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Цели на обучението

• Изучаване на същността и произхода на комуникацията.

• Разбиране на различните видове комуникация и нейните специфики.

• Получаване на информация за комуникационните умения.

• Разбиране как добрата комуникация може да помогне за социалното включване.

• Знания за ключовете за ефективна комуникация.

• Разбиране на пречките пред успешната комуникация и как можем да ги сведем до минимум.

• Изучаване на различни видове култури по отношение на комуникацията





Предварителен тест
Тип: Множествен избор (вярно/грешно)

1. Ефективната комуникация е, когато получателят разбира съобщението, както е предвидено от 
подателя.
а. вярно
б. грешно

2. Еднопосочна комуникация или монолог възниква, когато един човек говори съобщение, 
събеседникът получава само информация, без да я задълбочава чрез въпроси.
а. вярно
б. фалшиво



Предварителен тест
Тип: Множествен избор (вярно/грешно)

3. Двупосочна комуникация или диалог възниква, когато един човек общува с друг чрез разговор и 
съобщения, които са обогатени с въпроси, които позволяват да се увеличи и провери 
съобщението.
а. вярно
б. грешно

4. Добрата комуникация включва както говорене, така и слушане
а. вярно
б. грешно

Ако всичките ви отговори са верни, имате добро предварително разбиране за комуникацията



Предварителна тестова дейност - викторина

Тип: Множествен избор (диничен избор)
1. Общуването е неразривно свързано с понятието разбиране.
а. Вярно
б. Грешно

2. Принцип на ефективна комуникация е:
а. говорещият трябва да се увери, че знае и разбира всичко, което иска да каже, преди да започне да говори,
б. говорещият не трябва да проверява нивото на разбиране на казаното,
в. слушателят трябва да се увери, че чува добре гласа на говорещия.

3. Активното слушане е:
а. слушате внимателно и съсредоточено какво казва другата страна
б. питайки за подробности
в. с молба за разяснения
г. всички от горепосочените



Раздел 1

Какво е комуникация?





Тема 1: Комуникацията – същност и произход

Терминът „комуникация“ произлиза от латинската дума „communicare“, означаваща да споделям, разделяме или 
буквално „да правим общо“.

Комуникацията може да се определи като процес, чрез който се обменя информация между индивидите.

Извършва се чрез обща система от символи, знаци или поведение.
Добрата комуникация е от съществено значение във всички области на живота, тъй като помага да се запази 
добрата атмосфера, която подобрява придобиването на знания и социалното включване



Тема 1: Комуникацията – същност и произход

Ефективната комуникация се дефинира като комуникация между две или повече лица, в която предвиденото 
съобщение е:
- правилно кодирано

- доставено по подходящ канал

- Получено

- правилно декодирано

- разбираемо от получателя(ите)

Ефективното общуване означава, че вашите идеи и концепции се чуват и хората действат според тях.
Ефективното общуване означава, че сте в състояние да слушате, разбирате и предприемате действия по 
отношение на това, което другите хора казват.



Тема 1: Комуникацията – същност и произход
Седемте елемента на ефективната комуникация:

• Ясно – основните идеи лесно се идентифицират и разбират.

• Кратко – стига до същността, без да използвате ненужни думи или 

изображения.

• Конкретно – включва конкретни примери или обяснения.

• Правилно - като информация, избор на думи и граматика.

• Кохерентна - информация, представена в логическа последователност.

• Пълно – когато създавате съобщение, важно е да дадете на получателя цялата информация, която му е 
необходима, за да следва вашата линия на разсъждение и да стигне до същите заключения, които имате.

• Учтиво – вашите съобщения трябва да бъдат приятелски, професионални, внимателни, уважителни, открити и 
честни.



Dreamstime.com
Verbal Communication Word Cloud. Stock 
Illustration - Illustration of communication, 
rendering: 130764739

Dreamstime.com
Verbal Communication Word Cloud. Stock 
Illustration - Illustration of communication, 
rendering: 130764739

Dreamstime.com
Verbal Communication Word Cloud. Stock 
Illustration - Illustration of communication, 
rendering: 130764739

https://www.dreamstime.com/verbal-communication-word-cloud-wordcloud-made-text-image130764739
https://www.dreamstime.com/verbal-communication-word-cloud-wordcloud-made-text-image130764739
https://www.dreamstime.com/verbal-communication-word-cloud-wordcloud-made-text-image130764739
https://www.dreamstime.com/verbal-communication-word-cloud-wordcloud-made-text-image130764739
https://www.dreamstime.com/verbal-communication-word-cloud-wordcloud-made-text-image130764739
https://www.dreamstime.com/verbal-communication-word-cloud-wordcloud-made-text-image130764739


Тема 2: Вербална комуникация

Вербалната комуникация е свързана с езика, както писмен, така и говорим.

Като цяло, вербалната комуникация се отнася до нашата употреба на думи.

Вербалната комуникация включва звуци, думи, език и реч. Говоренето е ефективен начин за 
общуване и помага да изразяваме емоциите си с думи.

Вербалната комуникация е всяка комуникация, която използва език, за да предаде смисъл. Може 
да включва устна комуникация, като говорене с друго лице по телефона, дискусии лице в лице, 
интервюта, дебати, презентации и т.н. Може да включва и писмена комуникация, като писма и 
имейли.



Тема 2: Вербална комуникация
Някои форми на вербална комуникация са писмена и устна комуникация.

Примери за писмена комуникация:
- Писма

- Писане

- Изпращане на имейл

Примери за устна комуникация:

- Разговори лице в лице

- Реч

- Радио
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Тема 3: Невербална комуникация

Невербалната комуникация е предаване на информация чрез използване на езика на тялото, включително контакт 
с очите, изражения на лицето, жестове и др. Например, усмивката при среща с някого показва дружелюбие, 
приемане и откритост. Всеки използва невербална комуникация през цялото време, независимо дали го знае или 
не.

Невербалната комуникация играе важна роля в живота ни, тъй като може да подобри способността на човек да се 
свързва, ангажира и установява смислени взаимодействия в ежедневния живот. По-доброто разбиране на този тип 
комуникация може да накара хората да развият по-силни отношения с другите.

Позата, гласовият тон и зрителният контакт могат да доставят фини послания, които подсилват казаното, за да 
предадат последователност и надеждност.

Невербалната комуникация е актът на предаване на мисъл, чувство или идея чрез физически жестове, поза и 
изражения на лицето.



Тема 3: Невербална комуникация - елементи

Формите на невербална комуникация са много и разнообразни и могат да осигурят задълбочена представа за 
мислите и/или чувствата на човек. Формите на невербална комуникация могат да бъдат категоризирани, за да се 
разбере по-добре тяхното място в ежедневните взаимодействия:

- Жестове - например движенията на пръстите и дланите, ръцете и главата. С тяхна помощ подчертаваме 
елементи от изражението си. Благодарение на тези движения ние изразяваме емоционалното си състояние.

- Изражение на лицето - от една страна изразяваме емоции, но от друга е елемент на подчертаване на словесното 
съдържание

- Докосване – например ръкостискания, прегръдки и т.н., което помага за изграждането на взаимоотношения. 



Тема 3: Невербална комуникация - елементи
- Контакт с очите – очите са тук основният преносител на информация, чрез техните движения 
изграждаме впечатлението за близост
- Тонът на гласа и диапазонът на височината на гласа, който може да предаде нещо различно от 
изречените думи. Например, сарказмът може да даде на думите на индивида съвсем различно 
значение.
- Дистанцията между събеседниците - различаваме интимно, лично, социално и открито 
пространство. Тя се различава в различните култури.
- Позицията на тялото - това е начинът, по който човек седи и стои.
- Движенията на тялото могат да включват всяко движение на тялото.
- Невербални характеристики на речта – например интонацията на гласа или ритъма на говорене. 
Те подчертават нашите намерения по отношение на събеседника и благодарение на тях може 
ефективно да повлияе на другите
- Параезични звуци - добавят разнообразие към комуникационния процес. Те са признаци за 
изразяване на чувства (смях, плач, въздишки)
- Елементи на физическата среда – това е свързано с мястото, в което се намират събеседниците.
- Физически вид и облекло - изразява отношението, което имаме към събеседника



Раздел 2

Комуникационни умения
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Тема 1: Комуникационни умения

След като дефинирахме термина комуникация и казахме защо е толкова важно за живота и работата, сега можем 
да разгледаме по-отблизо по-специфичните умения, които могат да бъдат полезни за осигуряването на добра 
комуникация.

Когато става въпрос за умения, свързани с междуличностния контакт, някои хора имат естествени 
предразположения и склонности да ги използват в ежедневни ситуации дори несъзнателно.

Въпреки това, няма нужда да се притеснявате, тъй като всяко комуникационно умение може да бъде обучено и 
развито лесно, обикновено чрез прилагане само на малки промени в обичайното ни, всекидневно поведение.

В този раздел ще представим и обясним някои от тях. 



Тема 1: Комуникационни умения

• Активно слушане - както вече беше посочено по-рано, комуникацията е не само изразяване от себе си, но и 
слушане на другите. Активното слушане е обръщане на внимание към цялото съобщение, което се изпраща. 
Трябва да обърнете внимание на другия човек много внимателно и да анализирате не само вербалните му 
сигнали, но и невербалните. Ще бъде много положително да използвате собствения си език на тялото и жестове, 
за да покажете, че сте ангажирани.

• Яснота и сбитост – кажете това, което искате по ясен, кратък начин, като се уверите, че сте предали най-важната 
информация.

• Умение да задавате въпроси – Когато общувате, е важно да сте сигурни, че сте разбрани правилно и разбирате 
другите. За да го проверите, можете да задавате различни въпроси. По този начин можете да избегнете 
неправилна комуникация. Изяснете определени точки, като зададете въпроси и проверите дали това, което сте 
разбрали, е това, което означават.

• Ангажираност – включва обръщане на внимание на поведението и думите на вашия събеседник. Да бъдеш 
страстен към процеса на общуване с другите ще доведе до това другите да се чувстват по-добре и да ти се 
доверяват повече. Покажете своя ентусиазъм към учениците, които задават въпроси и изразяват себе си.



Тема 1: Комуникационни умения

• Емпатия – емпатията е способността да се разбират и споделят чувствата на другия. Тъй като комуникацията 
винаги е междуличностна, жизненоважно е да се опитате да видите ситуацията от друга гледна точка и да я 
уважавате.

• Обратна връзка - това е информацията, получена след определено действие. Когато давате обратна връзка, 
уверете се, че се концентрирате и върху положителните страни. Когато го получите, слушайте внимателно, 
задайте уточняващ въпрос, ако е необходимо и се опитайте да го приложите по-късно.

• Дружелюбност – да ви гледат като приятелски настроен човек може значително да повиши качеството на 
комуникацията ви с други хора, тъй като те ще ви се доверяват повече, както и ще се чувстват спокойни и в по-
добро настроение.

• Непредубеденост – вместо само да предавате посланието си и да насилвате идеите си, опитайте се да влезете в 
диалог с отворен ум. Не забравяйте, че целта на комуникацията често е обмен на идеи или създаване на 
решения на проблеми.
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Тема 2: Комуникационни модели и слушането в комуникацията

Обикновено човекът с добри комуникационни умения е този, който иска да се увери, че няма подценяване или 
кавги, изяснявайки всичко навреме и гарантирайки, че това е безопасно и приобщаващо пространство.
Благодарение на добрата комуникация хората могат да се развиват, да получат нови умения и да обменят мнения 
по важни теми. Ефективната комуникация се осъществява между хората, когато получателят разбира 
съобщението, както е предвидено от подателя. При ефективната комуникация информацията на подателя отразява 
точно неговите намерения, а интерпретацията на получателя съвпада с намеренията на подателя. Това се вижда 
от комуникационния модел, представен по-долу

Source: https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
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Тема 2: Комуникационни модели и слушането в комуникацията

Важно е да се отбележи, че добрата комуникация се състои не само от говорене, но и от слушане. Когато 
общуваме, трябва да се уверим, че нашите събеседници имат равен достъп да говорят, могат да изразяват 
чувствата си свободно и ще бъдат чути и разбрани.

Комуникацията се различава в зависимост от това с кого общуваме. Ето защо е важно да съобразим нашите 
комуникационни техники с обучаемите, с които общуваме по време на уроците.

Source: https://pixabay.com/illustrations/ear-auricle-listen-listen-to-2973126/
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Раздел 3

Ключове за ефективна комуникация
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Тема 1: Формулиране на правилното съобщение

Първият ключ към ефективната комуникация е първото впечатление. Това може да повлияе на цялото ни 
взаимодействие с определени хора. Нашето облекло и начинът, по който се държим, могат значително да повлияят 
на начина, по който се възприемаме от другите хора. Ето защо първото впечатление е много важно.

Жизненоважно е винаги да се представяме по положителен начин, с увереност и конкретно поведение. 
Невербалните знаци като спокойна, отворена стойка, както и контакт с очите, могат да доведат до това, че другите 
се чувстват по-добре във вашия спътник, като ги насърчават да говорят и да ви слушат.



Тема 1: Формулиране на правилното съобщение

Формулирането на правилното съобщение е жизненоважно в комуникационния процес, тъй като увеличава 
вероятността нашите събеседници да го разберат. Някои от важните елементи, които трябва да включите, са:
- Висока степен на точност при формулиране на информация, очаквания и емоции

- Ясна цел, основните точки на посланието

- Подреден, логичен поток от информация

- Ангажираност, ентусиазъм в речта

- Стил и ниво н езика, съобразен с получателя

- Граматическа коректност

- Следене на степента на разбиране и корекция при нужда



Тема 2: Комуникационни бариери

Комуникационните бариери са пречки, които възпрепятстват комуникационния процес. Примерите за такива са:

- Провеждане на комуникация по превъзходен или снизходителен начин – когато работите с обучаемите, е много 
важно те да чувстват вашата подкрепа и като запазват уважение, не трябва да се чувстват по-зле.

- Използване на бързи и рутинно формулирани въпроси – това може да означава, че наистина не се интересувате 
от съобщението, което получавате.

- Рядко препращане към мислите на нашия събеседник – подобно поведение предполага, че сте концентрирани 
повече върху себе си и своята гледна точка, отколкото върху посланието, което получавате.

- Чести прекъсвания за задаване на въпроси или намеса в коментари – важно е да избягвате това поведение, тъй 
като плавността на разговора страда в такива ситуации

- Използването на жаргон или сложен език – особено проблематично, ако езикът, на който се осъществява 
комуникацията, не е родният на събеседниците.
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Тема 3: Културни различия в общуването

Някои форми на невербална комуникация имат различно значение в различните култури. Например жест или 
движение, което означава едно нещо за хората в Съединените щати, може да означава нещо съвсем различно в 
Япония. Докато американецът вероятно ще сочи с показалец, японецът по-вероятно ще жестикулира с ръка, тъй 
като соченето с показалец се счита за грубо в много азиатски култури.

Важна културна разлика, когато става дума за невербална комуникация, е показването на емоции: някои култури са 
по-сдържани от други и се въздържат от прекомерни прояви на емоции публично или изобщо. Някои култури могат 
също да потискат емоциите на лицето, вярвайки, че анимираното лице показва липса на контрол върху емоциите 
на човек.

Контактът с очите е друг аспект на невербалната комуникация, който се различава в различните култури. В 
Съединените щати директният контакт с очите обикновено се счита за знак за надеждност и интерес към думите на 
дадено лице. Въпреки това, в някои случаи продължителният поглед може да се счита от някои за признак на 
сексуален интерес или привличане. В страни като Япония контактът с очите обикновено се избягва, тъй като 
директният зрителен контакт може да се счита за неуважителен. И все пак в арабските култури е вярно обратното: 
смята се, че контактът с очите показва интерес и честност.
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Тема 3: Културни различия в общуването

• Комуникацията е жизненоважна, тъй като културата е различна – някои жестове или обичаи може да се разбират 
различно в целия свят. Например чукането по челото/главата във Франция, Италия и Германия означава "ти си 
глупав", в Испания и Обединеното кралство - "имам идея", а в Аржентина и Перу - "мисли, моля" или “мисля". 
Това се дължи на културния код, който включва (в допълнение към езиковите кодове на културата) и норми и 
модели на поведение, критерии за оценка, знаци, които не се управляват от синтактични правила и т.н.

• Стилове на общуване в различните култури –в някои  култури контекстът на съобщението (жестове и др.) играе 
по-голяма роля, отколкото в други. Културите с висок контекст са например японски, арабски и разчитат повече 
на невербалната комуникация. Културата с нисък контекст, разчита повече на изричната вербална комуникация 
са например немска и немско-швейцарска.

• Език – понякога езикът може да не бъде разбран, ако не е родният на събеседниците



Тема 3: Културни различия в общуването

• Ключови термини в международната комуникация – в ситуация на междукултурна комуникация си струва да 
определим как разбираме ключовите термини в разговора, особено тези, за които е известно, че са двусмислени. 
Това трябва да се направи, за да се избегнат очевидни спорове, произтичащи от различно разбиране на знаците 
или думите. Дори и да има истинско разминаване в позициите между събеседниците, е необходимо също така да 
се дефинира значението на ключовите термини, за да се избегнат недоразумения къде възниква разминаването 
и какво е то. Възможно е и привидно съгласие – това е ситуация, в която събеседниците се съгласяват на 
словесни изрази, но ги разбират по различен начин.

• Различно ниво на изразителност в културите - разликата между анимираните и сдържаните култури се отнася до 
допустимостта и ролята, изразяващи лични емоции и нагласи в общуването. Анимираните култури се 
характеризират с висока експресия. Допускат се повишаване на гласа, чести прекъсвания на речта, докосване 
(например потупване), дълго гледане в очите по време на разговора. От представителите на сдържаните култури 
понякога това може да се разглежда като твърде шумно, настойчиво и приказливо. За представителите на 
сдържаните култури най-важно е словесното изказване по отношение на предмета на дискусията. Изразяването 
на съпътстващите емоции и нагласи не е толкова важно тук. Те говорят много по-тихо от представителите на 
анимирани култури и не прекъсват изказванията на другите.





Допълнителни материали и препратки

● https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game

● https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/

● https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html

● https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm

● https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA

● https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk

https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game
https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk


Дейности
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Първа дейност
Тип: Множествен избор (Единичен отговор)
1. Кои са елементите на невербалната комуникация?
а. Мимики на лицето
б. Зрителен контакт
в. Параезични звуци
г. Всички от горепосочените

2. Невербалните сигнали отразяват отношението към събеседника чрез жестове, мимика, поза, дистанция от 
събеседника и тоалет.
а. вярно
б. грешно

3. Невербалните сигнали отразяват отношението към събеседника, така че е важно да осъзнаете своите 
невербални послания. Съгласуваността и контекстът между тях също са важни.
а. вярно
б. грешно



Втора дейност
Type : Multiple choice (Single answer)
1. Active listening is focusing on the interlocutor and what he has to say to us. The four key techniques for active listening 
are: Paraphrase, Clarification, Asking Questions, Reflecting.
a. true
b. false

2. The paraphrase is:
a. reflection of the interlocutor's feelings in our message to him.
b. asking the right number of questions to understand what the interlocutor is talking about,
c. repeating the key words of the interlocutor in your own words allows you to check whether you understand the intention 
and content of his speech correctly

3. Clarification is:
a. repeating the key words of the interlocutor in your own words which allows you to check whether you understand the 
intent and content of his speech correctly,
b. organizing and generalizing important elements of the interlocutor's statements, often serves as a summary and allows to 
systematize the course of the conversation,
c. asking the right number of questions to understand what the interlocutor is talking about as well as proper non-verbal 
communication,



Трета дейност

Тип: Матрично сортиране  

Въпрос: Свържете описанието с концепцията

Емпатия Изразявайте себе си по ясен, кратък и прям 
начин

Яснота и краткост Способността да се разбират и споделят 
чувствата на другия

Активно слушане Обръщате внимание на цялото съобщение, 
което се изпраща



Четвърта дейност
Тип: избор за сортиране
Въпрос: Подредете конкретните компоненти на процеса на комуникационен модел в правилния ред:

Кодиране

Подател

Съобщение

Декодиране

Канал

Получател

Изявление



Пета дейност

Тип : Попълнете празното място (Изберете от списъка)

Въпрос: Попълнете празните места

………… или обичаите може да се разбират по различен начин по целия свят. Например чукането по челото/главата 
във Франция, Италия и Германия означава ……., в Испания и Обединеното кралство – „Имам идея“.
В някои от културите контекстът на жестовете играе по-голяма роля, отколкото в другите. Културите с висок контекст 
разчитат повече на ……. а културата с нисък контекст разчита повече на ……….

Списък с думи: "ти си глупав", жестове, вербална комуникация. невербална комуникация



Шеста дейност

Тип: свободен текст

Въпрос: Бихте ли описали вашия стил на общуване? Как общувате с хората и какво мислите, че трябва да 
подобрите?



Последващ тест



Последващ тест

Тип: Множествен избор (вярно/грешно)

1. Ефективната комуникация е, когато получателят разбира съобщението, както е предвидено от 
подателя.
а. вярно
б. грешно

2. Еднопосочна комуникация или монолог възниква, когато един човекизпращасъобщение, 
събеседникът получава само информация, без да я задълбочава чрез въпроси.
а. вярно
б. грешно



Последващ тест
Вид : Множествен избор (вярно/грешно)

3. Двупосочна комуникация или диалог възниква, когато един човек общува с друг чрез разговор и 
съобщения, които са допълнени с въпроси, които позволяват да се увеличи и провери 
съобщението.
а. вярно
б. грешноо

4. Добрата комуникация включва както говорене, така и слушане
а. вярно
б. грешно

Ако всичките ви отговори са верни, имате добро разбиране за комуникацията



Последващ тест - викторина

Тип: Множествен избор (Единичен избор)
1. Общуването е неразривно свързано с понятието разбиране.
а. Вярно
б. Невярно

2. Принцип на ефективна комуникация е:
а. говорещият трябва да се увери, че знае и разбира всичко, което иска да каже, преди да започне да говори,
б. говорещият не трябва да проверява нивото на разбиране на речта си,
в. слушателят трябва да се увери, че чува добре гласа на говорещия.

3. Активното слушане е:
а. слушате внимателно и съсредоточено какво казва другата страна
б. питайки за подробности
в. с молба за разяснения
г. всички от горепосочените



Препратки
● Barriers to Effective Communication | SkillsYouNeed. (2019). Retrieved from 

https://www.skillsyouneed.com/ips/barriers-communication.html
● Communication Skills | SkillsYouNeed. (2019). Retrieved from: https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-

skills.html 
● Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary. (2019). Retrieved 24 November 2019, from 

https://www.merriam-webster.com/
● Jacko, J. (2012) Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenomenologicznym-systemowym, in red. W. Maliszewski, 

M.Korczyński, K. Czerwiński. Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna, Toruń.
● Kusio, U. (2007). Świat się rusza – szkic z komunikacji międzykulturowej. Kultura I Edukacja, 1, 23-35.
● Olejniczak, A. (2016). KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM. Studia I Prace Wneiz, 44, 75-86. 

doi: 10.18276/sip.2016.44/3-06
● Pixabay. (2019). Retrieved from https://pixabay.com/-
● Riccardi, P. (2014). Cross cultural communication. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk
● Rzepa, T. (2006) Psychologia komunikowanie się menedżerów. Wydawnictwo Difin, Warszawa 
● Thompson, J. (2011). Is Nonverbal Communication a Numbers Game?. Retrieved 24 November 2019, from 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game
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