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1. Изходна ситуация, цели, методика
За постигане на педагогическите цели, при инструктирането на
преподавателите, трябва да се имат предвид притежаваните от учениците
възможности за преживяване и действие. Тук съдържащата се оценка за
нивото на развитие не бива да се смесва с определяне на нивото на знания на
обучаемите, чираците и учениците. Необходимо е тук познаването на найважните промени, възникващи в процеса на онтогенезата по отношение на
преживявания и поведение. Към това се прибавя и развойно-диагностична
компетентност, която се базира на заключения от диференциалната
психология на развитието и нейните прозрения за индивидуалните
деференции в промените на развитието.
Възпитанието и обучението допринасят отчасти генерално, отчасти
променливо на генетичните предразположения към промени в поведението и
изживяванията по време на онтогенезата. /б.а. онтогенеза – процесът на от
оплождането на яйцеклетката до съзряването/.
При това развитието е не само една от най-важните предпоставки за
възпитанието и обучението, а едновременно с това е и тяхна цел. За да
постигнат тази цел, обучителите трябва да направят ефективни от
педагогическа гледна точка своите уроци. Това особено зависи от
организирано към действие обучение. При това едно от изискванията от
голямо значение е възможно най-голяма близост до учениците. Развитието на
всеки обучаем трябва да се наблюдава и да се подкрепя чрез индивидуални
диференциални помощни средства. За преподавателя това означава,
постоянно да се самообучава педагогически, особено дидактическометодически и така да въздейства положително на своето саморазвитие. Тези
произтичащи от преподавателя предпоставки имат голямо значение и
същевременно са неизбежни за висок коефициент на полезно действие на
обучението и възпитанието.
В тази връзка не могат да бъдат пропуснати редица недостатъци и
слабости. Възпитанието днес е твърде много ориентирано върху грешките на
децата
– Липсва емоционалното вълнение. Емоционалното възпитание е занемарено.
Обучаемите /чираци/ученици/, които се обучават от разбиращ ги и възприемащ
учител, постигат по-високи успехи в училище от тези, които са обучавани от
учител, който води “рутинни уроци”.
Изхождайки от казаното, в науката и практиката се изисква модерно
обучение. При това се вземат предвид следните аспекти:
•

Обучението трябва да бъде насочено към актуални и в перспектива
постоянно нарастващи изисквания;
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•

Приоритет има ориентираното към действие, концентрирано към
ученето обучение, което се провежда предимно в открит аранжимент
от страна на преподавателя;

•

Развитието на компетентностите е в посока обръщане на най-голямо
внимание на обучаемите. Става въпрос за компетентността за
действие и нейните измерения /елементи/ като предметна
компетентност, методическа компетентност, преподавателска
компетентност, социална компетентност.

Целта на всеки един учебен час е, ученикът след 45 минути да напусне
стаята с повече компетентности, от тези, с които е прекрачил прага на стаята в
началото на часа. При това напредъкът не трябва да се състои в принудително
придобиване на обучителна компетентност. Тъкмо в днешно време развитието
на социалните, обучителните и методическите компетенции е много важно.
Само, когато ученикът развие едновременно всичките 4 отделни елемента,
може да постигне професионална компетентност.
Ако преподавателят стои само пред класа, за да разказва съдържанието
на урока, доминира ли концентрираното само върху учителя тип преподаване,
в този случай може да се повиши предметната компетентност на обучаемите,
но как ще съзрее в такъв климат социалната компетентност? Освен това ако
виждате постоянно своите учители само като “и сам войнът е войн” да стоят
пред вас. Как ще са запознаете с предимствата на работа в екип и
тиймбилдинга?
Компетентностите се развиват чрез действия, при изпълнението на
теоретично известни практически операции. Предпоставка за възникването и
укрепването на социалните компетенции е задружната агресия във всички
форми на социална интерактивност. Взаимната комуникация и кооперация ги
поощряват В резултат на това упражненията и тренингите са важни
методически елементи. Те могат при всички случаи да се изпълняват от
отделните хора, извън групата.
При избор на подходящи методи за обучение сигурно има лични
предпочитания при всеки преподавател. Два пункта постоянно трябва да стоят
в центъра: съдържанието на урока и обучаемите. Всички стремежи накрая
произтичат от това, тези два елемента възможно най-тясно да се обвържат
помежду си. А именно това не е възможно само с изнасяне на лекция от страна
на преподавателя.
Задачата на преподавателите вече се състои не само в директното
въвличане в науката, ами се концентрира все повече от досега обичайното,
върху разработването на насочено към учениците учебно съдържание преди
часа. Резултатът от тази подготовка трябва да бъдат учебни материали, които
да подпомогнат обучаемия самостоятелно да навлезе в темата. Понеже всеки
ученик има индивидуално темпо за учене, в клас трябва да има малко на брой
общи проверки на наученото. Те трябва да бъдат разработени в учебните
материали.
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Резултатите от тези проверки трябва да бъдат възможни за проверяване от
страна на самите обучаеми, така че да получат навременна обратна връзка за
техния индивидуален резултат.
За придобиването на социални
значение са емоционалните умения.

компетентности от основно

Понятието “емоционални умения” обхваща способността
комуникиране, агривността както и срамежливостта на децата.

за

Емоционалните умения допълват динамично интелигентността.
Емоционалните качества са за постигане на успех: чувствителност,
себеизразяване, разбиране на чувствата, овладяване на настроението,
любезност, услужливост, респект.
Емоционалната интелигентност обхваща способността
наблюдават собствените и чуждите чувства и емоции.

да

се

Преподавателят трябва да поощрява емоционалните умения на
обучаемите, да ги подпомага в тяхното развитие. Те трябва постоянно да
бъдат мотивирани. И в това се състои голямата отговорност на
преподавателите.
Използваните при мотивирането на учениците форми са:
Да се вслушваме в учениците, да възприемаме техните възгледи, да
изразяваме респект към тях, да се смеем на ученическите вицове, погледите и
усмивките им, всичко това може да изразява доверие и задоволство от
резултата. Възприятията, жестовете и мимиките принадлежат към формите за
положителна оценка, които се използват при мотивирането на учениците. С
изражението на лицето, тона на гласа, с невнимание или с жестикулацията
може да се изрази както оценка, така и критика. При отсъствието на такива,
формата на обучението е много формална и безлична.

2. Възприятие, жестикулация и мимики – психични
аспекти на преподавателското поведение.
2.1 Възприятието е активен психически процес, чрез който се
опознава непосредствено външния свят и вътрешния мир чрез сетивните
органи. В процеса на възприятие на един човек мозъкът не може да раздели
емоционалния израз на лицето и положението на тялото – дори и
наблюдателят да се концентрира само върху мимиките.
Ние всички изпращаме и приемаме непрекъснато сигналите на тялото,
без да правим поотделно съзнателно отчет за това. Същевременно точно
забелязваме, когато някой е унил – ако несъзнателно познаем, че това чувство
се създава от гледката на свити рамене, присвит седеж и свити в ъгъл надолу
устни.
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Тъй като невербалното поведение в голямата си част ни е вродено, не е
необходимо да учим правилната интерпретация на сигналите. Ние ги
разбираме интуитивно. Но понеже всичко протича в полето на подсъзнанието,
ние можем и да лъжем с тялото си повече, отколкото с думите. Много е трудно
да гледаме другите в очите и да казваме неща, които на са истина. Това е и
причината, защо всеки в подобни случаи вярва повече на сигналите на тялото,
отколкото на думите. Тялото не лъже.
И така, човек трябва внимателно да се опитва да скрива истинските
изражения на тялото чрез добре подбрани думи. Не винаги тялото предава,
какво действително се мисли, но може да предаде, дали думите са честни. И
това стига, за да се посее съмнение. Повечето събеседници стават твърде
учтиви, за да загладят неприятното впечатление. Но както хубаво е казано:
Нещо остава да виси. И при следващ разговор събеседникът показва ясно помалка готовност, да се остави да бъде убеден от Вас.
Има различни възможности за невербална комуникация: зрителен
контакт, мимики, жестове и стоеж на тялото – други сигнали на тялото, които са
базирани на движенията. Те служат на говорещия като обратна връзка. Чрез
тези така наречени “Backchanneling-механизми” той може да открие, дали
останалите участници всъщност го слушат, интерпретират ли го по начина,
които той има предвид и съгласни ли са с неговите съждения. Такива сигнали
за обратна връзка са особено важни за преподавателите. Без тях актуалната
степен на внимание, разбирането на казаното, съгласието, критиката и общо
потребностите и желанията на обучаемите остават неразбрани.

2.2 Жестикулацията обхваща стандартните жестове, например
ръкопляскането, махането с ръка и т.н.
В тесен смисъл се разбира информацията от непосредствените
движения на китките и ръцете.
В широк смисъл това са сигналите на външните промени на
положението на тялото като елемент, съпровождащ разговора. Но жестовете
водят също и независим от разговора собствен живот.
С жестовете преподавателят предава сигнали. Той изтъква твърдения
или резултати от обучение, превъзнася, изразява съмнение например чрез
“сбръчкване на челото”, или демонстрира чрез своя стоеж радост или
недоволство.
Силни и решителни жестове издават сигурност. Чесане, скубане и други
нервни жестове разкриват напрежение и несигурност. Който пък избягва
жестове, изглежда изплашен. Медиците например знаят, че човек с
депресивни смущения едва използва жестове.
С нашите ръце рисуваме и коментираме нашите думи в разговора – а
именно по-недвусмислено и по-правдиво отколкото разговорния език би могъл.
Протегнати напред ръце и удар с ръце подчертават решителните думи
или взето решение. Отворени нагоре ръце символизират даване, вземане или
молба. Ако ръцете са отворени надолу, показват покриване, примирение или
отслабване на волята.
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2.3 Връзка между жестове и техника на говорене.
В самостоятелното развитие на личността на преподавателя от
значение е и неговата техника на говорене. Какво влияние може да има
техниката на говорене върху жестовете? Положението на тялото, от гледна
точка на дишането ни, трябва да бъде изправено, не трябва да бъде опънато
или прегърбено. Всяко силно движение на главата и ръката влияе върху
потока на въздуха при дишане. Преди да заговорим издишваме старата
/полужива/ енергия, стягаме се, за да вдишаме дълбоко, за да създадем нова
сила и да внесем в тялото динамично напрежение /но не напрегнатост/.
Чрез това контролиране на дишането в началото на процеса на
говорене, си осигуряваме не напрегнато, но динамично положение на тялото,
което действа открито и положително върху събеседниците.
С раменете, ръцете и китките не можем да провеждаме екстремни и
неспокойни движения. Концентрацията върху дишането е достатъчна, за да
държим под контрол тялото си.
От гледна точка на техниката на говорене, преподавателите поставят
акценти, за да подчертаят значението и важността на думите. Една дума в
същата тоналност, но изказана малко по-силно от останалите действа на
учениците така, като че ли преподавателят им я е поднесъл на тепсия.
Така преподавателят задълбочава тази дума! Чувството при това
“високо изговаряне”, което се създава у учениците, е сякаш думата е изречена
по-напред.
Ако преподавателят използва ръцете си при говоренето, той засилва
изразителната сила на своите думи.
Дума и жест носят една и съща изразителност.
Често не винаги ръцете сигнализират едно и също с това, което учителят
преподава с думи.
Той си играе с химикала, дърпа косата си – това отклонява от
съдържанието. Внимателният ученик ще възприеме тези сигнали и ще ги
разгадае, и с това той ще възприема учителят като личност, но не и
съдържанието.
Кимането с глава, клатенето на глава подчертават техниката на
говорене.
Приблизително във всички култури клатенето на главата означава “не”.
Началото на това движение може да бъде наблюдавано още при кърмачето,
което при антипатичен стимул поклаща глава, като по този начин отдалечава
очите и носа си от дразнителя. В хода на родовата история се е стигнало до
ритуализиране. Понеже сигналът е трябвало да стане еднозначен, започнало е
да се изпълнява очебийно: чрез разширяване на движението на главата почти
до завъртане на половината тяло, че даже и до повтаряне на движението.
От друга страна кимането с глава в повечето култури означава “да”. Тук
свеждането на главата вероятно е означавало един вид жест на покорност, за
да се склони и интерактивния партньор. Тук ритуализирането се е извършило
чрез повтаряне на жеста и това означава, аз се покорявам на това, което
казваш, т.е съгласен съм с това.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него.
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Привидно изключение от това правило изградили Гърция и България,
както и части от Индия. Там “не” се изразява чрез високо вдигане на глава
заедно с притваряне на очите и смръщване на носа.
Този жест изразява ясен отказ, затваряне и на двата подстъпа както и
разграничаване от събеседниците. Жестът “да” в тази страни е бавно
движение в двете посоки на главата като знак за отмерване на думите, което
от културна гледна точка се е развило като съгласие и е станало “да”.

2.4 Мимиката – невербално изразяване на преподавателя.
Мимиката представя изражението на лицето /изненада, страх, тъга/ Чрез
многобройни изследвания, сравняващи различните култури, днес е
установено, че човешката мимика се произвежда и разбира на биологична
основа. От двадесетте различни мускули на лицето, седемнадесет от тях са
предвидени за мимически изрази. Те нямат други функции. Мимиките показват
нашите основни чувства. Когато се радваме показваме типично изражение на
лицето, както и когато ни ядосват, когато ни отвращават или когато сме тъжни.
Тези мимики за вродени .
Един от най-често използваните във всекидневието израз на лицето
изглежда като смес между яд и недоволство. Използваме го много често, без
да съзнаваме това. Ние смятаме, че изглеждаме любезни, въпреки че един
поглед в огледалото по-добре ще ни поучи. За това има две взаимосвързани
причини. Едната е: ние се ядосваме в действителност често на някакви
дреболии, които ни развалят настроението и не предусещаме, че това
състояние се изписва на лицето ни. Другата причина е: ние сме под
напрежение и стрес и това се откроява чрез мрачна мимика. Ако не ни се
отдава, да премахнем този неохотен израз, трудно ще излъчваме
непринуденост и симпатия.
Малкото, които успяват да направят това, ни въздействат като житейски
пример за хора, на които ежедневното разочарование не може да навреди.
Дори и поради тази причина си струва, понякога да мобилизираме всичките си
сили и да заменим негативните с позитивни мисли. Тялото ни ще се
отблагодари с весело изражение на лицето.
Повечето ученици гледат преподавателя в лицето, и дори тук понякога
се стига до това, че мимиките предават друга информация, различна от думите
на учителя. Той със сигурност има опит да разпознава
усмивките и
безчувствени очи, любезните думи и озлобения израз на лицето.
Ние възприемаме от говорещия 80% от информацията невербално и
само 20% вербално. Оскъдните 20% засягат съдържанието на думите, на
действително казаното. Това голямо несъответствие може да бъде променено
от обучен преподавател. Ако ръцете, жестовете, положението на тялото
подпомагат думите, се увеличава способността за възприемането на
съдържанието. Посланието / изразяването ще бъде по-ясно и недвусмислено.
Ако се въвлече и мимиката като активен съпровод на думите възприемането и
недвусмислеността на думите се увеличава до 40%. Ако се използват още
слухово обвързани модулации и гласът се намира в безразличната височина
на тона, способността за възприемане ще се повиши на 80%.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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Щом се появи обаче споменат вече невербален израз, който не е в съзвучие с
казаното, това смущаващо разсейва вниманието от съдържанието.
Тези невербални изражения са ефективни при изразяване на емоции.

2.5. Зрителен контакт – средство за активизиране на
обучаемите.
Зрителният контакт е невербален израз за регулиране на вниманието на
слушателя. Възприето е, че липсващия зрителен контакт може да доведе до
изравняване на релевантните разлики на изразите на комуникация. Който
свежда поглед, въздейства срамежливо или има нещо, което крие. Който гледа
другите спокойно в очите, буди доверие. Един поглед се забелязва от друг
човек, ако трае едва три секунди. Поглед по-продължителен от три секунди е
сигнал за недвусмислен интерес.
Не е възможно един оратор да се обърне с помощта на невербалните
сигнали към определени лица, както е обичайно в директната комуникация:
партньор в дискусия се обръща към привърженика на противното мнение,
отговор се насочва към питащия и т.н. В директната комуникация вниманието
се насочва към главния адресат чрез многократен зрителен контакт.
Между участниците в един разговор погледът е важен регулатор. Който
говори, избягва да гледа непрекъснато втренчено останалите, ами се стреми
понякога да насочи настрана очите си. Друго е при слушателя. Който гледа
вторачено говорещия, сигнализира интерес и симпатия и го насърчава да се
изкаже. Който като слушател свежда поглед, въздейства плахо и разсеяно.

2.6 Положението на тялото в контекста на мимиките и
жестовете.
Изправено положение на тялото е сигнал за вътрешен мир. Колко много
мъже още в началото на 20-те си години ходят с присвити рамене и с поглед,
насочен към земята. Тяхното тяло изглежда не само приведено, то излъчва
също и подтиснато настроение. Затова главата високо, гърдите напред,
погледа, издигнат над линията на хоризонта. Който ходи така, диша посвободно. Той не само ходи изправен, но се и чувства така. Изправена
походка излъчва самочувствие и затова има - подобно на импозантната осанка
– харизматично действие.
Който е сигурен в себе си, винаги навежда горната част на тялото си
към другите по време на разговор. Убедително въздейства изправеното
положение при всички случай само, ако е придружено с непринудени
движения. Който върви, като че ли е глътнал бастун, излъчва неспособност за
спонтанност Това важи особено за мъжете на средна възраст, които се
разхождат по плажа с прибран с големи усилия корем.
По дистанцията и разстоянието между телата на двама човека, които те
вземат, се отгатва видът на тяхната връзка. До 60 см. разстояние се намираме
в интимната зона на другия. Една такава близост сигнализира за доверие. А
ако и двамата се гледат дълго в очите /повече от 3 секунди/, гарантирано е, че
тук имаме работа с влюбени.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
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Нашата култура изисква в определени ситуации, също и чужди хора да
се приближат помежду си: в метрото или в асансьора. При това те изпитват
неприятно чувство и компенсират принудителната близост чрез поведение на
избягване на останалите сигнали на тялото: избягва се контакт с поглед, гледа
се в земята или в неопределена далечина /гледа се през човека/, отдалечава
се от съседа възможно най-далече, движи се възможно най-малко и се поставя
чантата, като един вид бариера.
До 1,20 м. се намираме в личната зона. Това е разстоянието, което
заемат помежду си добри приятели и познати, също и членове на семейството
в ежедневните си дейности. Ако при това се погледнат или наведат тяло един
към друг, това се разбира от другия като подканване за разговор.
От 1,20 м. до около 3,60 м. се простира социалната зона. Такава
дистанция поддържат хора, които комуникират помежду си в социалния живот:
шеф със сътрудник, продавач с купувач, чиновник или служител. Едва, когато
шефът и служителят станат приятели, интересуват се от своите хобита и
предприемат съвместни излети, те ще скъсят дистанцията между телата си.
Понякога даден шеф цени приятелските форми на общуване, за да докаже
своите човешки качества. Ако това е неприятно за служителя, той
несъзнателно сигнализира своето вътрешно разстояние чрез спазването на
голяма дистанция между телата.
Над 3,60 м. се намираме в обществена дистанция. Това е разстоянието
при театрални постановки, военни паради или лекции в университет.
Характерна е ролева дистанция между оратор и публика. И когато по време на
по-близките дистанции продължителен поглед въздейства нахално, в този
случай непрекъснато зяпане е единствената възможност, да останем в контакт
– най-малко за нямата публика – и затова се оценява положително като знак за
проявен интерес.

2.7 Заместване на думите с жестове по време на урок.
С езика на тялото може ефективно да се изтъкне авторитета на учителя
срещу ученик, който не работи. Три въпроса, респективно указания трябва да
бъдат изяснени:
1. Задаването на въпроси може често повече да съответства на
учениците, отколкото изнасянето на лекция по нравственост.
2. Близостта означава, проникване в личното пространство на ученика
и това вземане на отношение има голямо действие.
3. Контактът с поглед още повече ще увеличи нашето влияние,
главно ако ние насочим поглед малко по-дълго върху избраното лице.
Изразите на невербална комуникация трябва да се ръководят: за
да не казват жестовете друго от думите, за да не са в противоречие с
мимиките, за да не въздействат неправилно.
Прекалената жестикулация поражда недоверие.
Жестикулацията трябва да подчертава нашата реч, а не да я заглушава.
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Липсата на невербални изрази може да понижи ефективността
на учебните занятия.
Човек има ограничен капацитет на възприемане. Ако комуникаторът
/преподавателят/ твърде взискателно и бързо предаде информацията, това
довежда у комуникантите /учениците/ до пропуски, до неразбиране на
информацията, до бързо изчерпване и резигнация /примирение/.
Ако комуникаторът предаде вече позната, обработена информация
твърде просто и бавно, може да породи у комуникантите загуба на интерес,
скука и умора.
Какво се препоръчва в процеса на образование и възпитание?
Списък на упражнения – игри ...
Да не се бяга от чувствата ... да се даде възможност за автентична
комуникация.

3. Курикулум: Възприятия, жестове, мимики (24 уч. часа)
3.1. Невербалната комуникация като основа на
емоционалната ситуация
(3 уч.ч. + 2 уч.ч. упражнения)
-

Емоционално възпитание.
Концепция за емоционалната интелигентност.
Самоопознаване, преодоляване на собствените емоции / Самооценка.
Тема за упражнение: Самоопознаване, Кой съм аз?, Линия на живота
/житейски път/.

3.2. Терминология (3 уч.ч.).
-

Дефиниции за основните понятия и разясняване на тяхното значение в
образователната реалност.
Възприятие.
Жестикулация.
Мимика

3.3. Упражнения за емоционални умения и тяхното прилагане
в процеса на обучение. (4 уч.ч упражнения)
-

Упражнение за психично поведение.
Упражнение за гледна точка.
Упражнение по вербална монологична комуникация.
Упражнение по диалогична комуникация.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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3.4. Методи за мотивиране на ученици за запазване на
ефициентните връзки между ученик и учител. (2 уч.ч.)
-

Форми на положителна оценка /вербална
комуникация.
Доверие и удовлетвореност от резултата.

срещу

невербална

3.5. Информационното кодиране в жестовете. (2 уч.ч.)
-

Действащо проявление на авторитета с помощта на жестикулацията.
Указания за недостатъци (с помощта на невербалната комуникация),
без да се подтиска личността на ученика.

3.6. Регулиране на невербалните изражения. (3 уч.ч.)
-

Когато жестовете изразяват нещо друго от думите.
Самоконтрол и само рефлексия

3.7. Урок по преживяване като метод на емоционално
възпитание (2 уч.ч.)
3.8. Резултати и констатации (2-3 уч.ч.)
-

Систематизиране на знанията.
Дискусия.
Приложение в образователната практика.

4. Практическа част
4.1. Упражнение върху мимики.
Продължителност: 10 минути
Големина на групата: до 20 участника
Метод:
Участниците са разделят на две групи. Всяка група се упражнява, как да изрази
определено чувство /радост, яд, изненада, погнуса, презиране, щастие,
сърдечност, копнеж/.
A. Групите трябва да разшифроват /декодират/ взаимно представеното от
другите участници чувство.
B. Членовете на групите изразяват чувствата си по възможност писмено, с
помощта на Емот-икони.
Цел:
Чувствата се описват с помощта на мимиките на лицето и се учи, как да се
идентифицират и как писмено да се представят /презентират/.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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4.2. Упражнение върху жестове.
Продължителност: 10 – 15 минути
Големина на групата: до 20 участника
Метод:
Задачата на участниците е,
да изразят посредством жестове дадена
информация, като например: “Отвори прозореца в тази стая!”, “Влез и седни!”,
“трябва да се сбогувам...”, “не мога много добре да си спомня...” и т.н.
Цел:
Тестване на собствените способности да се предаде правилно дадена
информация на адресата /получателя/ без да се използва вербалната
комуникация, само с помощта на тялото, жестове и движения.

4.3. Упражнение за психично поведение.
Продължителност: 10 - 15 минути
Големина на групата: произволно
Метод:
Участниците са разделят на две групи.
Участниците трябва със своето поведение /положение на тялото/ в една стая
да изразят определена информация /интерес, безразличие, скука, напрежение,
симпатия/
Алтернатива е представяне на разшифровка на психичното поведение от
членовете на групата.
Цел:
Да се упражни наученото от областта на постурологията, проксемиката,
кинезията и жестикулацията.

4.4. Упражнение за зрителен контакт.
Продължителност: 10 – 20 минути
Големина на групата: най-добре такава численост, че всеки да може да
образува двойка с др. участник.
Метод:
Участниците по двойки говорят помежду си за избрани теми /покупки, времето,
почивка, хороскоп и т.н./.
1. Участник А има едно условие – по време на разговора трябва да гледа
събеседника си Б, но от своя страна участник Б не може да вижда участник А.
2. Участник Б има едно условие – по време на разговора трябва да гледа
събеседника си А, но от своя страна участник А не може да вижда участник Б.
т.е. ролите се сменят.
3. Участниците се гледат втренчено през цялото време на разговора.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
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4. Двамата участници се гледат по оптимален начин.
Цел:
Да се изгради обратна връзка между неактивния и активния партньор в
разговора.
Съзнателно да се провери, колко е възможно да се избягва зрителния контакт
при разговор.
Да се направи директна демонстрация на незачитане както и на действителен
интерес и с това да се подкрепи личността да контролира собственото си
изражение в реални ситуации.

4.5. Игра на намигване.
Продължителност: 20 минути
Големина на групата: 10 – 20 участника в кръг за сядане.
Метод:
Половината от участниците седят на столове, а останалите стоят зад
седящите.
Един от столовете в кръга е празен.
Играчът, който стои зад празния стол се стреми само с очите /без думи/ да се
свърже с някои от седящите. Този, с който се е свързал се стреми, след “тиха
уговорка” възможно най-бързо да стане и да седне на свободния стол.
Седящите в кръга обаче му пречат.
Цел:
Да се упражни и да се наблюдава зрителния контакт, дали този вид на
комуникация е еднозначен за всички – тренираме зрителния контакт, описваме
и обясняваме значението на зрителните контакти с поглед. По време на
контакта седящите се сменят със стоящите играчи. Може да се случи един или
няколко от играчите да са по-буйни, така че по добре е да има ръководител на
играта, който да следи протичането й.

4.6. Огледална пантомима.
Продължителност: максимум 20 минути
Големи на групата: 6 – 40 членове, да са четен брой, но това не е
задължително условие.
Метод:
Всеки играч си търси партньор за комуникиране. Те се подреждат така един
срещу друг, че да има достатъчно място за движение на ръцете и краката.
Единият от двойката започва да повтаря огледално видените движения на
другия. Стараем се, движенията да са синхронни. Винаги презентира само
една двойка.
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Цел:
Наблюдаваме невербалните способности на участниците. Играта води до
създаването на непринудена атмосфера в групата, в случай на участие на
различни типове личности, тя предлага широка скала от демонстрации на
неверабални проявления.

4.7. На пазара
Продължителност: 20 минути
Големина на групата: две групи с по 6-10 участника.
Метод:
Две еднакви по участници групи стоят една срещу други на дистанция от
няколко метра.
Ръководителят дава следните указания:
- „Комуникирайте всички заедно вербално, цялата група!“
- „Комуникирайте, всеки вербално и само с един член от групата!“
- „Установете невербален контакт само с един член!“
Цел:
Наблюдава се видът на невербалната комуникация – дали се използва
зрителен контакт или контакт с други части на тялото.След това се дискутират
трудностите, т.е. кой с какви видове комуникация има проблеми.

4.8. Какво беше променено?
Продължителност: 10 минути
Големина на групата: 6 – 20 участника
Метод:
A. Групата се разделя на две редици, които стоят една срещу друга. Около
една минута се наблюдава съотборника. След указване играчите се
обръщат с гръб и водещият прави малки промени със всеки един от
играчите /развързва връзките на обувките, обръща пуловера, разрошва
косата, откопчава копче, препоръчва да се усмихне и т.н./
B. На маса в стаята са поставени в редица различни предмети /най-малко
10/. Избира се желаещ, който една минута внимателно наблюдава
всички предмети и се старее да ги запомни последователно в редицата.
Цел:
Играта е по-желание.
Промените във вариант А лесни ли са за идентифициране, или не? След
приключване на играта се дискутира за това, какво в живота е лесно за
забелязване и какво в нас очебийно. Как се възприемаме ние самите, когато
знаем за някаква промяна в нас, но обкръжението не я знае. Това упражнение
помага за трениране на възприятията.
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4.9. Докосване
Продължителност: 20 и повече минути, според настроението на групата.
Големина на групата: 6 – 20 участника, подходяща е за колектив, който се
познава.
Метод: На един от играчите очите се завързват и той трябва да разпознае
отделните участници.
Той трябва да хване всяко лице, което иска да познае и когато отгатне лицето,
следва смяна на ролите.
Цел: Тази дейност е по желание, не на всеки са приятни чуждите докосвания,
което естествено трябва да респектира. Ние наблюдаваме, какви части на
тялото избират играчите, за да не е неприятно докосването и едновременно с
това, да може да бъдат идентифицирани още от първия път /главата,
раменете, ръцете, вида на облеклото/. Говорим за това, как чувстваме тези
докосвания, каква роля би ни била приятна.

4.10. Статуи
Продължителност: 20 минути
Големина на групата: 6 – 20 участника, разделени на две групи.
Метод:
Избира се един скулптор. Неговата задача е, с помощта на другите играчи, да
оформи една статуя. Инструкции обаче той трябва да дава само с помощта на
невербалната комуникация /жестове, погледи и т.н./. Други варианти:
Скулпторът сменя невербалната с вербална комуникация.
Цел:
Идентифициране и вникване в чувствата на скулптора, разбиране на
инструкциите и координация на движенията. Дискутираме за трудната
комуникация без думи, само с жестове.

4.11. Група статуи
Продължителност: 20 минути
Големина на групата: 6 – 20 участника
Метод:
Първият играч оформя от телата на другите играчи основата на групата от
статуи. вторият играч допълва оформлението и така се продължава до края.
Последният играч завършва групата от статуи сам със себе си.
Цел:
Условието е, да не се говори по време на играта, всичко трябва да протича
спокойно. Наблюдаваме как се възприема проникването в личната зона на
един човек. Играта сплотява колектив от мъже и жени.
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4.12. Само очите
Продължителност: 20 минути
Големина на групата: 6 – 20 участника
Метод:
Опитайте се така да закриете лицето си, че да могат да се виждат само очите
Ви. Например с ръцете. Но лицето не трябва да се докосва с ръцете.
Помолете друг от играчите да отгатне, какво е Вашето настроение. Ако
изразявате щастие, веднага може да се познае – по очите, по мимическите
бръчици. Опитваме се да изразим тъга, замисленост, дяволитост и т.н.
Цел:
За да се идентифицират чувствата, не е необходимо да се намесва само
разумът.

4.13. Вълшебна кутия
Продължителност: 5 минути
Големина на групата: произволно
Метод:
В една кутия така се поставя огледало, че при пръв поглед в кутията, да може
да се огледа този, който я отвори. Участниците, един по един надникват в
кутията, и това което видят, не трябва на никого да издават.
Цел:
Тази игра трябва да подкрепи възгледите на човека, че самият той от голямо
значение, трябва да се засили и възприеме човешката самоувереност /вярата
в собствените сили/.
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