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Komunikacijske vještine  

• ključan element uspjeha u različitim profesionalnim područjima 

• u suvremenom svijetu jednako važne kao i znanje, 
informiranost ili tehničke vještine 

 
Vrhunski 

manageri 
 

  Srednji 

  manageri 

 
 

  Poslovođe 

 
 Zastupljenost potrebnih vještina na različitim razinama u radnoj organizaciji 



Prezentacijske vještine  

• mogućnost učinkovitog prenošenja poruke (informacije, 
apela) manjoj ili većoj publici 



Prezentacijske vještine  

• kao i svaka druga vještina – može se naučiti i razvijati 

• potrebno ju je uvježbavati 

 

Ciceron pred Senatom u Rimu 



Vještina izlaganja pred publikom  

PET “SMRTNIH” GRIJEHA:  

1. Nema jasne poruke 

2. Nema koristi za publiku 

3. Nema jasnog tijeka 

4. Previše detaljno 

5. Predugo 

ZASIPAVANJE PODACIMA 

• pretjerano, neosmišljeno, neoblikovano izlijevanje 
podataka bez svrhe i cilja  

 



Vještina izlaganja pred publikom  

KVALITETNA PRIPREMA PRVI KORAK 

1. CILJ obraćanja medijima? 

2. SVRHA obraćanja? 

3. DULJINA obraćanja? 

4. KAKO će obraćanje izgledati? 

5. KOME se obraćamo? 



Priprema –  cilj i svrha obraćanja medijima 

• ZAŠTO se obraćam medijima? 

obavještavanje 

upućivanje 

uvjeravanje 

dokazivanje 

 smirivanje situacije 

pomaganje 

poticanje neke akcije 

 zabava Neuspješna priprema je najbolja 

priprema za neuspjeh.  

Benjamin Franklin 

ANALIZA POTREBA 

IZBOR NAČINA I SADRŽAJA 
PREZENTACIJE 



Priprema 

ŠTO JE MOJA PORUKA? 
• što je to što želim da ljudi shvate ili naprave nakon 

mojeg izlaganja? 

 



Priprema –  medij i duljina obraćanja 

• raspitajte se unaprijed kako će obraćanje putem određenog 
medija izgledati 

emisija uživo ili ne? 

hoće li novinar postavljati pitanja ili se očekuje izjava? 

koliko će obraćanje trajati? 

usmeno, pismeno ili oboje? 

• vrijedi bez obzira na razlike između tiskovina, radio i TV 
emisija 

• naučite kako izgleda proces izdavanja vijesti putem različitih 
vrsta medija 

Uspjeh se dogodi onda kada dobra 
prilika susretne dobru pripremu.  

nepoznati autor 

ŠTO JE IZLAGANJE KRAĆE TREBATE SE 
DUŽE PRIPREMATI!!! 



Priprema –  publika 

TKO je moja publika? 
 

KOLEGE 

NASTAVNICI/ODGAJATELJI 

UČENICI 

RODITELJI 

ŠIRA ZAJEDNICA 

LOKALNA VLAST 



Priprema –  publika 

ŠTO ZNAM o svojoj publici? 
– koje su njihove potrebe? 

A. dobiti informacije 

B. smiriti zabrinutost 

C. osobno se uključiti 



Priprema –  publika 

ŠTO ZNAM o svojoj publici? 
– koje su njihove potrebe? 

– koliko već znaju o tome o čemu kanim govoriti? 

– koliko im je tema osobno važna? 

– kakva su im mišljenja, stavovi i osjećaji o temi? 

– imam li nešto zajedničko sa slušateljima što će olakšati 
uspostavljanje odnosa? 

 



Priprema –  publika 

ŠTO ĆE DOPRIJETI DO NJIH? 

• što oni trebaju ili žele od 
mene? 

• što će ih se dojmiti? 

• koje informacije su im 
potrebne? 

• što bih ja željela/io da ti ljudi 
učine ili osjećaju nakon 
mojeg izlaganja? 

 

 
Samopouzdanje je ključ uspjeha. Dobra 

priprema ključ je samopouzdanja.  

Arthur Ashe 

KOJA JE KORIST ZA 
PUBLIKU? 



Priprema 

• tek nakon što znamo odgovore na ova pitanja 
možemo prijeći na pripremanje sadržaja svojeg 
obraćanja medijima koji je:  

– jednostavan 

– usredotočen na glavne stvari koje treba reći 

– kojim se ostvaruje kontakt s publikom na osobnoj razini 



Potrebe 



Potrebe 

RAVNATELJ 

A. predstaviti školu i sebe u 
najboljem mogućem svjetlu 

 

PUBLIKA 

 

 

A. dobiti informacije 

B. smiriti zabrinutost 

C. osobno se uključiti 

 



Potrebe 

RAVNATELJ 

A. predstaviti školu i sebe u 
najboljem mogućem svjetlu 

B. pokazati da ima situaciju pod 
kontrolom 

PUBLIKA 

 

 

A. dobiti informacije 

B. smiriti zabrinutost 

C. osobno se uključiti 

 



Potrebe 

RAVNATELJ 

A. predstaviti školu i sebe u 
najboljem mogućem svjetlu 

B. pokazati da ima situaciju pod 
kontrolom 

C. pokazati da je kompetentan 
suočiti se sa situacijom i riješiti 
eventualni problem 

PUBLIKA 

 

 

A. dobiti informacije 

B. smiriti zabrinutost 

C. osobno se uključiti 

 



Potrebe 

RAVNATELJ 

A. predstaviti školu i sebe u 
najboljem mogućem svjetlu 

B. pokazati da ima situaciju pod 
kontrolom 

C. pokazati da je kompetentan 
suočiti se sa situacijom i riješiti 
eventualni problem 

D. tražiti pomoć od zajednice 
ukoliko situacija zahtjeva 

PUBLIKA 

 

 

A. dobiti informacije 

B. smiriti zabrinutost 

C. osobno se uključiti 

 



Potrebe 

RAVNATELJ 

A. predstaviti školu i sebe u 
najboljem mogućem svjetlu 

B. pokazati da ima situaciju pod 
kontrolom 

C. pokazati da je kompetentan 
suočiti se sa situacijom i riješiti 
eventualni problem 

D. tražiti pomoć od zajednice 
ukoliko situacija zahtjeva 

E. stvoriti dugoročan dobar odnos 
s publikom 

 

PUBLIKA 

 

 

A. dobiti informacije 

B. smiriti zabrinutost 

C. osobno se uključiti 

 



Komunikaci ja i  zadovoljavanje potreba  

• neraskidiva veza između potreba ravnatelja kao predstavnika 
škole i publike 

• važnost DVOSMJERNOSTI komunikacije – povratna informacija 
putem koje možemo provjeriti jesmo li zadovoljili određenu 
potrebu publike 

• isti komunikacijski znakovi (verbalni i neverbalni) pomoći će u 
procesu prenošenja poruke koja u najvećoj mjeri zadovoljava i 
potrebe ravnatelja i potrebe publike 



Obraćanje medijima  

ELEMENTI DOBROG UTISKA 

• Uvjerljivost/iskrenost: znate ono što govorite, vjerujete 

u to što govorite i vjerujete u publiku da će razumjeti 

• Entuzijazam - tema vam je važna, zagrijani se za nju, 

govorite živo i puni ste energije 

• Spontanost i ležernost - zaboravite na pravila pisanog 

jezika, oslanjajte se na pravila govornog jezika 

• Snaga izražavanja - nastupite odlučno, ne ispričavajte se 

unaprijed, govorite glasno i jasno artikulirajte riječi 

 



Verbalni elementi  

• jasno i koncizno izražavanje 
o kratke rečenice 

o jednostavan jezik 

o direktno obraćanje (izbjegavati indirektnu komunikaciju) 

o konkretni primjeri 

o bez poštapalica 

o izbjegavati bilo kakav žargon (posebno stručne i tehničke izraze) 

o bez digresija 

o bilješke s važnim informacijama i statističkim podacima 



Verbalni elementi  

• važnije dijelove poruke naglasite – bilo riječima bilo stankom 

• ponavljajte dijelove poruke (npr. Svi mogu pogriješiti – baš SVI.) 

• koristite izraze koji dovode do toga da publika očekuje 
odgovor 

 Umjesto: Željela bih ovom pitanju pristupiti s dva različita stajališta. 

 Recite: Ono što bih sada željela učiniti je pristupiti ovom pitanju s dva 
različita stajališta. 

• najvažnije informacije reći odmah na početku 

• na kraju ponoviti glavnu poantu svoje poruke 

 
 

 

 



Verbalni elementi  

NE ZABORAVITE: 

• predstaviti sebe i svoju ulogu u događaju/situaciji 

• informacije o:  

– događaju 

– što se u školi već poduzima/kako je škola reagirala 

– što će se još poduzeti/planovi za budućnost 

– potrebnim resursima 

• posvetiti pažnju i osjećajima koje je događaj/situacija izazvala 
kod svih uključenih 

 



Paraverbalni  elementi  

• odlučan, ali topao i prijateljski ton glasa 

• glasnoća i brzina govora primjerena situaciji 

• pažljivo korištenje stanki i naglašavanja pojedinih riječi – treba 
imati jasnu svrhu 

• pravilno naglašavanje riječi 

 

 

 



Neverbalni elementi  

• kontakt očima 

• smiješak 

• otvoren položaj tijela (noge i ruke) 

• držanje tijela (stajanje i sjedenje) 

• lagana nagnutost prema publici 

• glava lagano zaokrenuta u stranu 

• bez znakova koji odvraćaju pažnju  

 (gledanje okolo, migoljenje) 

• izraz lica koji odgovara sadržaju 

• fizički izgled i odjeća 

 



Još neki “trikovi”  

koji pomažu pri stvaranju dobrog odnosa s publikom:  

1. Koristite što više riječi mi, nas, naše  

2. Koristite upitne fraze koje izazivaju slaganje   

 Zar ne?; Nije li tako? 

3. Koristite negativno postavljena pitanja 

 Nismo li svi mi …? 

 

 



Još neki “trikovi”  

koji pomažu pri stvaranju dobrog odnosa s publikom:  

4.  Koristite riječi ili izraze koje će izlaganje učiniti manje 
formalnim 

• Znate, kad čovjek malo bolje razmisli … 

• Čujte, istina je da su podaci takvi, ali … 

• Ma, zapravo se radi o tome … 

• OK, …  … OK?  

5.  Izlažite kao da vodite konverzaciju s publikom 



Za kraj  

analiza publike i njihovih 
potreba 

jasna svrha poruke 

jasna poruka koja 
odgovara na potrebe 

publike 

komunicirana uz 
adekvatne verbalne i 
neverbalne znakove 

DOBAR ODNOS S 
PUBLIKOM (PR) 



Pitanja? 
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H VA L A  VA M  N A  PA Ž N J I !  
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