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Poczucie własnej wartości

Przekonanie o własnej wartości jako człowieka 
niezależnie od posiadanych umiejętności czy zdobytych 
sukcesów

JESTEM WARTOŚCIĄ SAMĄ W SOBIE

= bezwarunkowa miłość i akceptacja dla siebie

= zasługuję na miłość i szacunek bezwarunkowo, 
moje istnienie jest wartościowe samo w sobie

akceptacja siebie ze swoimi mocnymi i słabymi 
stronami, pomimo porażek i bez względu na sukcesy



Czym jest, a czym nie jest?

poczucie własnej wartości = 
JESTEM wartościowy taki, jaki jestem, po prostu

→ uniezależnienie własnej wartości

* * *

pewność siebie/wiara we własne możliwości = 
POTRAFIĘ, jestem dobry w …

samoocena = jestem wart tyle, ile umiem, ile 
potrafię osiągnąć, na ile mam pożądane cechy

→ uzależnienie własnej wartości od … osiągnięć, 
wyników, ocen, aprobaty



Wątpliwości…

wysokie poczucie własnej wartości 
to nie to samo co 

„jestem najlepszy, najmądrzejszy, naj”…

≠ NAJPWW



Porównanie

Pewność siebie/samoocena

• „potrafię coś” „jestem jakiś”

• da się zmierzyć

• cząstkowe/szczegółowe

• zależne od dziedziny

• ocena

Oparte na 

➢ ocenach, pochwałach

➢ wynikach

➢ treningu, ćwiczeniach

➢ zachętach

Poczucie własnej wartości

• „jestem ok”/akceptacja

• niemierzalne

• całościowe

• niezależne od dziedziny

• poczucie, przekonanie

Oparte na:

➢ akceptacji, przyjęciu, 
poszanowaniu, 
zainteresowaniu, zauważeniu



Dobre intencje…

Wielu rodziców i nauczycieli chcąc wzmocnić poczucie 
własnej wartości dziecka, w rzeczywistości oddziałuje na 
jego samoocenę/pewność siebie poprzez:

• chwalenie (zawierające ocenę - ładnie, mądry)

• porównywanie do innych

• podkreślanie roli ocen, zwycięstw

• stawianie wysokich wymagań

→ presja sprostania oczekiwaniom

→ lęk przed porażką
DZIECKO



Świadome działanie

Wzmacnianie dziecięcej pewności siebie jest OK pod 
warunkiem, że nie zastępuje ani nie przyćmiewa 
wzmacniania poczucia własnej wartości dziecka

(i opiera się na pochwałach opisowych)

→ rozwija w dziecku świadomość własnych mocnych 
i słabych stron

→ buduje wewnętrzną motywację osiągnięć*

→ jest źródłem pozytywnych emocji i odczuć

→ buduje wizję przyjaznego świata



Jak wzmacniać poczucie własnej 
wartości u dziecka? 

✓ akceptować* wszystkie emocje dziecka
(akceptować = dostrzec, przyjąć, zgodzić się na to, że wystąpiły, uznać je, 
nazwać, wyrazić)

✓ akceptować jego myśli, potrzeby, intencje, granice
✓ obdarzać uwagą po prostu, a nie tylko za coś
✓ doceniać jego wkład i wysiłek włożone w zadanie, a nie 

jedynie efekt
✓ uczyć na własnym przykładzie, jak wyrażać swoje 

zdanie i uczucia 
✓ zachęcać i włączać dziecko do współpracy*
✓ Szanować/akceptować jego wybory i decyzje*



Narzędzia

✓ akceptacja, uznanie że… 
„aha, mhmmm, rozumiem”

✓ parafraza
„a więc nie masz najmniejszej ochoty na…”

✓ opis tego co widzę/słyszę
„słyszę, że jesteś naprawdę niezadowolona…”
„o, przewróciłeś się” „zaskoczył cię ten stolik”
„widzę, że lubisz rysować”

✓ pytania (poznanie dziecka)
„jak tobie z tym jest?” „jak się (z tym) czujesz?” „a co
było najprzyjemniejsze/najtrudniejsze?...” „…a ty?”



Korzyści z poczucia własnej wartości

➢dobre samopoczucie

➢zdolność do budowania głębokich relacji 
z innymi

➢podstawa do uczenia się, zdobywania wiedzy 
o sobie i świecie, otwartość

➢psychiczna odporność



Zagrożenia dla PWW

- przemoc fizyczna i psychiczna (ignorowanie, 

zaprzeczanie, wmawianie, zmuszanie…)

- siła definicyjna dorosłych wobec dzieci (do ok. 10

r.ż. dzieci bardziej ufają temu, co powie opiekun, 

niż sobie i temu, co czują…)

- dziecko jako gotowy, skończony projekt→

nie widzę dziecka, widzę to, co chcę, żeby było;

„wiem”, co dziecko myśli, czuje, czego chce itp.



Ćwiczenie

Mamusiu, tatusiu – ŁADNIE?...

piękny rysunek; będziesz artystą; ależ jesteś zdolna; no 
przepięknie!; o, a co to?; widzę dużo czerwonego i obok 
trochę niebieskiego; podoba mi się ten daszek; brakuje 
słoneczka; gdybyś tu dorysował płotek, byłoby jeszcze 
ładniej; jak to wymyśliłaś?; no ładnie, ale tu jest trochę 
za dużo pustego; mnie się podoba, a tobie?; dobra 
robota; ale ty lubisz rysować, prawda?; mógłbyś 
dokładniej pokolorować; i jak ci się rysowało?; …



Ładne vs Mnie się podoba

O pochwałach…

▪ zawierające ocenę

Super, świetnie, ładnie… OCENA ogólna i jakby
obiektywna

Mnie się podoba, a tobie? – ocena subiektywna

▪ opisowa, nie zawiera oceny

Widzę dwie niebieskie kreski i taki jakby 
kręciołek. Co to?



Pochwały opisowe

Zawsze jesteś taki miły i grzeczny…

→ Przywitałeś się ze mną, powiedziałeś „dzień 
dobry”.

Ślicznie wyglądasz/jaka z ciebie ładna dziewczynka…

→ Kotki na bluzce mają taki kolor jak…

→ Te rajstopki mają taki wesoły wzorek/kolor…

Ale jesteś mądry!

→ Zapamiętałeś tyle informacji!

Ale jesteś silna! 

→ Przeniosłaś to ciężkie pudło!
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