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Себеутвърждаващото 

поведение 



Правила за работа в група 

• Изслушваме се! Всяко мнение е ценно – няма правилно и неправилно! 

• Всички работим активно без да пречим един на друг! 

• Помагаме си при трудност търсим помощ от преподавателя с вдигане на 

ръка! 

• Говорим един по един – докато един говори останалите слушат 

внимателно! 

• Всеки има право да изрази мнението си, дори когато то е по- различно от 

това на останалите! 

• Не се подиграваме на другите и на това, което казват! 

• Говорим само когато учителят ни пита! 

• Отнасяме се с уважение и любезност към човека срещу нас – така, както 

бихме искали да се отнасят и с нас! 

 



Пасивно поведение е това, при което оставяме другите да 

нарушават правата и личните ни граници! 



Ситуация №1 

• Стоян почти всеки ден взема пари от Жоро и често го заплашва с 

насилие. Ако знаеха за случващото се, родителите на Жоро, както и 

класната, биха направили необходимото, за да сложат край на това. 

Но Жоро не прави нищо по въпроса! 

• Въпрос: Как реагира Жоро – пасивно, агресивно или 

себеутвърждаващо? Защо смятате така? 



Агресивно е поведение, при което ние нарушаваме правата и 

личните граници на другите, независимо дали първоначално ние сме 

инициаторите, или го правим в отговор на проявена към нас агресия! 



Ситуация №2 

• Тодор разбира, че Мишо е откраднал от джоба на раницата му два 

лева. Той отива при Мишо и го удря. 

• Въпрос: Какво е поведението на Тодор – пасивно, агресивно или 

себеутвърждаващо? Защо мислите така? 



Себеутвърждаващо е поведение, при което изразяваме 

емоциите, нуждите си и защитаваме правата си, но без да 

нарушаваме правата на другите! 



Ситуация №3 

• Борис се държи агресивно с Емо – заплашва го и му се 

подиграва. Емо решава да потърси съдействието на 

класната ръководителка и на родителите си. 

• Въпрос: Как реагира Никола – пасивно, агресивно или 

себеутвърждаващо? Защо мислите така? 



Важни елементи на себеутвърждаването 

• Положително мислене и нагласа към хората! 

• Умението да кажеш “Не”! 

• Търсене на помощ и подкрепа в трудни ситуации – разумен начин 

за справяне с проблемите! 

• “ Аз – комуникацията” – не обиждаме, не правим заключения за 

човека срещу нас, а говорим само за конкретното му поведение в 

конкретната ситуация! 

• Добронамерено или неутрално отношение, дори в напрегнати 

ситуации! 



Предимства на себеутвърждаването 

• Кой е най- често срещания модел на поведение, който 

наблюдаваме около нас, в ежедневието?!? 

• С какво себеутвърждаващото поведение е по- добро от 

пасивното и агресивното?!? 

• Кой е моделът на поведение, който всеки от вас най- често 

използва в ежедневието си?!? 



 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


