
 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą do rozwoju osobowości. 

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci. 

Kształtowanie poczucia własnej wartości zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i tworzy się 

na podstawie podejmowanych prób, porażek i sukcesów a także relacji z ludźmi, na podstawie tego, co 

mówią i jak mówią Rodzice i inni ważni dla dziecka dorośli. 

       Każdy człowiek jest wartościowy, ale czy każdy ma poczucie własnej wartości? 

Samoocena dziecka, jego poczucie własnej wartości mogą być adekwatne lub nie. Jeśli poczucie 

własnej wartości dziecka jest zdrowe, adekwatne, lepiej sobie ono radzi z trudnościami, angażuje się  

w poszukiwanie rozwiązań, potrafi mówić o trudnościach. Nieadekwatna samoocena powoduje, że 
dziecko gorzej funkcjonuje w nowych sytuacjach, niechętnie podejmuje wyzwania, nie podnosi sobie 

poprzeczki, ponieważ obawia się porażki, nie wierzy, że może odnieść sukces. Dziecko z niską 

samooceną łatwo ulega frustracji, poddaje się, oczekuje, że ktoś inny je wyręczy a przejściowe 
trudności może odbierać jako coś trwałego. 

Wpływ Rodziców na kształtowanie poczucia własnej wartości. 

Rodzice wywierają silny wpływ na kształtowanie się wizerunku dziecka, na to, jaki ono ma do 

siebie stosunek. Jeśli zdarzy się usłyszeć od dziecka stwierdzenie typu: ,, Po co mam próbować? 

Przecież i tak mi się nie uda” lub „ Nigdy się tego nie nauczę.” można wnioskować, że za tymi 

słowami, kryje się poważny problem. Należy potraktować to jako sygnał ostrzegawczy i zastanowić 

się w jaki sposób zwracamy się do dziecka. Być może mówiliśmy do niego to, co teraz ono samo 

mówi do siebie. Warto uważnie spojrzeć na swoje dziecko, dostrzec jego mocne strony i słabości, być 

może zmienić sposób patrzenia na to, co oceniamy jako jego słabe strony. 

Jak pomóc dziecku budować zdrowe poczucie własnej wartości? 

 Trzeba dziecko uświadamiać, ale nie tylko od czasu do czasu, że jest ważne 

wspaniałe, kochane. 

 Motywować do działania, ale nie na siłę, stawiać zadania na miarę ich możliwości. 

 Warto w dzieciach wzbudzać  przekonanie, że potrafią realizować wyznaczone cele. 

 Krytykować złe zachowanie a nie osobę dziecka. 

 Pomóc zrozumieć, że na sukces trzeba zapracować, że sukcesy same nie przychodzą, 

że dzięki swym umiejętnościom i ciężkiej pracy, też mogą je osiągać. 

 Warto posługiwać się wzmocnieniami (pochwały, nagrody) wskazywać, co można by 

zmienić. 

 Doceniać wysiłek wkładany przez dziecko w wykonanie czegoś, nie tylko końcowego 

sukcesu. 

Mamo, Tato wspieraj mnie mądrze, pozwól mi doświadczać. 

Gdy pozwalasz mi na próby czuję, że zmierzam się z tym sam. 

Wtedy czuję, że to moje zwycięstwo! Potrzebuję Waszej wiary we mnie! 

Więc ja –Wasze Dziecko poradzę sobie! 

 

                                                 Opracowanie Elżbieta Grdeń-pedagog szkolny 

na podstawie literatury: 

A.Faber, E.Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do 

nas mówiły”czasopismo ,, Mentor” 

 


