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Asertivitatea  

Încercuiți  răspunsul care vi se potrivește cel mai bine pentru fiecare situație în parte apoi 
decideți care dintre răspunsurile de mai joi sunt asertive (ASE), care sunt agresive (AGS) și 
care sunt pasive (PAS). Etichetați-le în confromitate în căsuța din dreptul fiecărui răspuns.  

 
1. Situație: Părinții vă spun că nu vă lasă să stați afară mai târziu de ora 22.30 la sfârșit de 

săptămână, iar dvs nu sunteți de acord cu decizia lor. 

 

Răspuns 1: Nu spuneți nimic, însă sunteți de-a dreptul nervos/nervoasă și vă gândiți să 

stați oricum mai târziu. 

Răspuns 2: Vă înfruntați părinții, spunând că toată lumea are voie să stea puțin mai mult 

afară și că ei sunt răi și de modă veche. Spuneți că urâți să trăiți în acea închisoare 

numită casă și nu înțelegeți de ce trebuie să vă facă viața așa de amară. 

Răspuns 3: Le spuneți părinților că, deoarece aveți o vârstă acum, ar trebui să puteți sta 

mai târziu afară, măcar din când în când. Îi întrebați dacă se vor gândi la această 

propunere și anume aceea de a vă lăsa să stați mai mult afară din când în când, în 

special în weekenduri. 

 

2. Situație: Prietenul sau prietena nu apare la întâlnire.  

 

Răspuns 1: Îl/o sunați pe un ton ferm, dar calm, îi spuneți că sunteți supărat/ă pentru că 

nu v-a sunat și că nu vă place să fiți tratat astfel. Îi spuneți că dacă există o problemă,  

v-ar plăcea să o discutați, însă nu vreți să fiți tratat cu lipsă de respect. 

Răspuns 2: Îl/o sunați, pe un ton nervos, îi spuneți că este cea mai neserioasă persoană 

cu care v-ați întâlnit vreodată, că nu mai vreți să-l/s-o vedeți niciodată și că sunteți de 

părere că este un ticălos/o ticăloasă. 

Răspuns 3: Nu îi spuneți nimic, însă sunteți supărat/ă și vă comportați foarte rece 

următoarea dată când îl/o vedeți. Iar dacă vă întreabă care e problema, îi spuneți că nu 

e nimic.  

 

3. Situație: Luați o notă mică la un test și sunteți de părere că profesorul a fost nedrept în 

sistemul de notare.  

 

Răspuns 1: Nu faceți nimic în privința asta, dar sunteți supărat. 

Răspuns 2:  Îl întrebați, politicos pe profesor dacă ați putea discuta pe marginea testului 

să vă dați seama exact unde ați greșit. 

Răspuns 3: Îi aruncați profesorului hârtia în față și îl acuzați că a fost nedrept cu dvs.. 

FIȘĂ 

 


