
KILKA SŁÓW O POCZUCIU WŁASNEJ WARTOŚCI 

 

Poczucie własnej wartości lub też poczucie, że jest się 

wartościowym człowiekiem, pomaga radzić sobie z wyzwaniami 

stawianymi przez życie. Ludzie świadomi własnej wartości zdają 

sobie sprawę ze swojej niepowtarzalności i wyjątkowości. 

Wierzą, że mają wiele do zaoferowania. Znają swoje mocne  

i słabe strony. Ufają własnym umiejętnościom, lubią i akceptują 

siebie. Świadomość własnej wartości daje nam poczucie,  

że zasługujemy na miłość i szczęście, mamy prawo do realizacji 

własnych pragnień i czerpania satysfakcji z efektów własnych 

działań. Bez niej trudno się rozwijać, budować prawidłowe 

relacje z innymi, podejmować wyzwania, z odwagą osiągać cele  

i czuć, że mamy wpływ na własne życie. I dotyczy to zarówno dorosłego, jak i dziecka. Jednak 

żeby mały człowiek czuł się wartościowy, najpierw musi mieć pewność, że jest wartością 

również dla swoich najbliższych.  

 

Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? 

Przede wszystkim z szacunkiem i miłością. Dostosujmy wymagania i oczekiwania do 

możliwości dziecka. Pamiętajmy, że jest ono indywidualną jednostką, ma własne upodobania, 

przeżywa własne emocje. Pokażmy, że je akceptujemy i może nam zaufać. Odpowiadajmy na 

sygnały przekazywane przez dziecko i budujmy jego poczucie własnej wartości poprzez: 

 

- Okazywanie swoich uczuć. Mały człowiek nie będzie wiedział, że go kochamy, jeśli mu tego 

nie pokażemy. Bądźmy czuli i okazujmy troskę. 

-Uważne słuchanie. Wymaga ono pełnego zaangażowania. Gdy dziecko do nas mówi, odłóżmy 

książkę, nie zerkajmy w komputer. Utrzymujmy kontakt wzrokowy i nie przerywajmy dziecku  

w pół zdania. Wysłuchajmy cierpliwie do końca, dopytujmy jeśli coś jest niejasne i reagujmy na 

wszystko (np. potakiwaniem). Wtedy dziecko będzie wiedzieć, że jest słuchane i ważne.  

- Wytyczanie granic i uczenie zasad. To one porządkują świat dziecka, nadają strukturę, 

określają normy oraz dają poczucie bezpieczeństwa.  



- Mówienie o swoich oczekiwaniach. Dziecko nie czyta w myślach. To, że coś jest oczywiste dla 

nas, niekoniecznie musi być oczywiste także dla dziecka. Jeżeli nie powiemy czegoś wprost  

i w sposób jasny dla dziecka, to nie będzie wiedzieć, czego od niego oczekujemy. 

- Pozwalanie na samodzielność. Jeśli wszystko wykonujemy za dziecko, to nie pozwalamy mu 

się uczyć i rozwijać. Przez to dziecko traci szansę na budowanie wiedzy o sobie i rozwijanie 

umiejętności, a tym samym traci również szansę na wzmacnianie wiary w siebie.  

- Pozwalanie na doświadczanie przez dziecko własnej sprawczości nawet w wykonywaniu 

drobnych czynności. Stwarzajmy mu okazje do dokonywania wyborów i podejmowania 

własnych decyzji. Bierzmy pod uwagę jego zdanie. Dzięki temu dziecko widzi, że ma wpływ na 

swoje życie, a podejmując rożne działania, przejmuje nad nim kontrolę. 

- Pokazywanie wiary w kompetencje i możliwości dziecka. 

- Pokazywanie wiary w jego dobroć. Jeśli konsekwentnie będziemy okazywać dziecku,  

że wierzymy w jego możliwości oraz w to, że jest dobrą i wartościową osobą, która zasługuje na 

miłość i szacunek, ono z biegiem czasu przejmie te postawy jako własne. To pomoże zbudować 

obraz siebie jako wartościowej jednostki. 

- Akceptowanie uczuć dziecka i swoich (zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych). 

- Przyznawanie się do błędów i przepraszanie. Nie udawajmy przed dzieckiem, że jesteśmy 

idealni. Każdemu zdarzają się błędy, także dorosłym. Utrzymywanie dziecka w przekonaniu,  

że jesteśmy perfekcyjni sprawi, że postawimy mu porzeczkę nie do przeskoczenia. To skutecznie 

obniży jego samoocenę, ponieważ nie będzie w stanie dorównać nierealnym wymaganiom. 

- Umiejętność przyjmowania krytyki na swój temat. Krytyka, szczególnie ta przekazywana 

prawidłowo, to dla nas informacja zwrotna. Możemy wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość,  

a co za tym idzie, rozwijać się. 

- Umiejętność przyjmowania komplementów oraz umiejętność obdarzania nimi innej osoby. 

- Docenianie wysiłków i starań dziecka. Nawet jeśli dziecku nie zawsze wszystko się udaje, 

każde jego działanie jest na wagę złota. Z każdym wysiłkiem dziecko nabywa doświadczenie. 

Doceniajmy więc nie tylko za rezultaty, ale również podjętą inicjatywę i dobre intencje. 

- Dystans do siebie i poczucie humoru na własny temat. 

- Okazywanie wsparcia i zrozumienia dla trudności. To naturalne, że porażki i poczucie 

bezradności będą się pojawiać co jakiś czas. Nie okazujmy zniecierpliwienia. Nie oceniajmy ani 

nie ośmieszajmy dziecka! Porażka może być dla dziecka źródłem stresu, a w skrajnych 



przypadkach urastać do rangi życiowej tragedii. Dlatego pomóżmy dziecku zaakceptować 

sytuację i jednocześnie pokażmy, że porażka nie jest czymś trwałym, a tylko stanem 

przejściowym. 

- Liczenie się ze zdaniem i potrzebami dziecka! 

 

Poza tym pamiętajmy, iż informację o tym, że maluch jest dla nas ważny przekazujemy 

nie tylko przez słowa. Równie istotny jest dotyk, uśmiech, a także to ile czasu spędzamy  

z dzieckiem i jak to robimy. 
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