


Czym jest poczucie 

własnej wartości?



Poczucie własnej wartości to:

❑ zaufanie do własnej umiejętności myślenia i radzenia sobie 

z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie;

❑ wiara w swoje prawo do szczęścia, poczucie, że jest się wartościowym 

człowiekiem, zasługującym na miłość, uprawnionym do spełniania 

własnych potrzeb i realizacji pragnień oraz czerpania satysfakcji 

z efektów własnych starań.

Źródło: Branden N., Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2007.



Co to jest samoocena?



Samoocena to:

uogólniona, względnie trwała postawa podmiotu względem siebie, mająca 

istotne znaczenie dla jego samopoczucia (emocje) i zakresu 

podejmowanych działań (motywacja). 

Samoocenę opisuje się zazwyczaj w trzech wymiarach:

❑ poziomu, czyli niska-wysoka,

❑ stałości/trwałości, czyli niestabilna–stabilna,

❑ adekwatności, czyli zaniżona–adekwatna-zawyżona.

Źródło: Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., Samoocena i jej pomiar. Polska

adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.



Co wpływa na samoocenę?



Na samoocenę wpływają:

❑ opinie i oceny innych, 

❑ odnoszone sukcesy, 

❑ doznawane niepowodzenia, 

❑ porównywanie siebie z wzorami osobowymi,

❑ aktywność własna − praca nad sobą,

❑ doświadczenia zdobyte na terenie domu, szkoły.



Jak rodzice mogą wzmacniać 

poczucie własnej wartości 

u dziecka?



Rodzice mogą wzmacniać poczucie własnej wartości 

u dziecka poprzez:

❑ akceptowanie dziecka takim, jakie ono jest,

❑ obdarzanie zaufaniem,

❑ okazywanie szacunku dziecku – szanowanie jego uczuć, potrzeb, granic, 

ale też wyznaczanie dziecku granic,

❑ zachęcanie do samodzielności i własnej aktywności,

❑ pokazywanie, że inne osoby także mogą być cennymi źródłami wiedzy,

❑ stawianie adekwatnych oczekiwań, by dziecko mogło doświadczyć 

własnej skuteczności, odnieść sukces,

❑ dodawanie otuchy w sytuacjach porażek, stanowienie oparcia 

dla dziecka.
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