
Zajęcia z wychowawcą  klasa 7                                                                     06.05.2020

Temat: Asertywność, uległość, agresja.

1. Wykład – Zachowanie asertywne, uległe i agresywne:
 (wg. Jak żyć z ludźmi, 1988)

ASERTYWNOŚĆ – charakteryzuje się respektowaniem własnych praw oraz 
uznawaniem praw innych. Zachowując się asertywnie:
o jesteśmy zadowoleni z siebie i innych
o mamy szacunek dla siebie i innych
o mniej ranimy innych
o kształtujemy poczucie własnej wartości
Ryzykujemy, że:
o będziemy źle postrzegani przez innych za to, że wyrażamy swoje odczucia
o uzyskamy etykietę człowieka idącego przez życie przebojem
o możemy się spodziewać zmian w naszych relacjach z innymi

ULEGŁOŚĆ – to postawa charakteryzująca się respektowaniem praw innych i 
lekceważeniem własnych praw, czyli nieuwzględnianiem własnych potrzeb, 
poglądów i odczuć. Zachowujemy się ulegle, ponieważ:
o boimy się reakcji innych na nasze decyzje; utraty ich aprobaty
o uważamy, że jest to właściwe, grzeczne zachowanie
o chcemy uniknąć konfliktów
Zachowując się ulegle, ryzykujemy, że:
o utracimy poczucie własnej wartości
o będziemy doświadczać poczucia krzywdy, złości, frustracji
o tym samym zachęcimy innych do dominacji nad sobą

AGRESJA – w zachowaniu przejawia się respektowaniem własnych praw przy
jednoczesnym lekceważeniu praw otoczenia, niesłuchaniem innych oraz 
podejmowaniem decyzji nieuwzględniających dobra innych ludzi. Zachowując
się agresywnie: 
o wyrażamy obawę o to, że nie dostaniemy od innych tego, czego chcemy
o zwracamy na siebie uwagę
o demonstrujemy innym swoją władzę
o wyładowujemy złość na otoczeniu
Ryzykujemy, że:
o w naszych stosunkach z innymi ludźmi będzie panowała atmosfera wrogości,
podsycana różnymi konfliktami
o będziemy nielubiani przez innych
o rezultaty naszego zachowania okażą się przeciwne zamierzonym



2. Zastanów się,  jak postąpiłbyś/ postąpiłabyś w podanych sytuacjach:

OPIS SYTUACJI PROPONOWANE 
ZACHOWANIE ASERTYWNE

Podczas sprawdzianu 
koleżanka zachowuje się 
głośno, a wam to bardzo 
przeszkadza. 
Co możecie jej powiedzieć, 
aby wasze zachowanie było 
asertywne?

OPIS SYTUACJI PROPONOWANE 
ZACHOWANIE ASERTYWNE

Podczas odrabiania lekcji na 
zajęciach świetlicowych 
kolega z innej klasy cały czas 
do Ciebie mówi, jednak Ty 
potrzebujesz ciszy, aby skupić 
się na zadaniach.
 Co możesz mu powiedzieć 
aby zachować się w sposób 
asertywny?

OPIS SYTUACJI PROPONOWANE 
ZACHOWANIE ASERTYWNE

Na lekcji wychowania 
fizycznego zaczepia Cię 
kolega.
 Co możesz mu powiedzieć, 
aby zachować się asertywnie?

OPIS SYTUACJI PROPONOWANE 
ZACHOWANIE ASERTYWNE

Podczas szkolnego wyjścia do 
kina stoisz w kolejce, aby 
kupić popcorn. Nagle wpycha 
się przed Ciebie kolega z 
klasy. 
Co możesz zrobić w tej 
sytuacji, aby Twoje 
zachowanie było asertywne?

OPIS SYTUACJI PROPONOWANE 



ZACHOWANIE ASERTYWNE
Zauważasz na przerwie, że 
dwóch Twoich kolegów z 
klasy krzyczy na siebie.
 Co możesz zrobić w tej 
sytuacji, aby Twoje 
zachowanie było asertywne?

OPIS SYTUACJI PROPONOWANE 
ZACHOWANIE ASERTYWNE

Podczas przerwy  jesz 
paluszki. W pewnym 
momencie pochodzą do Ciebie
koleżanki i częstują się bez 
pytania Cię o zgodę.
 Co możesz zrobić w tej 
sytuacji, aby Twoje 
zachowanie było asertywne?

Pozdrawiam


