
Klasa Ib   Wychowanie do życia w rodzinie  

Temat: Jestem sobą, nie ranię innych… 

Nauczę się rozróżnić zachowania asertywne i nieasertywne oraz ocenić wartość zachowań 

asertywnych. 

Uprzejmość nie zawsze jest równoznaczna ze zgodą na wszystko, co proponują nam inni. Niekiedy 

takie bezkrytyczne przyjmowanie tego, co chcieliby robić inni, świadczy jedynie o braku rozsądku, 

poddaniu się manipulacji. 

Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, 

otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych osób. Konfrontacja 

asertywna polega na tym, że obaj partnerzy bronią swoich praw, a jednocześnie okazują szacunek i 

zrozumienie dla drugiej strony. Celem nie jest zwycięstwo za wszelką cenę, ale osiągnięcie, poprzez 

proces negocjacji i kompromis, porozumienia wzajemnie akceptowanego. Zachowanie asertywne to 

takie zachowanie, które daje jednostce największą szansę osiągnięcia pożądanych rezultatów, a 

zarazem pozwala jej na zachowanie szacunku do siebie oraz respektowanie innych. 

Asertywność to: 

- umiejętność wyrażania siebie (jasno, bezpośrednio), 

- szacunek dla siebie (liczenie się z tym, co się czuje i myśli) 

- świadomość własnych możliwości i ograniczeń. 

Zachowanie asertywne nie jest w istocie niczym trudnym. Człowiek prawdziwie asertywny potrafi 

zachować się elastycznie. Asertywność nie polega jedynie na umiejętności mówienia w sposób 

zdecydowany i bez wahania „nie”, ani też na akceptowaniu „nie” drugiej strony, jeśli to Ty masz rację. 

Asertywność daje obu lub wszystkim zainteresowanym możliwość wynegocjowania rozsądnego 

porozumienia poprzez konkretne działania, będące wynikiem świadomego wyboru. 

Asertywność umożliwia zachowanie szacunku dla siebie oraz innych, zatem jest to cel warty 

zabiegów. 

Rozpoznaj, które zachowanie jest zachowaniem asertywnym: 

1. Jedna z koleżanek prosi Cię o to, by mogła zgłosić się z Twojego zadania. Nie masz jeszcze 

oceny za zadanie domowe, więc być może nauczycielka zapyta też Ciebie: 

a)no dobrze, ale co będzie, jak dostanę jedynkę? 

b) przykro mi, nie mogę Ci dać mojego zadania, bo sama nie mam jeszcze żadnej oceny i 

mogłabym dostać jedynkę.  

2.  Koleżanka nie wie, jak wybrnąć z kłopotliwej sytuacji,  której w dodatku sama jest winna. Prosi Cię 

o radę: 

a)Przepraszam, ale nie mogę Ci w tym pomóc. Musisz sama to przemyśleć, to dotyczy tylko Ciebie. 

b) Skąd mam wiedzieć, co począć? Nie jestem Salomonem! 


