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Ile znaczy TAK, jeśli nie potrafimy powiedzieć NIE?  
W najprostszym znaczeniu asertywność to sztuka odmawiania, w szerszym zaś oznacza 
wyrażenie własnego zdania, uczuć, postaw bez agresji, z szacunkiem dla innych.  
 
Jak często powodem inicjacji alkoholowej lub innych ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, 
nie jest zła wola, ale raczej uleganie presji otoczenia? Bez kompetencji, jaką jest asertywność 
trudne, a czasem niemożliwe jest również owocne rozwiązywanie problemów w szkole, w domu, 
wśród rówieśników.  
 
Asertywność pozwala młodym osobom, wchodzącym w dorosłość, poznać samego siebie,  
a następnie podjąć dobre decyzje dotyczące m.in. przyszłej drogi zawodowej. 
 
Trening asertywności to profilaktyka, która skupia się na korzeniach problemów  
z używkami i innymi destrukcyjnymi postawami wśród uczniów. Chcemy wzmacniać 
postawę młodych ludzi. 
 
 
 
 
 
Asertywność może być rozwijana jedynie przez trening, nikt nie rodzi się asertywny. 
Zazwyczaj bywamy zbyt ulegli lub zbyt roszczeniowi/agresywni. Asertywność pozwala na 
przedstawianie swojego zdania (w tym odmawianie), bez nadmiernego lęku i bez atakowania.  
Stąd też sprzyja budowaniu pewności siebie, jak i podnosi poczucie bezpieczeństwa w relacjach  
z innymi.  
 
Na warsztatach zachowań asertywnych uczniowie nabywają praktyczne umiejętności 
prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu lepiej sobie radzą z presją 
rówieśniczą, nawiązują zdrowsze relacje oraz rzadziej sięgają po alkohol i środki psychoaktywne. 
Ufają sobie i stawiają przed sobą śmielsze marzenia i cele.  
 
Trening – oznacza również, że warsztaty pozwalają nam pracować w bezpiecznych warunkach, 
jest przyzwolenie na błędy, uczymy się, dyskutujemy, ćwiczymy w scenkach. Trenujemy! 

Trening Asertywności. 

Jestem sobą. Potrafię odmawiać. 

Po pierwsze: ASERTYWNOŚĆ 
 
Ile znaczy TAK, jeśli nie potrafimy powiedzieć NIE?  
W najprostszym znaczeniu asertywność to sztuka odmawiania, w szerszym 
zaś oznacza wyrażenie własnego zdania, uczuć, postaw bez agresji, z 
szacunkiem dla innych.  
 
Mimo, że ważną jest umiejętnością, bez niej niemożliwa jest negocjowanie ani 
rozwiązywanie problemów w szkole, domu, grupie rówieśniczej. Ważne jest, że  
może być rozwijana jedynie przez trening, nikt nie rodzi się asertywny. 
Zazwyczaj bywamy zbyt ulegli lub zbyt roszczeniowi. Asertywność pozwala na 
przedstawianie swojego zdania jak i odmawianie w sposób nieuległy, bez 
nadmiernego lęku, sprzyja budowaniu pewności siebie jak i zwiększeniu 
bezpieczeństwa w relacjach z innymi.  
 
Na warsztatach zachowań asertywnych uczniowie nabywają praktyczne 
umiejętności prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu 
lepiej sobie radzą z presją rówieśniczą, nawiązują zdrowsze relacje oraz rzadziej 
sięgają po alkohol i środki psychoaktywne.  Dzięki takim warsztatom 
uczniowie z większą pewnością wyrażają swoje potrzeby, ufają sobie i stawiają 
przed sobą śmielsze cele, ponieważ osiągniecie większości z nich wymaga 
korzystania z asertywności czyli sztuki zdrowej i satysfakcjonującej   
komunikacji z innymi. 
 

Po drugie: TRENING 
 
Ile znaczy TAK, jeśli nie potrafimy powiedzieć NIE?  
W najprostszym znaczeniu asertywność to sztuka odmawiania, w szerszym 
zaś oznacza wyrażenie własnego zdania, uczuć, postaw bez agresji, z 
szacunkiem dla innych.  
 
Mimo, że ważną jest umiejętnością, bez niej niemożliwa jest negocjowanie ani 
rozwiązywanie problemów w szkole, domu, grupie rówieśniczej. Ważne jest, że  
może być rozwijana jedynie przez trening, nikt nie rodzi się asertywny. 
Zazwyczaj bywamy zbyt ulegli lub zbyt roszczeniowi. Asertywność pozwala na 
przedstawianie swojego zdania jak i odmawianie w sposób nieuległy, bez 
nadmiernego lęku, sprzyja budowaniu pewności siebie jak i zwiększeniu 
bezpieczeństwa w relacjach z innymi.  
 
Na warsztatach zachowań asertywnych uczniowie nabywają praktyczne 
umiejętności prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu 
lepiej sobie radzą z presją rówieśniczą, nawiązują zdrowsze relacje oraz rzadziej 
sięgają po alkohol i środki psychoaktywne.  Dzięki takim warsztatom 
uczniowie z większą pewnością wyrażają swoje potrzeby, ufają sobie i stawiają 
przed sobą śmielsze cele, ponieważ osiągniecie większości z nich wymaga 
korzystania z asertywności czyli sztuki zdrowej i satysfakcjonującej   
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Program pakietu podstawowego 
  

 

• mini wykład czym jest asertywność, jakie jest jej znaczenie; 

• podstawowe ćwiczenia asertywności wraz z ich krótkim omówieniem; 

• ćwiczenia asertywności konkretnie w zakresie odmawiania spożycia alkoholu, 
lub zażycia innych środków psychoaktywnych. 

 
 

Korzyści/efekty uczenia: 
 
Wiedza: Wiem, jakie zachowanie jest uległe, a jakie roszczeniowe. Znam tzw. 
„Prawa Asertywne” (np. mam prawo powiedzieć „nie wiem”; ma prawo, żeby 
nie tłumaczyć się, ze swoich uczuć, decyzji) 
Umiejętności: Potrafię odróżnić zachowania uległe i roszczeniowe od 
asertywnych. Umiem też zastosować poznane dziś techniki odmawiania  
Postawa: Chcę stać się asertywna! 

 

    Czas: 3 godziny lekcyjne    Cena: 600 - 750 pln 

 

Opis merytoryczny: 

Jedna z możliwych definicji asertywności, to umiejętność postępowania w zgodzie z samym 

sobą, nie pozwalając przy tym innym na naruszanie granic własnych i innych osób.  

W postawie uległej, stawiamy prawa innych ponad własne. W agresywnej naruszamy granice 

innych dla własnych celów. Przyznanie sobie i innym prawa do asertywności, pozwala chronić 

nadrzędne prawo swoje i innych do bycia sobą.  

Trening Asertywności. 

Trzy warianty programu do realizacji 

Pakiet PODSTAWOWY 
 
Ile znaczy TAK, jeśli nie potrafimy powiedzieć NIE?  
W najprostszym znaczeniu asertywność to sztuka odmawiania, w szerszym 
zaś oznacza wyrażenie własnego zdania, uczuć, postaw bez agresji, z 
szacunkiem dla innych.  
 
Mimo, że ważną jest umiejętnością, bez niej niemożliwa jest negocjowanie ani 
rozwiązywanie problemów w szkole, domu, grupie rówieśniczej. Ważne jest, że  
może być rozwijana jedynie przez trening, nikt nie rodzi się asertywny. 
Zazwyczaj bywamy zbyt ulegli lub zbyt roszczeniowi. Asertywność pozwala na 
przedstawianie swojego zdania jak i odmawianie w sposób nieuległy, bez 
nadmiernego lęku, sprzyja budowaniu pewności siebie jak i zwiększeniu 
bezpieczeństwa w relacjach z innymi.  
 
Na warsztatach zachowań asertywnych uczniowie nabywają praktyczne 
umiejętności prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu 
lepiej sobie radzą z presją rówieśniczą, nawiązują zdrowsze relacje oraz rzadziej 
sięgają po alkohol i środki psychoaktywne.  Dzięki takim warsztatom 
uczniowie z większą pewnością wyrażają swoje potrzeby, ufają sobie i stawiają 
przed sobą śmielsze cele, ponieważ osiągniecie większości z nich wymaga 
korzystania z asertywności czyli sztuki zdrowej i satysfakcjonującej   
komunikacji z innymi. 
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Program pakietu rozszerzonego: 
  

 

• mini wykład czym jest asertywność, jakie jest jej znaczenie; 

• podstawowe ćwiczenia asertywności wraz z ich krótkim omówieniem; 

• ćwiczenia asertywności konkretnie w zakresie odmawiania spożycia alkoholu, lub 
zażycia innych środków psychoaktywnych. 

• PLUS: ćwiczenia z technik wyznaczania swoich granic i kontrolowanego wyrażania 
własnych emocji. 

 
 

Korzyści/efekty uczenia: 
 
Wiedza: Wiem, jakie zachowanie jest uległe, a jakie roszczeniowe.  
Do tego znam swoje granice bezpieczeństwa/bycia sobą. 
 
Umiejętności: Potrafię odróżnić zachowania uległe i roszczeniowe od 
asertywnych. Umiem też zastosować poznane dziś techniki odmawiania.  
Potrafią za pomocą słów i zachowania wyznaczyć swoje granice, kiedy np. ktoś 
mnie poniża lub wykorzystuje. Umiem  wyrażać swoje emocje bez lęku i bez 
atakowania.  
 
Postawa: Chcę stać się asertywna! Chcę bronić mądrze swoich granic  
i szczerze wyrażać swoje emocje. 

 

    Czas: 6 godzin lekcyjnych    Cena: 1 200 – 1 400 pln 

 

Opis merytoryczny:  

 

Aby skutecznie bronić swoich granic przed naciskiem innych, przydatna jest znajomość prostych 

metod. Np. „zdarta płyta” – powtarzanie prostego komunikatu odmowy („Nie dam Ci 

pieniędzy”, „Nie piję”). Albo: odwoływanie się do swoich postanowień i zasad („Postanowiłem, 

że nie będę pił przed osiągnięciem pełnoletniości”).  

Szczególną kompetencją jest odwołanie się do swoich uczuć. „Kiedy tak mnie namawiasz, 

pomimo mojej odmowy, czuję złość i lęk, oczekuję, że przestaniesz”. Ostatnią instancją 

asertywnej obrony swoich granic będzie zapowiedź i w razie potrzeby wykonanie „sankcji” np. 

opuszczenie rozmówcy. 

Pakiet ROZSZERZONY 
 
Ile znaczy TAK, jeśli nie potrafimy powiedzieć NIE?  
W najprostszym znaczeniu asertywność to sztuka odmawiania, w szerszym 
zaś oznacza wyrażenie własnego zdania, uczuć, postaw bez agresji, z 
szacunkiem dla innych.  
 
Mimo, że ważną jest umiejętnością, bez niej niemożliwa jest negocjowanie ani 
rozwiązywanie problemów w szkole, domu, grupie rówieśniczej. Ważne jest, że  
może być rozwijana jedynie przez trening, nikt nie rodzi się asertywny. 
Zazwyczaj bywamy zbyt ulegli lub zbyt roszczeniowi. Asertywność pozwala na 
przedstawianie swojego zdania jak i odmawianie w sposób nieuległy, bez 
nadmiernego lęku, sprzyja budowaniu pewności siebie jak i zwiększeniu 
bezpieczeństwa w relacjach z innymi.  
 
Na warsztatach zachowań asertywnych uczniowie nabywają praktyczne 
umiejętności prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu 
lepiej sobie radzą z presją rówieśniczą, nawiązują zdrowsze relacje oraz rzadziej 
sięgają po alkohol i środki psychoaktywne.  Dzięki takim warsztatom 
uczniowie z większą pewnością wyrażają swoje potrzeby, ufają sobie i stawiają 
przed sobą śmielsze cele, ponieważ osiągniecie większości z nich wymaga 
korzystania z asertywności czyli sztuki zdrowej i satysfakcjonującej   
komunikacji z innymi. 
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Program pakietu kompleksowego: 

  
 

• mini wykład czym jest asertywność, jakie jest jej znaczenie; 

• podstawowe ćwiczenia asertywności wraz z ich krótkim omówieniem; 

• ćwiczenia asertywności konkretnie w zakresie odmawiania spożycia alkoholu, lub 
zażycia innych środków psychoaktywnych. 

• ćwiczenia z technik wyznaczania swoich granic i kontrolowanego wyrażania 
własnych emocji. 

• PLUS: mini wykład o manipulacji; 

• PLUS: ćwiczenia praktyczne z zakresu asertywnej obrony przed manipulacja. 
 
 

Korzyści/efekty uczenia: 
 
Wiedza: Wiem, jakie zachowanie jest uległe, a jakie roszczeniowe.  
Do tego znam swoje granice bezpieczeństwa/bycia sobą. Wiem, czym jest 
manipulacja. 
 
Umiejętności: Potrafię odróżnić zachowania uległe i roszczeniowe od 
asertywnych. Umiem też zastosować poznane dziś techniki odmawiania.  
Potrafią za pomocą słów i zachowania wyznaczyć swoje granice. Umiem  
wyrażać swoje emocje bez lęku i bez atakowania. Potrafię zdemaskować  
i obronić się przed manipulacją. 
 
Postawa: Chcę stać się asertywna! Chcę bronić mądrze swoich granic  
i szczerze wyrażać swoje emocje. Nie pozwolę, aby ktoś mną manipulował. 

  

    Czas: 12 godzin lekcyjnych    Cena 2 400 – 2 600 pln 

 

Opis merytoryczny: 

 

Manipulacja jest za pewne najgroźniejszą formą wypaczonej komunikacji, jest wywieraniem 

wpływu na innych w sposób ukryty, manipulant niejawnie oddziałuje na emocje i myśli,  

nie licząc się z potrzebami drugiej strony. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się najpierw 

rozpoznawać manipulację oraz znać techniki „obrony”(np. ujawniania intencji).  

Pakiet KOMPLEKSOWY 
 
Ile znaczy TAK, jeśli nie potrafimy powiedzieć NIE?  
W najprostszym znaczeniu asertywność to sztuka odmawiania, w szerszym 
zaś oznacza wyrażenie własnego zdania, uczuć, postaw bez agresji, z 
szacunkiem dla innych.  
 
Mimo, że ważną jest umiejętnością, bez niej niemożliwa jest negocjowanie ani 
rozwiązywanie problemów w szkole, domu, grupie rówieśniczej. Ważne jest, że  
może być rozwijana jedynie przez trening, nikt nie rodzi się asertywny. 
Zazwyczaj bywamy zbyt ulegli lub zbyt roszczeniowi. Asertywność pozwala na 
przedstawianie swojego zdania jak i odmawianie w sposób nieuległy, bez 
nadmiernego lęku, sprzyja budowaniu pewności siebie jak i zwiększeniu 
bezpieczeństwa w relacjach z innymi.  
 
Na warsztatach zachowań asertywnych uczniowie nabywają praktyczne 
umiejętności prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu 
lepiej sobie radzą z presją rówieśniczą, nawiązują zdrowsze relacje oraz rzadziej 
sięgają po alkohol i środki psychoaktywne.  Dzięki takim warsztatom 
uczniowie z większą pewnością wyrażają swoje potrzeby, ufają sobie i stawiają 
przed sobą śmielsze cele, ponieważ osiągniecie większości z nich wymaga 
korzystania z asertywności czyli sztuki zdrowej i satysfakcjonującej   
komunikacji z innymi. 
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