
Комуникација 

Нашиот живот се состои од врски, а 

врските се засноваат на комуникација.  

Изготвил  Педагог    Маргарита Ставрова  



Комуникација  
• Комуникација е процес на размена на 

информации низ заеднички систем на симболи. 

•  „Комуникација“ е академска дисциплина што 

ја изучува комуникацијата меѓу различните 

субјекти. 

• Јазикот е систем од знаци, а комуникацијата 

претставува размена на знаци. Иако може 

упростено да се комуницира и без употреба на 

јазик, сепак некакви знаци мораме да 

размениме. 



Видови комуникација 

• Во зависност од тоа дали се употребуваат симболи или сигнали, дали се употребува говорот или 
други знаци, дали директно се обраќаме или користиме технички помагала при општењето итн. 
разликуваме: 

 

• 1. Симболичка и сигнална комуникација 

• Кога восприемаме знаци кои не се упатени кон нас, станува збор за сигнална комуникација. 
Кога, пак, знаците ни се упатени нам, таа комуникација се вика симболичка. Најсложен и 
најсовршен систем од симболи е човековиот јазик. 

 

• 2. Гласовна и негласовна комуникација 

• И луѓето и животните комуницираат со испуштање гласови. Кога употребуваме други знаци, 
гестови, мимики, како и писмо (напишан текст), тогаш комуникацијата е негласовна. 

• 3. Посредна и непосредна комуникација 

• Човекот многу често употребува технички помагала при комуникацијата. Значи, освен директно 
(непосредно), луѓето комуницираат со посредство на телефон, компјутер, пошта итн. 

• Вистинска непосредна комуникација се остварува кога си зборуваме самите со себе, односно 
кога размислуваме или си правиме планови. На пример, размислуваме за тоа што треба да 
направиме во блиска иднина (денес треба да учам, да напишам домашна, па ако имам време 
ќе одам со пријателите на кафе). 

• 4. Еднонасочна и заемна комуникација 

• Претходниот пример претставува еднонасочна комуникација (самите кон себе), но таква 
комуникација може да се случи и кога има повеќе учесници. На пример, кога професорот ја 
предава лекцијата комуникацијата е еднонасочна, но кога ќе ги вклучи учениците во активна 
дискусија за темата, тогаш комуникацијата станува заемна. 

• Еднонасочни се и средствата за јавно информирање (медиумите), телевизијата, радиото, 
печатените медиуми, како и писмата без одговор. 

• 5. Вербална и невербална комуникација 

• Неколкупати кажавме дека јазикот е најсовршено средство за комуникација. Кога го 
употребуваме јазикот ние вербално комуницираме. Со помош на зборовите најпрецизно ги 
искажуваме нашите мисли. 

 



Невербалната комуникација  
 

• Комуникацијата е клучот за здрава врска, без разлика 
дали е колегијална,љубовна, пријателска или семејна. 

 

• Невербалната комуникација подразбира употреба на 
гестови, мимики, паузи итн , односно кога не се 
употребува говор (зборови). 

• Постојат различни видови на комуникација.  

• Имено се покажало дека 55% влијание на луѓето има 
изразот на лицето од личноста која говори ,т.е нејзината 
фацијална експресија.  

• Потоа помалку важно е невербалниот аспект на говорот и 
тоа 38% а само 7 % се придава важноста на зборовите. 

• Ова значи дека невербалната комуникација е впрочем 
модел  на кое луѓето повеќе веруваат независно што 
зборувате.  



 

КОМУНИЦИРАЊЕ преку   ГОВОРОТ НА ЛИЦЕТО  

• КОМУНИЦИРАЊЕ преку  ГОВОРОТ НА ЛИЦЕТО се нарекува  
ФАЦИЈАЛНАТА ЕКСПРЕСИЈА 

•         ЛИЦЕТО Е ВО ЦЕНТАРОТ НА ВИДНОТО ПОЛЕ И ТОА Е 

• НАЈЕКСПРЕСИВЕН ДЕЛ ОД ТЕЛОТО МОШНЕ ЗНАЧАЕН МЕДИУМ 
ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕКОВИ 
ЧУВСТВА    ВЕСЕЛОСТ, ЖАЛОСТ,  ИЗНЕНАДУВАЊЕ, СТРАВ, БЕС. 

• ПОСЕБНО ВООЧЛИВИ СЕ ОЧИТЕ ИЗРАЗУВААТ ДВЕ ЕМОТИВНИ  
ЕКСПРЕСИВНИ СОСТОЈБИ -СТРАВ И ИЗНЕНАДУВАЊЕ.  

• РЕГУЛАТОРНА комуникација се одвива   ПРЕКУ ПОГЛЕДОТ 
КОГА СИГНАЛИЗИРАМЕ ДЕКА СМЕ СВЕСНИ ЗА СИТУАЦИЈАТА  
САКАМЕ ДА КОМУНИЦИРАМЕ ,СО ОДВРАЌАЊЕ НА ПОГЛЕД 
ПРЕНЕСУВАМЕ  ПОРАКА ДЕКА САКАМЕ  ДА  КОМУНИЦИРАМЕ . 

• КОНТРОЛНА комуникација КОГО И КАКО ЌЕ ПОГЛЕДНЕМЕ 
ЗАВИСИ ОД ДОВЕРБАТА ,ОДНОСОТ ,ИНТРЕАКЦИЈАТА  И ОД 
СОЦИЈАЛНИТЕ СИГНАЛИ.  

• Нaјважен дел е устата преку која комуницираме, а посебно 
е важна за глувонемите бидејки тие читаат пораки преку 
движењето на устата.  

 



Невербалната комуникација  

  
 ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО Е СОСТАВЕН ОД ТЕЛЕСНИ ДВИЖЕЊА, 

ГЕСТОВИ,  ИЗРАЗИ КОИ СЕ ЗДРУЖУВААТ ВО ПООБЕМНИ СИСТЕМИ 

 Гетсикулација со рацете и деловите од телото  тие  не се дел од 

инстиктивната природа  туку се системи кои се учат и се 

разликуваат  во различни култури според Умберто Еко  

 СЕ СИСТЕМАТИЗИРААТ ВО ТРИ ВИДА: 

     Адаптори  движења кој му помагаат на човекот при движење во 

средината.  

 Регулатори движења кои го насочуваат човековиот говор или 

контакт  со други. 

Илустратори го објаснуваат ,збогатуваат ,го нагласуваат  

вербалното соопштение.  

Преку држење на телото се дава значење каков е 

ставот кон соговорникот дали изразуваме чувста 

или душевно расположние.  



Вербална комуникација:  
•            Постојат три вида на вербална комуникација:  
                            пасивна, агресивна и уверена. 

 

• На кој начин вие комуницирате? 
 

• Пасивната комуникација е покорна и доста нездрава, бидејќи 
подразбира дека не ги почитувате вашите потреби, што може да 
доведе до чувство на огорченост, лутина и ментална исцрпеност. 
 

• Агресивната комуникација е, исто така, нездрава, затоа што не ги 
почитува потребите на соговорникот. Тоа е насилна комуникација, 
форма  на доминација. 
 

• Уверена комуникација е здрава комуникација, од една страна го 
почитувате вашиот соговорник, од друга страна сте сигурни во себе.  

• Почитувањето секогаш треба да биде взаемно. 
 

• ЗА разлика од Вербалната комуникаија , невербалната 
комуникација, исто така, може да се класифицира како нездрава, 
бидејќи содржи претпоставки, очекувања и недоразбирања. 
 
 



: 
Видови на комуникација  

•         Постројат  неколку видови на комуникација : 

 

• Интерперсонална комуникација  (од 45 до 80 см):-комуникација помеѓу 
двајца или повеќе лица ,лице в лице вклучува блиски луѓе,пријатели,роднини  
луѓе со кој имаме личен однос со кој повеќе или помалку се 
идентификуваме.  

• Интраперсонална комуникација – комуникција со самиот себе  (на пр. 
размилување, анализирање, монолози),запознавање со светот околу себе.  

• Групна комуникација (80 см до 4 метри): - комуникација која се заснова на 
оддалеченост  од повеќе групи луѓе дистанца помеѓу луѓе кои нешто 

• заеднички преземаат. 

• Јавна комуникација(-од 4 метри и повеќе):  комуникација помеѓу голем број 
на различни луѓе каде говорникот и луѓето имаат ист став и задачи.Таа служи 
за формализирање на односите. Таа служи за формализирање на односите 
упатува на непристапност на луѓето  ангажирани во јавниот живот. 

 

• Масовна комуникација(од 4 метри и повеќе):  помеѓу голем број на различни 
луѓе. 

• Меѓукултурна комуникација – комуникација помеѓу различни култури и луѓе 
различни од нас.  



Интерперсонална комуникација  

• Оваа  комуникација може да биде вербална или 

невербална комуникација и однесување во која сме 

со другото лице каде  воспоставуваме  стабилни 

меѓучовечки односи .Затоа е значајно да имаме 

добра воспоставена комуникација  и комуникациски 

вештини  кои се клучен успех во однос кон другите. 

• Овој облик на комуникација подразбира  вклучување 

на мисли,чувства,перцепција реакции од давателот и 

примателот на пораките. 

• Некогаш рекациите може да бидат бурни (па се 

сметаат како напад) или смирени  (советодавни). 

• Ваквата комуникација зависи од карактерот на 

личноста,содржината на пораката ,околината.  

 



Пренос на информации  
 Вашата порака треба да биде разбрана.  

 Проверена информација со јасна порака.  

 Пораката треба да  биде целосна,  бидејќи нецелосната 
порака води кон претпоставки,недоразбирање и одложување 
на дејството. 

  Користење на вистински јазик ,факти,податоци,зборови. 

 Пренесувате гласини без да проверите дали се точни или 
повторувате работи кои сте ги чуле за вашите колеги без да 
знаете дали се вистинити или измислени. 

 Доколку инфомациите не се точно пренесени во очите на 
соговорникот го губите кредибилитетот.  

 Не треба и не смее да се пренесува било каква порака, 
доколку не постои сигурност во тоа .  

 Употребувате премногу остри и тешки зборови во вашата 
секојдневна комуникација. 

 



Видови облици  на интерперсонална комуникација  

• Формални –неформални –разликата е во 
планираниот и спонтаниот контакт.  

• Јавна или приватна –разликата е во поглед на 
начинот на комуникација.  

• Дистанцирана –интимна –разликата е во 
давањето пораки од страна на давателот и 
примателот на пораката.  

• Отворени или затворени –разлика во 
можностите на употреба на кодот на 
комуникацијата.  

• Функционална или експресивна – разлика во 
квалитетот и употреба на говорот и јазикот а 
поретко и шум.  



Грешки во комуникација Шум  

• Може да доведе до многу грешки. 

• Шумовите не се јасни и ја прекинуваат добрата 

комуникација може да се измени пораката или да 

се добие погрешна порака со сменето значење. 

• Во овој случај доаѓа до неразбирливост и лоша 

комуникација и процесот на комуникација во 

потполност е сменет примателот не ја добива 

вистинската порака од испраќачот  и она што тој 

сакал да го каже на почетокот (пример ако 

примателот  на состанокот можеме да му 

испратиме писмена порака по мобилен за да има 

вистинска важност и разбраност на истата ). 



Совети за добра интерперсонална 

комуникација   

• Внимавање на другиот од таа страна како ги 

прима нашите пораки.  

• Како тој ги прима и како ги разбира. 

• Можеби ги разбира на поинаков начин од нас. 

• Најголем успех  ако лицето ги разбере и свати 

пораките онака како вие сте претпоставиле и 

сте очекувале . 

• Ова би значело дека сте оствариле одлична 

успешна комуникација.  

• Но често пати настануваат и грешки поради 

недоволно добра и јасна  комуникација.  



За добра комуникација 
потребно е да имаме: 

• Способност да ги слушаме и гледаме оние со кои 

сме во комуникација за да ги разбереме нивните 

пораки. 

• Способноста за изнесување на идеите и чувствата за 

истите да бидат корисни, како и насоките да ги 

натерате другите да ги слушнат вашите пораки и да 

ја разберат нивната важност. 

• Многу е важно да се знае дека со различни возрасни 

групи треба да се има различна комуникација. 

Појасно: поинаква е комуникацијата и начинот на 

која таа се спроведува со деца, со тинејџери, со 

возрасни, со стари итн 



• Мора да се внимава на начинот на 

комуникација кој се разликува во однос на 

средината во која се одвива.  

• Дали е во домот, во училиштето, на улица, во 

некое кафуле, на час, со другарите или 

роднините. 

• За добра комуникација потребно е многу 

доверба . 



Вежба „Кога довербата е на високо ниво, 

комуникацијата оди лесно, брзо и ефикасно.“  



1 Вежба - По личен избор, изберете имагинарна средина (професионална, 

социјална или група од друга географска одредница). Поставете ги сами трите 

почетни прашања и реакции со кои би почнале да комуницирате со групата. 

• Пример: 

• Од каде си 

• Колку години имаш 

• Зошто си тука 



Користена литература  
• https://www.teachhoot.com/Blog/6 

• Интернет извори 

• Прирачник за Педагошка Комуникација интерен 

материјал 2012/2013 група Педагогија 

Филозофски факултет професор Елизабета 

Томевска -Илиевска  

• https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B

8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.ht

ml 

 

https://www.teachhoot.com/Blog/6
https://www.teachhoot.com/Blog/6
https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html
https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html
https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html
https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html
https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html
https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html
https://makedonskijazik.mk/2009/09/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.html


Благодарам на 
вниманието  

 
• Изготвил: 

• Педагог Маргарита Ставрова  

• ЈУДГ ,,Буба Мара” 

•  2022 година  

 


