
Драги ученици, нова тема зове се Вербална и невербална комуникација, комуникацијом називамо 

сваки вид размене информација,осећања, расположења... 

Комуникацију вршимо на много различитих начина а у овом тексту писаћу вам о вербалном и 

невербалном начину споразумевања.   

Вербално споразумевање је комуникација путем говора, изговарањем речи  које чујемо. Овај вид 

комуникације називамо и усмена комуникација. Приликом вербалне комуникације  користимо 

чуло слуха. Исто чуло користимо и код невербалне комуникације кад је у питању музика или 

звучни сигнали. С обзиром на потребу да се комуницира са великих удаљености, људи су 

осмислили различите начине визуелне комуникације па тако имамо писма и бројеве. Писани 

начин комуникације зове се и визуелна комуникација зато шро се врши путем чула вида. Осим 

писма и бројева, постоје знаци и симболи а у данашње доба већи део укупне комуникације врши 

се визуелним путем. Слике, билборди, фотографија, филм, светлосни сигнали...све су то начини 

визуелне комуникације. 

Невербална комуникација је комуникација без речи, без говора  а може се вршити изразом лица 

или покретима тела као и различитим светлосним сигналима, знацима и симболима.  

Као пример невербалне комуникације можемо да искористимо израз лице детета које се 

наљутило, израз лица детета или одраслог човека је препознатљив.  

Невербална комуникација врши се и различитим врстама плеса, од давнина људи покрећу своја 

тела на начин који описује њихово тренутно расположење.  

Особе с оштећеним слухом користе један специфичан начин комуникације који се зове знаковни 

језик, употреба знаковног језика често је праћена покретањем усана али без гласа.  

Невербално комуницирамо са околином чак и начином облачења, фризуром, накитом. У 

невербалну комуникацију спадају чак и оне ситнице које радимо док разговарамо или 

посматрамо људе око себе па подигнемо обрву или угриземо усну, савијамо прсте, колутамо 

очима... 

Сигурно сте играли игру која се зове пантомима, задатак је да опишете неки појам, осећање или 

испричате причу покретима тела и лица, е то се зове невербална комуникација а пантомима је и 

глумачка вештина коју глумци изучавају на студијама глуме.  

У сликарству се служимо визуелном невербалном комуникацијом а ликовни језик је толико 

прецизан да чак бојом или комбинацијом боје изазивамо одређена осећења. Наравно  да се 

сликари служе познавањем невербалне и визуелне комуникације док цртају и сликају фигуре 

људи како би постигли одређени ефекат и пренели поруку коју дело носи. 

 


