
МОЯТ АСЕРТИВЕН ПРОФИЛ 
 
ЦЕЛИ: 
Участниците да изяснят за себе си доколко са асертивни и в кои случаи.   
 
ВРЕМЕ: 30-40 мин. 
 
МЕТОД 
Практическо упражнение, подходящо за групова или индивидуална (вкл. 
теренна работа). 
 
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: 
Въпросник, скала 
 
ХОД: 
1. На участниците са раздава Въпросника и се дава инструктаж за 

попълването му – на всеки въпрос се отговаря с 1 (рядко), 2 (понякога) или 3 
(обикновено). 

2. След като са го попълнили, се обяснява да сумират точките, без да 
включват въпроси с номера 5, 10, 11, 17, 20, 21, 26, 34, 35 и 36, които не се 
отнасят към асертивното поведение. Сумата се отбелязва върху скалата за 
асертивност. 

3. Ако се работи в група се прави обсъждане с другите участници, при 
индивидуална работа – с водещия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Въпросник 
 

1. Аз участвам в различни дейности, без да се страхувам, че ще 
се объркам или затрудня. 

 

2. Вземам решения лесно.  

3. Когато на опашката обслужват дошлия след мен, възразявам.  

4. Аз изразявам своите чувства.  

5. Спокоен съм, когато някой наблюдава работата ми.  

6. Ако храната в ресторанта не ми харесва – връщам я.  

7. Избягвам да се показвам като „писано яйце” пред другите.  

8. Способен съм да изразявам открито своите чувства пред 
другите. 

 

9. Ако приятел поиска нещо неразумно от мен, не мога да откажа.  

10. Когато искам другите да се съобразяват с мен, говоря по-
силно. 

 

11. Случва се да се бия с другите.  

12. Когато хората са несправедливи, аз им го казвам.  

13. Аз добре контролирам моето поведение.  

14. Когато някой не ми връща нещо, което съм му заел, аз му 
напомням. 

 

15. Ако някой ми бута стола постоянно, ще го помоля да спре.  

16. Незабавно правя рекламация, ако стоката е повредена.  

17. Обикновено отстоявам своето поведение.  

18. Когато се срещам с нови хора, аз започвам разговора.  

19. Избягвам да споделям отговорите от теста с приятели.   

20. Аз открито критикувам мненията и идеите на другите   

21. Когато някой се намесва и прекъсва телефонния ми разговор, 
започвам да викам в слушалката.  

 

22. Доверявам се на собствените си преценки.  

23. Настоявам останалите членове от семейството ми да поемат 
своя дял от домашните задължения.  

 

24. Изказвам се по време на срещи и дискусии.   

25. Противопоставям се, когато продавачът упражнява натиск да 
купя нещо, дори ако то си струва.  

 

26. Продължавам да споря и след като дискусията е обявена за 
приключила  

 

27. Когато говоря с някого, обикновено го гледам в очите.   

28. Когато съм ядосан, избягвам да използвам обидни прозвища.   

29. Търся помощта на приятелите си.   

30. Мисля, че винаги съм прав.   

31. Мога да помоля някого да спре да пуши, ако това ми пречи.   

32. Аз контролирам разговора.   

33. Ако мисля, че съм получил несправедлива оценка, говоря с 
преподавателя за това.  

 

34. Аз често довършвам мисълта на другите при разговор.   

35. Не ми е трудно да отивам на училище навреме.   

36. В кафенето избирам да седна там където има група хора.   

37. Чувствам се удобно когато разговарям с хора от 
противоположния пол.  

 



38. Забавно ми е да чета научна литература.   

СУМА  

 
Скала за асертивността 
 

 Рядко 
 

Понякога Обикновено 
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