
КОМУНИКАЦИЯ С АУДИТОРИЯТА 

И ИЗПОЛЗВАНЕ ЕЗИКА НА ТЯЛОТО 

ВЕРБАЛНА – използване на 

речта като основно изразно 

средство.  

НЕВЕРБАЛНА - използване 

езика на тялото – размяна на 

жестове и погледи.  



ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

Да се говори високо, ясно и уверено  

Да се говори на разбираем език, съобразен 

с познавателното ниво на слушателите 

Да преобладават свободните 

формулировки в изказа, а не дикторски 

Да се избягват паразитни думи 



ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ 

Позитивно отношение на представящия 
към темата 

Кратки паузи след ключови моменти 

Умерен хумор за разведряване 

Предоставяне на възможност за участие 
на аудиторията 

Отсъствие на егоистични фрази като: 
“Както аз ви казах...”, “Както аз ще ви 
покажа...”  

  “Както Вие ще видите....” 



ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО 

Изправена стойка 

Обърнато лице към 

слушателите 

 Ръцете са отпуснати 

до тялото 

Спокойна походка 

при движение 

ПОЗИТЕ ИЗЛЪЧВАТ  

НЕХАЙСТВО И АРОГАНТНОСТ 



ПОЛОЖЕНИЕ НА РЪЦЕТЕ 

Жестикулирането е при необходимост или в 

подкрепа на изложението 

Не се държат предмети - отвличат вниманието 

Избягват се докосвания по главата – излъчват 

неувереност или лъжа 



САМОЗАЩИТНИ РЕАКЦИИ НА 

ПРЕДСТАВЯЩИЯ 

 Ако се чувства нервен 

 Ако се чувства застрашен 

 Ако е отрицателно настроен  

 



ИЗРАЖЕНИЕТО НА ЛИЦЕТО 
 Установен зрителен контакт преди началото 

Избягване втренчването очи в очи или в 

обект 

 Адекватни мимики и жестове – изразяват 

отношението към общуването 

 

ДЕЛОВИЯТ 

 ПОГЛЕД 

СОЦИАЛНИЯТ 

 ПОГЛЕД 

ИНТИМНИЯТ 

 ПОГЛЕД 



ДВИЖЕНИЯТА НА 

ПРЕДСТАВЯЩИЯ 

Спомагат за отпускане на аудиторията 

и премахване на бариерата между тях 

Неподвижната поза създава 

напрежение  

Прекалено динамичните движения 

водят до разсейване 

Не се нарушава личната и интимната 

зона на слушателите  



ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО 

Интимна зона (между 15 и 46 см.) - само 

между емоционално близки хора  

 Лична зона (между 46 см. и 1,22 м.) – за 

обществени събирания и срещи с приятели 

 Социална зона (между 1,22 м. и 3,60 м.) -  

разстояние между непознати хора   

Публична зона (над 3,60 м.) - за обръщение 

към голяма група хора 



Често използвани в общуването жестове с 

ръцете 

 Жестът с вирнат палец - когато се прави с по-отпуснати палец 
и длан, този знак се използва от стопаджиите, за да спрат 
попътна кола; освен това се използва и като заместител на 
знака „ОК“; когато се брои от едно до пет, се използватози 
знак за „едно“, Палецът се използва, в съчетание с други 
жестове, и за да покаже власт и превъзходство или в 
ситуации, когато някой се опитва да ни наложи своето.  

 Знак “V” - Уинстън Чърчил го популяризира със значение на 
„победа“ („victory“), но в този случай той се прави с обърната 
навън длан. Означава и „две“ при отброяване 



Често използвани в общуването жестове с 

дланите на ръцете 

 

 

 дланта дарява своя притежател с 
известна доза авторитетност и с 
властта на мълчаливото надмощие 
над другите. Има три основни жеста 
на дланта, които внушават власт: 
позицията с длан нагоре- символ на 
честност, откритост и готовност за 
равноправен диалог; позицията с 
длан надолу -придава авторитет и 
власт и позицията със затворна длан 
и насочен пръст -се възприема като 
символична палка, с която човекът, 
който прави жеста, сякаш ви 
принуждава със сила да му се 
подчините .  



„двойно прихващане“, при ръкуването  

 засвидетелства искреност, доверие или дълбочина на чувствата 
към онзи, когото поздравява. Допустимо е само между близки 
приятели или роднини, като в този случай лявата ръка на 
инициатора на ръкуването навлиза само в интимната зона на 
другия човек.  

 държането на рамото е белег за по-дълбока привързаност, 
навлизат в близката интимна зона на другия човек и при тях 
може да има дори реален контакт на телата Трябва да бъдат 
използвани само когато съответните хора са тясно обвързани 
емоционално по време на ръкувансто  


