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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 CILJ VJEŽBE „BOLJEG UPOZNAVANJA“? 

Ova vježba ima dvostruki učinak razvoja i izgradnje 

prezentacijskih i komunikacijskih vještina te 

međuintegraciju svih sudionika s obzirom na pitanja 

koja se postavljaju. 

Ciljevi:  

-razvoj komunikacijskih I prezentacijskih vještina 

-bolje upoznavanje i integracija skupine na kojoj će se 

vježba prakticirati 
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  VJEŽBA:  

  

BOLJE UPOZNAVANJE 

 

• Potrebni su vam papirići s pitanjima za korisnike  

Primjeri pitanja: Što si radio prošlog vikenda? Koja ti je najbolja navika? Koji 

dio odjeće te najbolje opisuje i zašto? Da dobiješ na lutriji kako bi taj novac 

potrošio/la? koja ti je najgora navika? 

• Papiriće treba saviti da se ne vidi koja su pitanja na njima i staviti ih u neku kutiju ili 

nešto slično 

• Svi korisnici neka sjednu u krug, neka se odredi tko će biti prvi i on neka izvuče papirić, 

pred svima odgovori na pitanje koje je na papiriću koji je izvukao, te ga zatim vrati 

nazad u kutiju i šalje je dalje u krug (ako imate mnogo pitanja možete ih stavljati sa 

strane da se ne ponavljaju) 

                                     Smatrate li da bolje poznajete svoje kolege nakon ove vježbe ? 

 

 

 

 


