
Material informativ realizat de prof. Petruţa Lostun, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra Neamţ, România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul este un rezultat al participării la cursul Development of Participative Democracy and Active Citizenship, finanţat prin 
programul sectorial Comenius, componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, acţiunea “Mobilităţi individuale - 
formare continuă pentru personalul implicat în educaţie, din învăţământul preuniversitar”.  
Numărul de referinţă al cursului DK-2009-030-002. Cursul s-a desfăşurat în perioada 18 – 22  
ianuarie 2010, la Barcelona, în Spania. Instituţie organizatoare: DEMÀ (Departament d’Estudis  
dels Medis Actuals), partener al Fritid og Samfund, Danemarca. 

 

Asertivitate = tip de comportament care-ţi permite să-ţi foloseşti şi să-ţi aperi drepturile personale fără să afectezi 
drepturile celorlalţi. 

Drepturile personale… Uneori avem dreptul… 

 … să avem propriile noastre nevoi, iar acestea sunt la fel de importante ca şi drepturile celorlalţi… 
 … să supunem judecăţii noastre comportamentele celorlalţi şi să exprimăm sentimentele proprii… 
 … să ne schmbăm opiniile sau tipul de acţiune în orice moment... 
 … să protestăm atunci când suntem trataţi nedrept...  
 … să încercăm să schimbăm ceea ce ne nemulţumeşte… .  
 … să ne oprim şi să ne gândim la noi înainte de a acţiona… 
 … să ne întrebăm ce vrem, care sunt interesele şi dorinţele noastre…   
 … să facem mai puţin decât ceea ce suntem omeneşte capabili să facem… 
 … să fim independenţi...  
 … să decidem ce să facem cu corpul nostru, cu timpul şi cu bunurile noastre…  
 … să simţim şi să exprimăm durerea / emoţiile…  
 … să ignorăm sfaturile…  
 … să respingem solicitările celorlalţi fără să ne simţim vinovaţi sau egoişti…  
 … să fim singuri chiar dacă ceilalţi doresc compania noastră…  
 … să nu ne justificăm în faţa celorlalţi…  

 … să nu ne asumăm responsabilitatea pentru problemele / sarcinile altora…  

 … să nu anticipăm nevoile şi dorinţele celorlalţi…  
 … să nu primim mila sau bunăvoinţa celorlalţi… 
 … să alegem între a răspunde sau a nu răspunde...  
 … să discutăm o problemă cu o persoană implicată pentru a o clarifica…  
 … să faci orice lucru, atâta timp cât nu încalci drepturile unei alte persoane…  
 … să alegi să nu ai un comportament asertiv sau să nu fii în cea mai bună formă socială…  

Învaţă CUM să spui NU: 

( Empatie) + DAR + NU (cu 

sau fără argumente oferite) 

Exemplu: 

„Eu înţeleg că nu doreşti să 

mergi singur la cinema, DAR, 

sunt foarte obosit acum şi nu 

pot să te însoţesc.” 

(insistenţe) 

„Înţeleg că este neplăcută 

situaţia în care te afli, DAR, 

NU, chiar nu se poate…” 

 


