
КОГА ДА БЪДА АСЕРТИВЕН? 
 
ЦЕЛИ: 
Да се идентифицират ситуациите, в които участника иска да е по-асертивен.  
Да се идентифицират ситуациите, които са обезпокоителни за него. 
Да се идентифицират областите, в които би желал да направи промяна. 
 
МЕТОД 
Практическо упражнение, подходящо за индивидуална (вкл. теренна) работа. 
 
ВРЕМЕ: 40 мин. 
 
ХОД: 
1. На участника се дава Въпросник за оценка на асертивност. Той трябва да 

отбележи в първата колонка онези твърдения, които са свързани с неговите 
проблеми в посочената област, и после да ги оцени във втората колонка по 
предложената по скалата: „1 "- комфортно, „2"- търпимо, „3"- неудобно, „4"- 
обезпокоително, „5"- непоносимо.Пример - „Да говоря за нещо неприятно" - 
отбележи дали въобще ти се случва да го правиш в колонка 1, и после - как 
се чувстваш в тази ситуация? - в колонка II. 

 
2. Разгледат се резултатите от отговорите и се анализират съвместно, за да 

получиш цялостна картина за това какви ситуации и типове хора са 
заплашващи за него. Дискутира се как неасертивното и агресивно поведе-
ние са повлияли на отговорите. 

 
3. За да се подготви собствена програма за промяна, се съсредоточаваме 

първоначално върху отговорите, които е оценил с 2 или З. Това са 
ситуациите, които ще бъде най-лесно да промени. Отговорите, които са 
оценени с 4 или 5 показват, че промяната в тази област ще бъде по-трудна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АСЕРТИВНОСТ 
 

I  
ОТБЕЛЕЖИ 

ТВЪРДЕНИЯТА, 
КОИТО СЕ 

ОТНАСЯТ ЗА ТЕБ 

II  
ОЦЕНИ 

СОБСТВЕНОТО 
СИ ПОВЕДЕНИЕ 

ОТ 1 ДО 5 В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ 

СТЕПЕНТА НА 
ДИСКОМФОРТ 

А.   ПОВЕДЕНИЯ, СИТУАЦИИ: 

    Молба за помощ  

    Изразяване на различно мнение  

    Изслушване и изразяване на негативни 
чувства  

    Изслушване и изразяване на позитивни 
чувства  

    Взаимоотношения с някой, който отказва 
сътрудничество  

    Да говориш за нещо, което ти е неприятно  

    Да говориш, когато всички те гледат  

    Възразяване  

    Да кажеш „не"  

    Да отговориш на незаслужена критика 

    Да изразиш различно мнение пред 
авторитетна фигура  

    Да преговарящ за нещо, което искаш  

    Да изискваш някой да поеме отговорност  

    Да помолиш за сътрудничество  

    Да предложиш идея  

    Поемане на отговорност  

    Задаване на въпроси  

    Справяне с опит да те накарат да се 
чувстваш виновен  

    Молба за услуга  

    Настояване за информация или среща  

    Молба за подкрепа  

 

I 
ИЗБРАНО 

ТВЪРДЕНИЕ 

II  
ОЦЕНКА 

Б. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ХОРА 

    Родители  

    Колеги  

    Съученици  

    Непознати  

    Стари приятели  



    Членове на семейството  

    Приятел /приятелка, съпруг/съпруга  

    Работодател  

    Деца  

    Познати  

    Продавач, чиновник, нает помощник 

    Група хора  

    Други  

 

I 
ИЗБРАНО 

ТВЪРДЕНИЕ 

II  
ОЦЕНКА 

В. НЕЩА, КОИТО ИСКАШ ДА ПОСТИГНЕШ 
ИЛИ ДА ПОЛУЧИШ 

    Одобрение за неща, които правиш добре  

    Помощ за някои неща  

    Повече внимание или време от тези, които 
обичаш  

    Разбиране и изслушване  

    Задоволство от разрешаване на неприятни 
ситуации  

    Да не трябва винаги да си перфектен  

    Да запазят тайната ти, когато говориш за 
нещо важно  

    Да се чувстваш удобно  с непознати, 
продавачи, техници и други  

    Успешно търсене на нова работа  

    Да се чувстваш удобно с хора, които 
наблюдават работата ти или те обучават  

    Да не се чувстваш ядосан и ожесточен през 
по-голяма част от времето  

 
  Да преодолееш чувството за безпомощност 

и мисълта, че нищо не може да се промени 

 
 
Списък на трите области, в които искам да направя промяна: 

 
1.........................................................................................................................  
2.........................................................................................................................  
3......................................................................................................................... 
 
 
 


