
Jak kształtować poczucie własnej wartości u dzieci? 

 

Czym właściwie jest poczucie własnej wartości?  

Przede wszystkim jest znajomością siebie. Samoświadomością. Wiedzą o tym, kim się jest, 

jakie się ma dobre i złe strony, jakie talenty, co nam wychodzi, a co nie. Jest neutralnym, 

zdrowym podejściem do siebie. Nie zawyżonym i też nie zaniżonym. Po prostu prawdziwym. 

Poczucie własnej wartości objawia się tym, że gdy nie uda ci się wejść na drzewo, mówisz: „Chcę 

tam wejść, więc jeszcze trochę poćwiczę lub poproszę kogoś o pomoc” albo: „Nie potrzebuję tego, zajmę się czymś 

innym”. Ale w żadnym razie nie pomyślisz o sobie: „Jestem beznadziejny”. Taki zdrowy osąd samego 

siebie powoduje, że sam sobie jawisz się w wielu odcieniach. 

 

Jak rodzice mogą wpływać na poczucie własnej wartości dzieci? 

Ocenianie zachowania dziecka, zaprzeczanie jego emocjom, krytykowanie go, zawstydzanie, 

obwinianie, karanie, także chwalenie i nagradzanie może mieć niekorzystny wpływ na jego 

poczucie własnej wartości. Dziecko może nabrać przekonania, że nie jest wartościowe samo  

w sobie. Nasze oceny – zarówno pozytywne, jak i negatywne, wyrażone poprzez karę, nagrodę, 

pochwałę lub w inny sposób – sprawiają, że przestaje ono ufać sobie, wierzyć w swoją 

sprawczość, a zaczyna opierać się na opinii innych ludzi. Rodzice, którzy “wiedzą lepiej”  

i oceniają co w dziecku i jego zachowaniu jest dobre, a co złe, sprawiają, że traci ono swoją 

wewnętrzną motywację i miejsce sprawowania kontroli – a wszystko to przesuwa się na zewnątrz. 

Takie dziecko, a potem dorosły, sprawdza, jak to, co robi, jest oceniane przez innych ludzi  

– nauczycieli, kolegów, sąsiadów, otoczenie. Traci zaufanie do własnych wyborów i do własnego 

zdania. Ponadto takie osoby wierzą, że są wartościowe (i warte miłości, szacunku) wtedy, gdy inni 

to potwierdzają. Może to skutkować zagubieniem i wiecznym poszukiwaniem miłości na 

zewnątrz.  

 

Zdolne to za mało 

Takie postrzeganie dziecka rodzice przyjmują w pierwszych latach jego życia – jest ono darem, 

cudem, źródłem radości i miłości. Niestety zdarza się zbyt często, że z budowania poczucia 

własnej wartości rodzice, sami nie wiedząc kiedy, zaczynają inwestować w kształtowanie  

u dziecka wiary w siebie, w swoje możliwości, zdolności – a to nie to samo. Nie ma w tym nic 

niewłaściwego, ale wzmacnianie wiary w siebie nie spowoduje podniesienia poczucia 

własnej wartości, jeśli jest ono niskie. To, jak zdolne czuje się dziecko, nie podniesie jego 

samooceny. 

 

 

Warto zadbać o to, by dziecko miało satysfakcję  

z faktu bycia sobą – „jestem ok, taki, jaki jestem”. By nie 

czerpało radości życia tylko z tego, co mu się udało, co 

osiągnęło – „lubię siebie, mimo, że nie potrafię pływać, nie 

udaje mi się zbudować wieży z klocków, boję się ciemności”.  



Jak zatem wspierać poczucie wartości u dzieci?   

 

1. Zauważać, obdarzać uwagą 

Bez ocen i etykietek – także tych pozytywnych – widzę, słyszę, jestem, gdy moje dziecko 

potrzebuje mojej uwagi np.: 

„Mamo, patrz” – „Widzę cię” zamiast – „Super!, ależ jesteś zdolna”. Dostrzeganie istnienia dziecka 

zastępuje chwalenie osiąganych przez nie celów. 

„Boję się”  – „Jestem przy tobie. Boisz się, bo tego nie znasz….” zamiast„ Nie ma się co bać, przecież to nic 

takiego”. 

Uznawanie uczuć dziecka zastępuje ich bagatelizowanie i podważanie. 

Dawaj informacje na temat swoich uczuć. Powiedz: „Podoba mi się ten rysunek. Ciekawe, co powie tata, 

jak wróci”. Albo: „A co to jest? Wyjaśnisz mi, co dokładnie narysowałaś?”.  

 

2. Wyrażać miłość i czułość tak, by dziecko czuło się kochane 

Czasem wystarczy spojrzenie, uśmiech, pomachanie ręką w odpowiedzi na zaproszenie dziecka, 

by uczestniczyć w jego doświadczeniu zamiast: „Uważaj, bo spadniesz i złamiesz nogę”. Ciągłe 

zamartwienie się odwraca uwagę dziecka od nowych doświadczeń i skupia ją na uczuciach matki. 

Jednocześnie osłabia rozwój poczucia własnej wartości, gdyż dziecko otrzymuje komunikat ”nie 

może ci się to udać”. Można w takiej sytuacji powiedzieć o swoich uczuciach: „Nie czuję się pewnie, 

gdy to widzę, boję się, że…chcesz mojej asekuracji?” 

 

3. Uczyć dzieci wyrażać swoje uczucia - akceptacja upodobań dziecka, jego emocji  

i indywidualności  

Posługując się językiem osobistym, pokazujemy dzieciom, w jaki sposób warto wyrażać swoje 

emocje, by zwiększyć szansę na bycie zrozumianym i usłyszanym przez innych. Jeśli tego nie 

potrafimy, stajemy się niepewni tego, kim jesteśmy i w konsekwencji trudno jest określić, jakie 

relacje łączą nas z innym ludźmi. 

Wyrażanie uczuć wzmacnia szczerość i zaufanie, uczy otwartości – „Wiem, że rodzice przyjmą mnie  

z tym, co czuję, że pomogą mi sobie z tym poradzić, że nie jestem sam z moją złością, wstydem, poczuciem 

winy”. To znów komunikat dla dziecka, że jest ok ze wszystkimi swoimi emocjami, także tymi 

trudnymi. 

 

4. Stwarzać okazję do dokonywania wyborów, 

podejmowania decyzji  

Możliwość podjęcia decyzji, która zostaje uszanowana przez 

rodziców zaszczepia w dziecku wiarę w swoje kompetencje –

 „Skoro mogę sam zdecydować, to znaczy, że to potrafię, rodzice mi 

zaufali.” 

https://dziecisawazne.pl/jak-wspomagac-poczucie-wlasnej-wartosci-u-dziecka/


5. Doceniać wkład i wysiłek dziecka, a nie tylko efekt 

Wyrażając uznanie kilkulatkowi za jego zaangażowanie, pokazujemy, że nie liczy się dla nas tylko 

sukces, że jego praca sama w sobie jest także wartością, że liczą się jego starania i intencje, 

z którymi podjął się tego zadania.  

6. Zapraszać do współpracy 

Dziecko czuje się potrzebne, włączone w codzienne 

życie swoich bliskich. To nic, że będzie potrzebowało 

więcej czasu, albo że po skończonej pracy trzeba będzie 

więcej sprzątać. Poczucie przynależności do wspólnoty, 

bo jest się jej wartościowym członkiem jest bezcenne. 

 

7. Pokazywać, że dzieci są dla nas wartością 

Wszystkie te okazje, kiedy jesteśmy zadowoleni, bo nasze dzieci przygotowały nam śniadanie, 

same pozbierały rozrzucone zabawki, dobrze się uczą lub inni dobrze się o nich wyrażają, to zbyt 

oczywiste powody radości płynącej z faktu bycia rodzicami. 

Same dzieci także czują się wówczas szczęśliwe. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy w takim 

samym stopniu dzieci doświadczają, że są dla nas wartością, gdy stawiają przed nami prawdziwe 

wyzwania nie tylko rodzicielskie, co niejednokrotnie egzystencjalne. Przecież dzięki nim wielu  

z nas rozwija się, poszukuje lepszych dróg komunikacji, żegna się z destrukcyjnymi wzorcami 

wychowawczymi, uczy się akceptacji i wyrozumiałości. “Spróbuj zrozumieć uczucia i potrzeby dziecka. 

Pokaż, że je szanujesz, nawet jeśli nie podoba ci się sposób ich wyrażania.”  

 

Pokaż dziecku, że jest dla ciebie ważne, że masz dla niego czas. Także wtedy, gdy cię 

rozczarowuje. Wtedy, gdy jego zachowanie jest dla ciebie trudne. 

 

Pomaga dać sobie przyzwolenie na “bycie niewystarczająco dobrym, na robienie rzeczy, co do których nie 

mam pewności, czy się powiodą”. Kiedy człowiek ma zdrowe poczucie własnej wartości, ma też 

wewnętrzne przekonanie, że jest wystarczająco dobry niezależnie od tego, co osiągnie. Jest mu też 

łatwiej otwierać się na nowe rzeczy i ich próbować, nie obawiając się, że coś może się nie 

powieść. 

 

Porażka szansą na zbudowanie poczucia wartości 

Paradoksalnie porażki są świetnymi nauczycielami – tego, że czasami trzeba więcej pracy lub 

cierpliwości. Albo że nad czymś warto trudzić się znacznie dłużej i podejmować więcej prób, 

zanim się uda, albo tego, że to nie jest dziecka mocna strona i warto poszukać w innych 

obszarach. I takie zdrowe podejście do siebie spowoduje, że w przyszłości twoje dorosłe już 

dziecko będzie wiedziało, gdzie szukać powodzenia i na czym budować na przykład swój 

zawodowy sukces. Będzie akceptowało to, co mu się przytrafia, i dzięki temu będzie żyło mu się 

piękniej. 

 



Zamiast podsumowania 

Agnieszka Stein psycholog pracujący z dziećmi i ich 

rodzicami tak mówi o poczuciu własnej wartości: 

„Dobrze, że jestem na świecie. Mam tu swoje miejsce i jestem 

potrzebny. Mam własną drogę do przejścia, własną lekcję do 

nauczenia i własne zadanie do wykonania. Nie jestem ani lepszy, 

ani gorszy od innych i nie ma nikogo na świecie takiego samego, 

jak ja. Jestem niepowtarzalny. W tej chwili może niewiele wiem  

i umiem, ale cały czas się uczę i rozwijam. Robię to we własnym 

tempie i najlepiej jak potrafię.” 

„Jestem w porządku i mam swoją wartość tylko dlatego, że istnieję”, dodaje Jesper Juul europejski autorytet 

w dziedzinie wychowania. 

 

 

 

Bibliografia i jednocześnie polecane książki i strony do poczytania dla rodziców i pracy z dziećmi: 

 Książka:  Mów, słuchaj i zrozum. Zadbaj o poczucie własnej wartości swojego dziecka. Petra Kranz 

Lindgren 

 Książka: Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Jasper Juul 

 Super książka do pracy z dziećmi: Jesteś ważny, Pinku! Książka o poczuciu własnej wartości dla 

dzieci i dla rodziców trochę też. Agnieszka Waligóra, Urszula Młodnicka-Kornaś 

 Strona: https://dziecisawazne.pl/ znajdziesz tam: 

 magazyn publikujący mądre, wspierające i inspirujące treści dla poszukujących 

rodziców 

 wydawnictwo, które wydaje “serię rodzicielską” oraz “serię edukacyjną”, czyli 

książki dotyczące najważniejszych zagadnień rodzicielskich 

 księgarnie, w której znajdziesz uważnie wybrane, mądre książki dla rodziców  

i dzieci 

 

opr. Marzena Szczebak, psycholog 

PPPP w Tarnowie, filia Żabno 

https://dziecisawazne.pl/czym-samoocena-rozni-sie-od-poczucia-wlasnej-wartosci/

