението (A 

Primer on Communication Studies, 2012). Примери за комуникационни канали са 

телефона, блога, писмото или личната комуникация.  

За да наричаме този вид прехвърляне „комуникация“, информацията, която се 

прехвърля, трябва да бъде изпратена и разбрана правилно от получателя, което се 

случва чрез умствените процеси на кодиране и декодиране. Например, може да 

осъзнаете, че сте жадни и кодирате следното съобщение към приятеля си: "Жаден съм, 

искаш ли да отидем в кафенето и да изпием  нещо?". Можем да кажем, че този обмен е 

успешен, ако смисълът, който двамата влагат в съобщението, е подобен. В този смисъл, 

предаващ приемащ 

шифриране дешифриране 

канал 

съобщение= здравей! 

шум 

шум 

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html
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основните комуникационни умения са ключови, за да се гарантира, че всички тези 

елементи синергично работят за ефективността на комуникационния процес. 

Въпреки това, има някои случаи, в които съобщението не е ефективно получено, дори 

ако то е правилно кодирано от другия участник. Това се случва поради наличието на 

шум. Комуникационният шум се отнася до всички елементи, присъстващи в 

комуникационната среда, които възпрепятстват ефективността на комуникационния 

процес. Концепцията за шума е свързана с идеята за „комуникационни бариери“. Тъй 

като бариерите могат да нарушат или да предотвратят комуникацията, е важно да се 

осъзнае тяхното присъствие и да могат да се идентифицират, за да се сведе до 

минимум тяхното въздействие. По-долу е даден списък с най-често срещаните типове 

комуникационни бариери: 

 Пречки на заобикалящата среда са тези, които могат да възпрепятстват плавния 

поток на устната комуникация (например, когато вечеряте, но ресторантът е 

претъпкан) 

 Физическите бариери са тези, свързани с естественото състояние, в което се 

осъществява комуникационната среща. (например разстояние, топлина). 

 Езиковите или семантичните бариери се отнасят до тези, свързани с различното 

използване на думи и други символи. (например, когато подателят/изпращача и 

получателят не говорят на един и същ език, използването на технически или 

други жаргони жаргони).  

 Културните бариери произтичат от различните модели на комуникация и 

значения, свързани с думите във всяка култура (например, някои култури 

поставят по-силен акцент върху контекста, докато други в словесното предаване 

на съобщението). 

 Традиционните бариери са свързани с позицията, поведението и чувствата на 

индивида към поведението или мнението на друго лице (напр. стереотипи, 

очаквания, предразсъдъци, свръхеобобщаване и др.). 

 Психологическите бариери са свързани с нашето психично състояние (например 

емоции или липса на внимание). 

Степента, до която тези комуникационни бариери присъстват в нашите разговори, 

зависи от множество фактори около нас, като други обучаеми нопримир, нашата лична 

ситуация или заобикалящата ни среда. Тоест, от конкретния контекст. В този раздел 

ние разграничаваме три нива на контекста, които оформят нашата комуникация.  

На първо място, социалният контекст включва основния набор от правила, които се 

прилагат за общуването в дадена общност. Тя включва норми и конвенции, като 

например да не се лъже или да се отговораря, когато някой ви поздрави. Възможно е 

тези норми да се научат чрез наблюдение и практикуване. 
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Вторият тип е релационният контекст, който е свързан с нашата междуличностна 

връзка и история с човека, с когото общуваме. В тази връзка релационният контекст 

ни информира за различните поведения, с които трябва да се ангажираме, когато 

общуваме с хора като нашия шеф или нашето семейство. 

И накрая, културният контекст е свързан с по-широки категории като езици, значения 

и вярвания. За да общуваме добре в различни културни контексти, ние трябва да 

бъдем непредубедени и да избягваме да правим предположения.  

Ефективно и подходящо адаптиране на съобщението, канала и другите елементи към 

трите типа контекст е едно от най-важните умения на ефективния комуникатор. В 

този модул, ние ще разгледаме няколко техники, които ще дадат възможност на 

обучаващите се да се справят с тези бариери и да повишат способността си да 

комуникират ефективно с другите. 

2.2. Вербална и невербална комуникация 

Основната цел на този раздел е да се направи преглед на двата основни вида 

“комуникация”: вербален и невербален. Вербалната комуникация включва предаване 

на съобщение чрез думи, без значение написани или казани. Междувременно 

невербалната комуникация генерира смисъл в неизказано или неписано отношение и 

включва език на тялото, жестове, мимика, ритъм или интонация. Следващата таблица 

показва различните форми, които вербалната и невербалната комуникация може да 

има. 

Таблица 1. Вербална и невербална комуникация 

 Вербални Невербални 

     Гласови 
Казани думи Интонация, сила и скорост на 

говорене, ритъм 

Негласови Писане 

Език на знаците 

Език на тялото (жестове, изражение 

на лицето, контакт с очите, 

разстояние, докосване) 

Източник: Адаптирано от Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice 

(London: Routledge, 2011), 45. 

Въпреки че работят като част от една и съща система, и двата вида комуникация се 

различават по съдържание и структура. В този смисъл, невербалната комуникация има 

склонност да се справя с предаването на емоции и междуличностна информация 

повече от вербалната (A Primer on Communication Studies, 2012). Нещо повече, тя често 

е по-неволна или подсъзнателна, тъй като невербалната комуникация е вродена в 

нашето поведение. По отношение на структурата, вербалната комуникация се 

управлява от граматика, но няма ясни или специфични правила, регулиращи начина, 
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по който предаваме смисъла на нашия език на тялото, което го прави по-неясен и 

труден за четене. 

Докато вербалната комуникация е важна, изследванията показват, че тя представлява 

само малък процент от нашето цялостно послание. Всъщност, 55% от нашето послание 

идва от езика на тялото, 38% от нашето послание идва от тона на гласа и само 7% от 

нашето послание се предава от думите, които използваме (Mehrabian, 2007). Тези 

констатации разкриват, че научаването как да се четат невербални послания в други 

хора е важно умение, тъй като може да ни каже много от това, което се случва в дадена 

ситуация. Нещо повече, това прави процеса на комуникация по-неясен, защото, 

изненадващо, това, което не е казано, е по-важно от казаното. 

Освен, че чете невербалните послания на другите, е важно да отразява и нашия 

собствен език на тялото и как ние генерираме смисъл чрез него. Това не е лесна задача, 

тъй като повечето невербални послания се случват неволно и по този начин 

контролирането им е голямо предизвикателство. Ако погледнем от положителната и 

страна, тя са по-надеждни и ние можем да разчитаме на нея, когато комуникираме. 

Въпреки, че няма универсален и обобщаващ начин за постигане на перфектни умения 

по отношение на невербалната комуникация, има някои съвети, които могат да 

помогнат. 

 Обърнете внимание на тона и силата на говорене. Промяната на тона ви може 

напълно да промени значението на съобщението ви. Да вземем за пример 

изречението „Аз не Ви счупих очилата“. Подчертаването на личното 

местоимение  означава, че някой друг го е направил. Вместо това, казвайки по 

друг начин: „ Аз не Ви счупих очилата “, предполага, че съм счупил нещо друго. 

 Внимавайте с изражението на лицето си, тъй като то е огледало на вашите 

емоции. Ние, хората, можем да произведем хиляди изражения на лицето, което 

означава, че дори без да казваме дума, можем да съобщим нашето емоционално 

състояние. 

 Опитайте се да направите и поддържате контакт с очите, за да покажете, че 

участвате в разговора. Това се разглежда като знак за честност и уважение в 

някои страни. Но имайте предвид, че това зависи от културните различия. 

 Огледайте другия човек, перифразирайте, задавайте въпроси и давайте обратна 

връзка. Това са някои техники за повишаване на качеството на разговорите. 

 Определете дистанцията си спрямо другото лице. Както при контакта с очите, 

така и разстоянието и докосването при комуникацията варират в зависимост от 

културния контекст. 

Нещо повече, интересно е да се помисли как взаимодействат нашата вербална и 

невербална комуникация. В този смисъл те могат да се подсилват взаимно, да 

заместват или дори да си противоречат. В идеалния случай те трябва да бъдат 

последователни и да се подсилват взаимно, за да повишат качеството на нашата 
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комуникация. На практика има много бариери, които ограничават това и причиняват 

погрешно тълкуване, както е показано в предишния раздел. 

2.3. Разбиране на моя стил на комуникация 

Комуникационният стил представлява различните модели, които хората използват, за 

да комуникират. Няма универсален стил, който да подхожда на всеки. Затова всеки от 

нас трябва да намери този, който работи ефективно и естествено с нашите личности. 

Например, един човек може да говори дълго, силно и ентусиазирано, докато другият е 

тих и конкретен. Въпреки това, ако комуникират правилно, и двамата могат да бъдат 

чути еднакво добре.  

Въпреки, че има много категории и видове комуникационни стилове, този раздел е 

фокусиран върху четири, които са най-широко използвани в комуникационната 

литература. Нормално е да осъзнаваме, че не използваме само един, а смесица от тях. 

Интересно е да се знае как да се идентифицира всеки тип, за да се помисли за стила, 

който е преобладаващ в нашите комуникационни срещи. Това, от своя страна, ще ни 

помогне да увеличим способността си да адаптираме стила си към начина, по който 

другите хора общуват. 

1. Агресивен. В този стил на комуникация индивидите се изразяват по начин, 

който нарушава правата на другите. Те обикновено показват ниска 

толерантност, прекъсват и не са добри слушатели. 

2. Пасивен. Пасивните комуникатори избягват да изразяват своите мнения, нужди 

и чувства. Когато се сблъскват със ситуации на гняв, пасивните комуникатори 

обикновено избягват конфронтацията и позволяват налагането с досада. 

Вследствие на това те са склонни към емоционални изблици, след като нивото 

на толерантност е нарушено. 

3. Пасивно агресивен. Пасивните агресивни комуникатори изглеждат пасивни на 

повърхността, но всъщност използват различни механизми като премълчаване 

или сарказъм, за да прикрият своите истински чувства и мнения. 

4. Уверен. Уверените хора съобщават своите чувства, мнения и нужди по пряк, 

честен и подходящ начин, зачитайки себе си и правата на другите.  

Очевидно е, че уверената комуникация е най-добрият стил за ефективна комуникация, 

тъй като е съществено комуникативно умение. Самоувереността е свързана с 

възможността да общуваш по подходящ, ясен и честен начин. В същото време, 

увереността се счита за лично умение, защото е свързано с личните отношения, които 

имаме със себе си. В това отношение самоуверената комуникация означава да се 

застъпите за себе си и да зачитате правата си, но по начин, който не нарушава правата 

на другите. Тя включва намиране на баланс между агресивно и пасивно поведение. 

Някои от въпросите, които можете да си зададете, за да проверите нивото на 

самоувереност са: имате ли смелост да попитате за това, което е по право ваше? 
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Можете ли да споделите вашите нужди, чувства и емоции? Можете ли да приемете 

критика, без да се защитавате? Можете ли да изразявате негативни мисли за други 

хора, без да използвате агресивен или обиден език? Разбира се, самоувереното 

общуване е трудно и изисква много практика. Това е важно във всичките ви 

взаимодействия с други хора и в различни ситуации, независимо дали сте у дома или 

на работното си място. И накрая, увереността в общуването е важна, защото ще ви 

помогне да постигнете личните си, а и групови цели. В този раздел ще ви представим 

някои техники, които ще помогнат за усъвършенстване на вашите умения, обяснени 

по-долу. 

 Използване  на АЗ при изразяване. По този начин вашето послание се фокусира 

върху вашите чувства, а не върху мислите, които говорещият приписва на 

другия човек. Например, да казвате „виждам нещата по различен начин“ вместо 

„вие грешите“.  

 Слушане, кое ще бъде тема на следващия раздел. 

 Да бъдеш съпричастен или да разбираш чувствата на другия. 

 Бъдете уверени в изразяването на вашите нужди и чувства и имайте високо 

мнение за себе си и вашите ценности. 

 Използвайте правилния език на тялото. Не е само това, което казвате, но и как го 

казвате. В този смисъл е важно да се говори ясно и с увереност, да се стои 

изправен и да поддържа контакт с очите. 

 Научете се да казвате „не“. Напълно приемливо е да се каже „не“ понякога, 

особено когато се отнася за нашите собствени нужди и чувства.  

2.4. Активно слушане 

Слушането е едно от най-важните умения, от които се нуждаем, за да общуваме по 

няколко причини. На първо място, ние прекарваме голяма част от нашето време, 

ангажирани с тази дейност и е необходимо да получаваме и тълкуваме съобщения, 

както видяхме в раздел 1. Второ, особено важно е да поддържаме нашите 

междуличностни отношения, тъй като това е мощен инструмент за свързване с 

другите хора. Трето, слушането също има положителен ефект върху нас самите. В този 

смисъл, практикуването на нашите умения за слушане ще ни помогне да имаме повече 

увереност и самочувствие и като следствие, ще се чувстваме общо значително по-

добре.  

Семиотикът Роланд Барт различава слушането и слуха в смисъл, че „слуха е 

физиологично явление, докато слушането е психологически акт” (Barthes, 1985). 

Следователно слушането може да се разбира като процес на тълкуване, чрез който 

всеки човек получава информация и го тълкува, за да отговори. В следващата таблица 

е даден списък на основните цели на слушане според автора Оуен Харги.  

Таблица 2. Основните цели на слушането 
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Цели на 
слушането 

      да се съсредоточим върху съобщения, изпратени от други хора или 

шумове, които идват от заобикалящата ни среда 

      да подобрим разбирането си за комуникацията на другите хора 

      критично оценяване на посланията на другите хора 

      да наблюдавате невербалните сигнали  

      да покажем, че сме заинтересовани или обръщаме внимание 

      да съчувстваме на другите и да покажем, че ни е грижа за тях 

      да водим диалог, преговори и успешно участие в други обмени, 

които изискват разбиране 

Източник: Адаптирано от Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice 

(London: Routledge, 2011). 

Активното слушане е полезна комуникационна техника, която може да ни помогне да 

увеличим способността си да бъдем добри слушатели. Както показва името му, това е 

активен и съзнателен процес, чрез който слушаме с всичките си сетива и отдаваме 

пълно внимание на другия човек. Освен това, активните слушатели показват на 

говорещия, че слушат с помощта на вербални (чрез задаване на допълнителни въпроси 

или обобщаване на казаното) и невербални сигнали (кимане, контакт с очите и други 

техники, които бяха представени в раздел 2). Ето и други техники, за това как да се 

ангажирате с активното слушане въз основа на работата на Harper, A. & Harper, B. 

(1996): 

 Напълно се концентрирайте върху това, което се говори. 

 Позволете на говорещия да се изразява. 

 Позволете на говорещия да контролира разговора. 

 Приемете становището на оратора като валидно, дори ако не сте напълно 

съгласни. 

 Не прекъсвайте и не довършвайте изреченията на оратора. 

 Не изпреварвайте какво ще каже другият човек. 

 Опитайте се да не се разсейвате. 

3. УПРАЖНЕНИЯ И ВИКТОРИНИ 

Предложеното обучение се основава на неформален подход, ориентиран към 

обучаемия. Това означава, че упражненията могат да бъдат променяни и адаптирани 

към всяка група, в зависимост от техните специфични нужди. Освен това, по време на 

обучителната сесия обучителите ще действат по-скоро като помощници, отколкото 

като „учители“, а ученето се извършва по хоризонтален начин. Особено важно е 
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обясняването на всяка дейност, каквато е, когато учащите се изразяват критично и 

следователно, когато процесът на обучение се случва. По-долу е представена 

презентация и обяснение на няколко упражнения, които могат да бъдат използвани за 

решаване на конкретен проблем, а именно за ефективна комуникация.  

3.1. Практически упражнения 

Оригами 

Това е лесна дейност, която може да се използва и като ледоразбивач. Тя показва на 

обучаваните, как чрез съобщаване на едно и също съобщение хората получават 

различна информация и значения, тъй като имат различия в начините на декодиране 

на информация. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: дайте на всеки 

обучаем парче хартия с формат А4. Кажете им да затворят очи и да следват вашите 

инструкции. Освен това обявете, че не трябва да се говори или да се задават въпроси. 

Дайте инструкции подобни на тези: “1. сгъване на хартията; 2. разкъсайте ъглите на 

хартията; 3. сгънете го отново ”и така нататък. След това ги помолете да отворят очите 

си и да разгънат хартията, за да я сравнят с останалите. Всички те ще имат листове 

хартия с различни форми. Някои въпроси за разясняване на дейността могат да 

включват: „защо мислите, че листовете хартия изглеждат толкова различни, след като 

дадените инструкции са едни и същи?“ „Мислите ли, че ако някои елементи от 

контекста бяха променени (напр. отворени очи или им беше разрешено да задават 

въпроси) резултатът ще се промени? ”. Обучителите могат да повторят дейността 

втори път, като позволяват на обучаемите да гледат и задават въпроси, за да видят как 

се променят резултатите.   

Верига от думи  

Това е забавна и въвеждаща дейност, която ще помогне на учащите да разберат, че 

въпреки важността на посланието и думите, те трябва да обмислят други елементи от 

контекста, докато комуникират. За да се извърши тази дейност, е важно да имате 

достатъчно пространство.  

Предложеният начин за осъществяване на упражнението е следният: учащите се 

разделят на групи, подреждат се в две редици, така че дсеки има срещу себе си друг 

обучаем. Кажете на обучаемите от едната редица, да кажат на стоящия срещу тях дума. 

След това обучаемият, но когото е казана думата, трябва да отговори с друга дума, 

започваща с последната буква от предишната, както в известната игра. Всеки път, 

когато казват една дума, те правят по една стъпка назад, така че разстоянието между 

тях постепенно да се увеличава. След като двете редици са доста далеч, ще има много 

шум и обучаемите ще бъдат наистина фокусирани върху слушането на думите на 

отсрещния човек. В този момент обучителят може да мине между редиците, правейки 
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нещо смешно. След това кажете на обучаемите да спрат и ги попитайте  дали са видели 

нещо. Смешната част от това упражнение е, че тъй като хората са се фокусирали върху 

вербалното послание, повечето от тях не биха забелязали човека, който върви пред 

тях. Един съвет, ако има двама треньори, може да запише на видео сцената, където 

един от обучителите минава между редиците, за да покаже и докаже на обучаемите, 

които не са го забелязали. 

Форум театър  

Този тип театър, разработен от Аугусто Боал и вдъхновен от критичната педагогика на 

Пауло Фрейре, представлява мощен инструмент, чрез който обучаемите могат да 

увеличат способността си да минимизират бариерите пред комуникацията. Форум 

театъра може да бъде изпълнен по няколко начина; иначе казано обучителите трябва 

да го адаптират към потребностите на обучаемите и специфичната ситуация на 

обучението (време, пространство и т.н.). Имайте предвид, че разясняването е важна 

част от това упражнение. Нещо повече, тази дейност може да създаде трудни ситуации 

сред обучаемите. Поради тази причина е важно обучаващите да бъдат много добре 

запознати с методологията. 

Предложеният начин за осъществяване на упражнението е следният: обучаващите  се 

разделят на групи по 4-5. В своите групи учащите ще споделят личен опит, включващ 

комуникационна случка, която не е била успешна поради наличието на една или 

повече комуникационни бариери, обяснени в модула. След това всяка група трябва да 

избере една от тези ситуации и да представи сцената пред останалите. След това 

групата отново представя сцената, но този път другите учащи могат да спрат играта, 

когато искат просто пляскайки. Човекът, който плясва, може да влезе в сцената и да 

играе ролята на един от героите с цел да намали комуникационните бариери. Сцената 

може да бъде представена толкова пъти, колкото групата или обучителят решат. Това 

упражнение е много просто, тъй като изисква обучаваните да мислят и да участват 

пряко в ситуации на трудности при общуването.  

Комуникация гърбом 

Тази дейност е полезна, за да накарате обучаемите да приложат на практика няколко 

умения в областта на вербалната комуникация, като способността да се задават ясни 

въпроси или да се предава правилната информация по ефективен начин. Дейността е 

полезна и като тиймбилдинг дейност. 

Предложеният начин за осъществяване на упражнението е следният: учащите се 

разделят по двойки и седят "гръб в гръб", така че те не се виждат. Може да се проведе 

на столове, но също и на пода, където по-лесно ще намерят място за писане. Докато 

един от тях получава шаблон с фигура, пред другият има празен лист. Първият трябва 

да опише това, което вижда на шаблона и въз основа на това описание, вторият го 

рисува.  След подробното описание и рисуване, двамата сравняват листовете си. Има 
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две версии на тази дейност. В първата не може да се задават въпроси. Във втория може. 

Дейността може да се изпълни два пъти, като се използват и двете версии, за да се 

види как се променят резултатите или се променя ролята на обучаемите. В зависимост 

от нуждите на обучаващите се, обучителите могат да повишат нивото на трудност на 

дейността чрез промяна на предоставения шаблон. В разбора на деността обучителят 

трябва да насърчава дискусия за най-трудните моменти, лесните неща или за това, 

което са научили за комуникацията.. 

Източник: The Ohio State University. (1 de october de 2018) 

Замразен 

Това е дейност, която ще накара обучаемите да се замислят за езика на тялото и да се 

научат да четат невербалните знаци в други хора. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: преди да започнете 

сесията, изведнъж кажете на обучаемите да останат замразени и да не се движат, без 

значение какво правят. След това ги помолете да разгледат жестовете на останалите, 

позицията, разстоянието или лицевите изражения, за да разберат какво могат да 

чувстват или комуникират. Попитайте ги „изглеждат ли заинтересовани? Отегчен? 

Щастлив? Как можете да разберете?” 

Нека бъдем уверени 

Чрез тази дейност, обучаемите ще могат да приложат на практика съветите, за да 

комуникират уверено, както е представено в раздел 3. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: да помолите 

учащите да помислят за реална ситуация, в която не могат да бъдат уверени. Дайте на 

обучаемите достатъчно време да помислят за личните си примери и да имат предвид, 

че могат да възникнат лични проблеми на обучаемите и, че те трябва да бъдат 

третирани внимателно. Може да е бил момент, когато са искали да кажат „не“, но не са 

посмели. Може да е и ситуация, в която искат да кажат нещо, което ги притеснява, но те 

остават мълчаливи. Помолете ги да намерят партньор и да отидат на „безопасно“ и 

удобно място за тях. След това им дайте време да споделят опита си с партньорите си. 

След това те трябва да представят тази ситуация със своите партньори, но този път 

трябва да дадат убедителен отговор.  

Юмрукът 

Това упражнение има за цел да помогне на хората да намерят границата между 

увереността и агресия. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: разделяте групата 

на двойки. Дайте на половината от учащите един набор от инструкции (лице А). След 

това, дайте на техните двойки различен набор от инструкции (човек Б).   



                                                                                                                                                                        

            

 

P
ag

e1
5

 

 Инструкциите на лице А са: Лице Б ще свие ръката си в юмрук. Трябва да 

отворите този юмрук. 

 Инструкциите на лице Б са: свийте раката си в юмрук. Лице А ще се опита да ви 

накара да отворите юмрука си. НЕ трябва да отваряте юмрука си, докато той/тя 

не ви попита учтиво и уверено. 

Кажете на обучаемите да направят упражнението и да наблюдавайте какво се случва, 

за да можете след това да направите разбора на упражнението правилно. В дискусията 

обсъдете използваните комуникационни стратегии и ги свържете със значението на 

увереността. Някои въпроси, които можете да зададете са: какъв тип комуникация сте 

използвали? Ефективна ли беше? Какви други възможности имате? Защо избрахте 

този като първи? Можете да позволите на някои обучаеми да поемат ролята на човек Б, 

да говорят, за да забележат възможните различия.   

Източник: Work Smart. (28 de september de 2018). 

Факти и чувства 

Това упражнение свързва активното слушане с раздел 2, за вербална и невербална 

комуникация. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: разделете 

обучаемите в групи от по трима и задайте роля на всеки от тях. Ролите са: 1) оратор 2) 

слушател на факти и 3) слушател на чувства. Помолете ораторите да помислят за тема, 

интересна за тях, тъй като ще трябва да говорят за нея около три минути. 

Обсъжданията ще бъдат поверителни вътре в групите. Докато ораторът говори без 

прекъсване, слушателите ще се опитат да приложат на практика активното слушане. 

Слушателите на факти и чувства ще обърнат особено внимание на фактите и 

чувствата, изразени в речта, съответно. Ролите могат да се разменят и упражнението 

може да се повтори няколко пъти. В разбора, обучителите могат да попитат 

участниците как са се чувствали във всяка ролите? Как ви се стори? Лесно ли беше да 

слушате фактите? А за чувствата? 

Слушаш ли? 

Основната цел на това упражнение е да накара обучаемите да практикуват техниката 

на активно слушане, като обръщат внимание на езика на тялото. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: разделяне на 

групата на две под групи (A и B). Помолете А да излезат от стаята, където обучителят 

ще обясни, че ще бъде имат партньорство с член на другия отбор. Тяхната работа е да н 

говорят изобщо и да покажат на другия човек, че не слушат. След известно време 

треньорът ще плясне силно и след този момент те ще променят поведението си и ще 

започнат да слушат активно. След това кажете на В да мисли за най-удивителния ден 

или опит от живота си. Обяснете, че те ще трябва да разкажат на членовете на другия 
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екип всички подробности за това преживяване, но те няма да говорят, просто ще 

слушат. Помолете А да се върнат в стаята и да си намерят партньор член на другия 

отбор. Когато дейността приключи, задавайте въпроси като: как се чувстват 

обучаемите, когато осъзнаят, че другият ги игнорира? Как се чувстват слушателите? 

Как показаха, че не слушате? Какво се случи, когато започнахте с активното слушане? 

 

 

 

 

4. СХЕМА НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС 

 

Препръчителн
о времетраене 

Учебни дейности Материали Ресурси 

40 минути  Добре дошли 
 Разбивачи 
 Първични тестове 

Копие на първичните 
тестове за всеки 
обучаем. 

 

10 минути  Оригами Лист хартия A4 за 
всеки обучаем, 
химикал/молив. 

-Секция 1 
-Анекс 2 
(слайдове от 3 
до 7) 

15 минути  Верига от думи Няма. Тази дейност 
обаче трябва да се 
извършва в широко 
пространство. 

-Секция 1 
-Анекс 2 
(слайдове от 3 
до 7) 

60 минути  Форум театър Няма -Анекс 2 
- Книга, 
посочена в 
„Допълнителна 
информация“ 

25 минути  Комуникация гърбом 
 

В зависимост от броя 
на учащите се, 
половината от тях ще 
се нуждаят от празни 
листове хартия, а 
другата половина - с 
една и съща фигура. 
Химикалки и 
повърхност, където 
обучаемите ще могат 
да пишат. 

-Секция 1 
-Анекс 2 
(слайдове 8 и 
9) 
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Препръчителн
о времетраене 

Учебни дейности Материали Ресурси 

15 минути  Замразен 
 

Няма -Секция 2 
-Анекс 2 
(Слайдове от 7 
до 11) 

30 минути  Да бъдем уверени 
 

Няма -Секция 3 
-Анекс 2 
(Слайдове от 
11 до 13) 

15 минути  Юмрукът 
 

Лист хартия с 
разпечатани 
инструкции, в 
зависимост от броя на 
обучаемите. 

-Секция 3 
-Анекс 2 
(Слайдове от 
11 до 13) 

20 минути  Факти и чувства  Няма -Sections 3 and 
4 
-Annex 2 (Slides 
14 to 16) 

20 минути  Слушате ли? Няма  -Section 4 
-Annex 2 (Slides 
14 to 16) 
 

Оценка (за проверка на повишаването на знанията): 

Обучителите могат да помолят обучаемите да попълнят теста, представен в 

приложение 1, на който беше отговорено преди семинара. Сравняването на двата 

теста е полезен и ясен начин за оценка на повишаването на знанията и 

комуникационните умения на учащите. 
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Препръчителн
о времетраене 

Учебни дейности Материали Ресурси 

Обратна връзка от обучаемите: 

Обучителите могат да нарисуват дърво на флипчарт и да помолят учащите да 

залепят листчета с постове - в различни цветове: 

1. Аспектите на обучението, които харесват най-много 

2. Нещата, които трябва да бъдат елиминирани 

3. Какво трябва да се подобри и как 

4. Какво вземат от семинара/какво са научили 

Дайте им време да мислят, да пишат и да публикуват документите на дървото. 

Отрицателните аспекти могат да представляват листата, които падат от дървото; 

положителните неща ще бъдат корените на дървото; придобитите знания са 

представени върху листата и предложенията за подобрение в стъблото. След това 

обсъдете накратко всички точки, за да ги разберете напълно и им дайте 

възможност да предоставят директна обратна връзка. 

 

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕТИВА И ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗВИТИЕ 

 
Източници. 

 Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang. 

 Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to 

empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation. 

 Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick. 

 Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice. 
London: Routledge, 182. 

 A Primer on Communication Studies. Creative commons. Available at: 
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-
nonverbal-communication.html 

 
Използвани Web страници. 
 

 The Ohio State University. (1 de october de 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back 
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University: 

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-nonverbal-communication.html
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-nonverbal-communication.html
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https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf  

 Work Smart. (28 de september de 2018). Assertiveness Games and Activities. Obtenido 
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/  

 
Други четива.  
 
Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of 

Massachusetts Amherst. 
 
Видеоматериали.  
 

 10 Ways to have a better conversation. TED Talk. 
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be 
 

 Your body language shapes who you are. TED Talk. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc 

 Neighbours. A short film. 
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY 

6. АНЕКСИ 

 
 Модул 4- Анекс 1- Първични тестове/Анализ на потребвностите на обучаемите 

 Модул 4- Анекс 2- Презентация на обучителната програма 

https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackToBackActivity.pdf
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackToBackActivity.pdf
http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY
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МОДУЛ 4 – АНЕКС 1. ПЪРВИЧЕН ТЕСТ/АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

Упражнение 1. Това е просто упражнение, за да проверите първоначалните си 
познания относно комуникационните ви умения. Моля, отговорете за всяко твърдение 
честно и мислете за поведението си. Тази информация е поверителна и няма да бъде 
споделяна с никого или използвана за други цели, а не за този семинар. 

 

 Никога Рядко Понякога Често Много 
често 

Преди да започна да общувам, 
мисля за това, което другият 
трябва да знае, за да разбере 
моето послание правилно. 

     

Когато общувам, адаптирам 
посланието си към контекста и 
мисля за най-добрия начин да го 
предам (лично, електронна поща, 
телефон и т.н.). 

     

Задавам ясни въпроси, когато не 
разбирам другия човек. 

     

Когато общувам, обръщам 
внимание на езика на тялото 
(както на моя, така и на другия).  

     

Моите приятели, членовете на 
семейството и други хора около 
мен обикновено разбират 
смисъла на моите послания. 

     

Имам увереност да попитам 
какво точно е мое. 

     

Мога да обясня негативни 
чувства и мнения за други хора и 
тяхното поведение, без да 
използвам обиден език. 

     

Опитвам се да чувам не само 
откъслечни думи от други хора, 
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но пълното послани с което се 
опитва да общува. 

Когато слушам, аз съм напълно 
фокусиран върху това, което 
казва другият човек. 

     

Давам на другия да разбере, че го 
слушам. 

     

 

Упражнение 2. Моля, посочете дали сте запознати с тези понятия, като зачеркнете  
„ДА“, „НЕ“ или „СЛАБО“ и ако е така, напишете как бихте ги определили за себе си.  

 

1. Комуникационни умения.     
 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Невербална комуникация. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3. Увереност. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Активно слушане. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. Съпричастност. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

     YES                NO                  A BIT    ©

     YES                NO                  A BIT    

     YES                NO                  A BIT    

     YES                NO                  A BIT    

     YES                NO                  A BIT    





Модул 4. “ДА СИ ПОМОГНЕМ ЕДИН 
НА ДРУГ: ЕФЕКТИВНА 

КОМУНИКАЦИЯ В МАЛКАТА 
ОБЩНОСТ” 

Разработено от FyG Consultores 

Секция 1: Разбиране за това как работи комуникацията 
Секция 2: Вербална и невербална комуникация 
Секция 3: Какъв е моят стил на комуникация? 
Секция 4: Активно слушане 



Резултати от обучението  
• Да се запознаят с основите за правилна и ефективна комуникация. 

• Разберат как да използват вербална и невербална комуникация, за 
да предадат правилното послание. 

• Разпознаят всеки стил на общуване в ежедневните си ситуации. 

• Да приложат на практика от умения за общуване. 

• Да разбират важността от слушането и повишават способността си 
да го прилагат на практика. 

 



Секция 1: Разбиране за това как работи 
комуникацията 

Комуникацията може просто да бъде описана 
като акт на прехвърляне на информация ... НО 
това е сложен процес! 
 
 



Елементи на комуникационния процес  

• Предаващ      Споделя информацията  

• Приемащ       Получава информацията 

• Съобщение       Съдържание на предаваното  

• Канал       Среда през която минава съобщението  

• Кодиране и дешифриране        Мисловни процеси 

• Шум        Елементи в контекста, които пречат на  
правилното прехвърляне на информация 



Пречки за ефективна комуникация 
1. Пречки на заобикалящата среда  
2. Физическите бариери 

3. Езикови пречки  
4. Културни различия  
5. Традиционни бариери  

6. Психологически пречки 



Какъв е контекстът на моето послание? 

Relational context - Social context - Cultural context 

 
 

Effectively and appropriately adapting the message, channel and other 
elements to the context is one of the most important skills of an effective 

communicator.  
 
 



Секция 2: Вербална и невербална 
комуникация  

  Вербални Невербални 
     Гласови Казани думи Интонация, сила и скорост на говорене, 

ритъм 
Негласови Писане 

Език на знаците 

Език на тялото (жестове, изражение на 
лицето, контакт с очите, разстояние, 

докосване) 

Вербалната комуникация включва предаване на съобщение 
чрез думи, без значение написани или казани.  
Невербалната комуникация генерира смисъл в неизказано 
или неписано отношение и включва език на тялото, жестове, 
мимика, ритъм или интонация. 



Разлика между 
вербалната и 
невербалната 
комуникация 

• Невербалната комуникация има свойството да предава емоции и 
междуличностна информация повече от вербална. 

• Невербалната комуникация често е по-скоро неволна или подсъзнателна. 
• Вербалната комуникация се управлява от граматика, докато невербалната 

комуникация е по-неясна. 
• Вербалната комуникация представлява само малък процент от това, което 

казваме, докато невербалната комуникация предава по-голямата част от 
нашето послание.  



Съвети за ефективна невербална 
комуникация 

• Обърнете внимание на тона и силата на 
говорене. 

• Внимавайте с изражението на лицето 
си. 

• Опитайте се да направите и поддържате 
контакт с очите, за да покажете, че 
участвате в разговора. 

• Огледайте другия човек, 
перифразирайте, задавайте въпроси и 
давайте обратна връзка. 

• Определете дистанцията си спрямо 
другото лице. 

 



Секция 3: Какъв е моят стил на 
комуникация? 

• Агресивен. В този стил на комуникация индивидите се изразяват по начин, 
който нарушава правата на другите. Те обикновено показват ниска 
толерантност, прекъсват и не са добри слушатели. 

• Пасивен: Пасивните комуникатори избягват да изразяват своите мнения, нужди 
и чувства.  

• Пасивно агресивен: Пасивните агресивни комуникатори изглеждат пасивни на 
повърхността, но всъщност използват различни механизми като премълчаване 
или сарказъм, за да прикрият своите истински чувства и мнения.  

• Уверен: Уверените хора съобщават своите чувства, мнения и нужди по пряк, 
честен и подходящ начин, зачитайки себе си и правата на другите.  

 

 

Комуникационният стил представлява различните модели, които 
хората използват, за да комуникират.  



Увереност: Основно умение за общуване 

• Лично и междуличностно умение, тясно свързано с начина, по който 

общуваме с други хора. 

• Базиран на баланс между пасивност и агресия. Изисква силно чувство за себе 

си и вашите ценности; да бъдете честни за вашите потребности, нужди и 

емоции, като същевременно все още обмисляте правата, нуждите и 

желанията на другите. 
 



Техники за подобряване на вашата 
увереност в комуникацията  

• Използване  на АЗ при изразяване. Например, да казвате 

„виждам нещата по различен начин“ вместо „вие грешите“. 

• Изслушване на другия. 

• Да бъдеш съпричастен или да разбираш чувствата на другия.  

• Бъдете уверени в изразяването на вашите нужди и чувства. 

• Използвайте правилния език на тялото.  

• Научете се да казвате „не“. 
 



Секция 4: Активно слушане  
Слушането може да се разбира като процес на тълкуване, чрез който 

всеки човек получава информация и я тълкува, за да отговори.  

Това е едно от най-важните 
комуникационни умения, защото… 

• То ни помага да поддържаме нашите 

междуличностни отношения 

• То е мощен инструмент за свързване с 

хора 

• Има положително въздействие върху 

самите нас 



Основни цели на слушането  

 

 

 

Цели на 
слушането 

      да се съсредоточим върху съобщения, изпратени от други хора или 
шумове, които идват от заобикалящата ни среда 

      да подобрим разбирането си за комуникацията на другите хора 

      критично оценяване на посланията на другите хора 

      да наблюдавате невербалните сигнали  

      да покажем, че сме заинтересовани или обръщаме внимание 

      да съчувстваме на другите и да покажем, че ни е грижа за тях 

      да водим диалог, преговори и успешно участие в други обмени, 
които изискват разбиране 

 



АКТИВНО слушане  

Как да практикувате активно слушане:  

Активното слушане е активен и съзнателен процес, чрез който слушаме с 

всичките си сетива и отдаваме цялото си внимание на другия човек.  

• Напълно се концентрирайте 

върху това, което той/тя 

говори 

• Позволете на говорещия да 

се изрази докрай 

• Оставете говорещия да контролира разговора 

• Приемете мнението на говорещия като вярно, дори ако не сте съгласни 





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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