
ДА КАЖЕМ „НЕ” 

 
ЦЕЛ: 
Да се научат участниците да отказват по асертивен начин. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ 
 
Много хора се затрудняват да откажат направо, когато към тях е отправена 
молба. Вместо директно да изразят мнението си те обикновено: 
- многословно се извиняват; 
- започват да избягват тези, които са ги помолили за нещо; 
- опитват се да „минат метър" - когато молбата е отправена към повече 

хора, те мълчаливо се оттеглят. 
Вместо това - когато искат нещо от вас: 
- доверете се на спонтанната си реакция. Ако ви стане неприятно или 

имате някакви съмнения и безпокойства откажете направо; 
- дайте си отсрочка: „Не зная. Нуждая се от повече информация."; 
- кажете „НЕ", без да се оправдавате и извинявате. Трябва да избягвате 

всякакво чувство на вина, тъй като Вие отхвърляте молбата, а не човека;   
- в изявлението, което отправяте, включете частичката „НЕ". Много хора си 

въобразяват, че отказват, а всъщност в изявленията им липсва тази 
частичка;     

- кажете „НЕ" и с езика на тялото! 
 

КАК ДА ОТКАЗВАМЕ? 
 
1. Изслушай молбата 
2. Забележи вътрешната си реакция 
3. Реагирай, съгласно схемата по-долу: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД 
Практическо упражнение, подходящо за групова (вкл. само с двама участника) 
работа.  
 
ВРЕМЕ: 40 мин. 
 

АКО Е „НЕ" :  АКО Е „ДА" :  АКО НЕ СИ СИГУРЕН:  

КАЖИ ГО ТВЪРДО, 
ИЗПОЛЗВАЙКИ „НЕ"  КАЖИ ГО  ПИТАЙ ЗА ПОВЕЧЕ 

ИНФОРМАЦИЯ  

ОБЯСНИ, БЕЗ ДА СЕ 
ИЗВИНЯВАШ  ПРЕДЛОЖИ УСЛОВИЯ  ИСКАЙ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ  

ИЗРАЗИ ЧУВСТВАТА СИ  
  

НАПРАВИ КОМПРОМИС, 
АКО СИ ЗАСЛУЖАВА  

СЛЕДИ ЗА ЕЗИКА НА 
ТЯЛОТО СИ  

  ВНИМАВАЙ ЗА 
ИНДИРЕКТНО „НЕ"  



ХОД: 
1. Запознаване на участниците с проблема и правилния начин за реакция. 
2. Разделяне на групата на двойки. Участниците са помолени да си спомнят 

за случаи, в които успешно са успели да убедят някого в нещо важно и 
такива, в които успешно са отказали на молба. 

3. Ролева игра - Първият участник от всяка двойка трябва да убеди другия 
да направи нещо. Вторият участник ще играе ролята на човек, който 
отказва на искането на партньора си.  

4. Участниците разменят ролите си и изиграват ситуацията отново. 
5. Следва споделяне на преживяванията в групата. 

 


