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Zachowania asertywne to zespół zachowań 

interpersonalnych wyrażających uczucia, 

postawy, życzenia, opinie i prawa danej osoby w 

sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy i 

jednocześnie respektujący uczucia, postawy, 

życzenia, opinie i prawa innej osoby. 

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O 

ASERTYWNOŚCI 



To inna możliwość zachowania niż 
agresja, uległość i manipulowanie. 

To umiejętność określonego zachowania a 
nie cecha człowieka. (Przyjęcie tego punktu 

widzenia jest istotne, ponieważ implikuje tezy, że 
asertywności możemy się nauczyć, doskonalić ją. 
Możliwa jest zmiana relacji z otoczeniem przez 

opanowanie repertuaru określonych zachowań, 

nauczenie się innego sposobu reagowania). 

ASERTYWNOŚĆ 



To tylko od nas zależy jak chcemy żyć, 
pracować, kontaktować się z ludźmi. Mamy 
prawo żyć tak jak chcemy – o ile nie krzywdzimy 
innych. 

Asertywność daje poczucie wolności, 
niezależności, dumy z siebie. 

TO UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
LUDŹMI 

ASERTYWNOŚĆ 



Oparta jest  na założeniu, że każdy człowiek 

posiada podstawowe, niezbywalne prawa. 

Zależnie od swoich preferencji indywidualnych i 

potrzeb  może sam sobie te prawa określić, pod 

warunkiem jednak, że nie pozostają one w 

kolizji z prawami innych ludzi 

ZAŁOŻENIA ASERTYWNOŚĆ 





Samodzielnego określenia swoich 
preferencji (co i kogo lubię, co będę 
robił...) 

Zachowań asertywnych lub 
nieasertywnych 

Niezależnego podejmowania decyzji 
dotyczących własnego życia 

Brania, lub niebrania odpowiedzialności 
za sprawy innych osób 

Bycia traktowanym z szacunkiem Popełniania błędów 

Otwartego wyrażania swoich  opinii i 
odczuć 

Samodzielnego ustanawiania własnego 
„terytorium psychologicznego”swoich 
spraw indywidualnych dotyczących 
dnia codziennego, wartości i 
realizowanych celów 

Odpowiadania „nie” na prośby, których 
z jakichś względów nie chcę spełnić 

Obrony swoich praw w sposób, który 
nie krzywdzi innych przy jednoczesnej 
świadomości tego, że inni też mają 
swoje prawa 

Wyrażania prośby o pomoc lub 
informacje 

JAKO CZŁOWIEK MAM PRAWO DO: 



ULEGŁOŚĆ 
Respektuję prawa innych,  

Nie respektuję swoich 

AGRESJA 
Egzekwuję swoje prawa, nie licząc 

się z prawami innych 

ASERTYWNOŚĆ 
Realizuję swoje prawa, nie naruszając praw 

 innych. Czuję w związku z tym zadowolenie  

I szacunek do siebie 

MASZ WYBÓR 



Można wykorzystać ją w wielu życiowych sytuacjach: 

   - przy odmawianiu, nie zgadzaniu się 

    -   krytykowaniu; 

    -   wyrażaniu własnych przekonań i  opinii; 

    -   wyrażaniu uczuć (pozytywnych i    negatywnych); 

    -   nawiązywaniu kontaktów; 

    -   przyjmowaniu krytyki i pochwał (zasłużonych lub niezasłużonych) 

PO CO NAM TA ASRTYWNOŚĆ? 



Praca: dobre relacje z innymi nauczycielami i 

uczniami; 

Sytuacje społeczne: zadbanie o swój interes, czas i 
możliwości; 

Intymne sytuacje osobiste: uczucia są na pierwszym 
planie. 

Podstawową różnicą między sytuacjami jest waga jaką 
przywiązujemy do uczuć naszego rozmówcy. 

W JAKICH SYTUACJACH KORZYSTAMY Z 

ASERTYWNOŚCI? 



Ważne są następujące umiejętności związane z 

asertywnym zachowaniem: 

Asertywne krytykowanie ucznia; 

Asertywne odmawianie uczniowi: 

Asertywne przyjmowanie krytyki formułowanej 

przez ucznia. 

W PRACY NAUCZYCIELA 



Asertywna krytyka to taka, która: 

Odnosi się do faktów, nie zawiera żadnych negatywnych 

uogólnień. 

Przedstawia ustosunkowanie się nauczyciela do tych 

faktów, jego opinii, postaw lub emocji, (np. : martwię 

się....,oburza mnie to że..., nie podoba mi się...., czuję się 

zawiedziona.... Itp.) 

Wyraża oczekiwanie dotyczące zachowań ucznia – czego 

od niego chcemy, czego wymagamy, jakich konkretnych 

zachowań się spodziewamy. 

ZASADY ASERTYWNEGO KRYTYKOWANIA 

UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA 



Obniża poczucie własnej wartości, zadbaj więc 

o dobre relacje, mów spokojnie, ciepło, ale 

stanowczo i zdecydowanie. Doceń inne aspekty 

krytykowanego zachowania (np. doceniam 

twoją pracę... jesteś zdolny... na podstawie 

innych twoich prac sądzę, że jesteś w 

stanie...zazwyczaj okazujesz dużo 

zainteresowania... 

KRYTYKA JEST SPRAWĄ BOLESNĄ 



 Jest to stanowcze i jednoznaczne powiedzenie NIE, 

jednak w sposób nienaruszający godności i uczuć 

uczniów. 

Asertywna odmowa zawiera 4 elementy: 

Początkiem wypowiedzi jest słowo NIE 

Następnie jasno określamy, czego nie chcemy, 

czego nie decydujemy się wykonać, na co się nie 

zgadzamy. 

W uzasadnionych przypadkach krótko 

przedstawiamy motywacje odmowy – bez kłamstw, 

wykrętów, usprawiedliwień, pouczeń. 

Podtrzymujemy dobre relacje. 



Zostać odebrana jako odrzucenie, należy 
zadbać o to, żeby uczeń miał pewność, że 
odnosi się ona jedynie do sprawy a nie do niego 
osobiście. Osiąga się to np. poprzez dodatkowe 
wyrażenie pozytywnych uczuć jakie żywimy do 
rozmówcy, pokazanie własnego 
zainteresowania sprawą i wykazanie możliwości 
jej załatwienia, chęcią pomocy w innych  
sytuacjach. 



Nie zawiera pretensji (znów mnie prosisz o to samo) 

Nie jest wymówką ( nie wolno mi pytać poza wyznaczonymi terminami) 

Nie jest usprawiedliwianiem się (dyrektor zabronił mi) 

Nie jest  aluzją (czy aby dobrze robisz prosząc mnie o to? Już raz tak było, 

pamiętasz?) 

Nie jest pouczeniem (gdybyś pracował systematycznie sytuacja byłaby 

inna) 

ASERTYWNA ODMOWA 



bierzesz odpowiedzialność za cała sytuacje i jej 

kontekst. Czyń to rozważnie i tylko wtedy gdy 

jest to uzasadnione. Nie używaj odmowy jako 

sposobu karania, budowania swojego 

autorytetu, używania władzy. 

ASERTYWNIE ODMAWIAJĄC 







Kto ma w szkole więcej praw? 

 

 

Przedstawiona lista to zbiór osobistych 

asertywnych praw, które dajemy sobie lub nie. 

ASERTYWNOŚĆW RELACJACH NAUCZYCIEL 

-UCZEŃ. WARSZTAT 



Kto ma w szkole więcej praw? 

Czy istnieją takie prawa, które teoretycznie 
nauczycielom nie przysługują, ale nauczyciele 
faktycznie z nich korzystają? 

Czy istnieją takie prawa co do których uczniowie są 
przekonani, że im się należą? 

Jakim sankcjom podlegają nauczyciele a jakim 
uczniowie, jeśli korzystają z praw, które im formalnie 
nie przysługują? 

PODYSKUTUJMY 



 

 

 

W 3 – osobowych zespołach proszę wypełnić 

arkusze.  

Prezentacja prac grup 



Asretywność w relacjach nauczyciel - uczeń 

Należy wyraźnie rozgraniczyć podporządkowanie się 

ucznia wynikające z jego roli od uległości w sytuacjach 

naruszenia jego praw osobistych. W każdej sytuacji 

dziecko ma prawo do asertywnego wyrażania swoich 

odczuć i opinii. Z zależności i nierówności ról oraz 

funkcjonujących stereotypów wynika, że nauczyciele mają 

większą tendencje do naruszania przestrzeni uczniów, 

uczniowie zaś do zachowań uległych lub agresywnych. 



Uczeń mnie krytykuje :( 

Nauczyciel krytykowany przez ucznia często 

przyjmuję te krytykę jako: 

- zagrożenie swojego autorytetu 

-brak kultury ucznia 

-Bezczelność 

-Podważanie wiedzy nauczyciela 



Ale to już temat na kolejne szkolenie 



 

 

malanowska.jolanta@gmail.com 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


