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               Komunikacijske vještine 

 

ŠTO SU KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE? 

 

Čovjek je, kao što je opće poznato, društveno biće. 

Jedini način povezanosti čovjeka i ostatka 

dinamičkog društva je komunikacija. Sukladno tome 

može se zaključiti kako je upravo komunikacija jedan 

od najbitnijih procesa u kojem sudjelujemo svaki dan. 

Ali unatoč tome većina ljudi se ne rađa s oštrim 

komunikacijskim vještinama, već ih stječe 

socijalizacijom, prezentacijom i ostalim načinima 

komunikacije koji zahtijevaju veći utrošak energije. 

 

ŠTO JE „KINESKI ŠAPTAČ“? 

 

Kineski šaptač je vježba koja simulira 

interaktivnu i kompleksnu komunikacijsku 

situaciju. Sudionicima može pomoći u 

uzvježbavanju i izgradnji vlastitih komunikacijskih 

i prezentacijskih vještima. Cilj ove vježbe je razvoj 

komunikacijskih i prezentacijskih vještina. 
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  VJEŽBA:  

  

KINESKI ŠAPTAČ 

 

1. Trebat će vam nekoliko kratkih priča. 

2. Dajte korisnicima mogućnost da se jave ili sami odaberite 7 ljudi za prvo 

provođenje ove vježbe. 

3. Od tih 7, 6 pošaljite van iz učionice i pobrinite se da ne čuju što se dešava unutar 

učionice. 

4. Pročitajte jednu od priča koje ste pripremili onom 7. korisniku koji je ostao u 

učionici i publici. 

5. Nakon što ste mu pročitali priču pošaljite ga van po jednog od preostalih 6 

korisnika. 

6. Recite 7. korisniku (koji je slušao priču) da se potrudi što bolje može pred 

razredom prepričati tu priču 6. korisniku kojeg je doveo u učionicu (dok su ovih 

preostalih 5 još vani). 

7. 6. korisnik nakon toga opet ide po jednog korisnika van i ponavlja se isti proces 

dok svi  korisnici nisu opet u učionici 

8. Na kraju Vi pročitajte priču u njenom originalnom obliku. Ponovite istu stvar s 

drugom pričom i drugih 7 učenika. 

 

Je li posljednja verzija priče puno drugačija od originala ?  

 

 

 

 


