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że dziecko 

czuje się 

wartościowe?
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Nazywam się Katarzyna Góźdź
Cieszę się, że mogę robid to, co robię!

Uczę dzieci i dorosłych jak radzid sobie ze stresem i emocjami, jak sprawid aby nam było 
lepiej miedzy ludźmi za pomocą kompetencji społecznych, 

jak wzmacniad swoje zasoby i dbad o siebie.

Bardzo ważna jest dla mnie współpraca pozwalająca budowad trwałą i bezpieczną relację!

Poprzez długie zajęcia, a także krótkie spotkania chcę wspierad w drodze odkrywania 
siebie - w drodze, która sama w sobie ma ogromną wartośd. To motto,  którym 

kieruję się w swojej pracy.

Lubię dyskutowad z dziedmi i młodzieżą, przyglądad się temu jak wygląda ich punkt 
widzenia, inna perspektywa. Szukad z nimi rozwiązao, alternatyw, starad się 

rozumied. 

Na warsztatach, które mam przyjemnośd prowadzid często dzieje się "magia". Zmienia się 
sposób komunikacji między uczestnikami, nastawienie, atmosfera, otwartośd. 

Pięknym jest móc się temu przyglądad i towarzyszyd.

Z miłości do pracy powstała Pracownia “Perspektywa”: www.pracowniaperspektywa.eu

http://www.pracowniaperspektywa.eu/


Dajmy dzieciom najcenniejszy życiowy kapitał!



Aby moje dziecko mogło 
powiedzied i czud:

• Jestem dobrym człowiekiem

• Zasługuję na sympatię i szacunek innych ludzi

• Robie dobrze to, co do mnie należy

• Mam zalety

• Nie można mi nic zarzucid

• Żyję tak, jak powinienem (czuję, że tak chcę)
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• Samoocena?

• Poczucie wartości?
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• Poczucie własnej 
skuteczności

• Poczucie wartości

• Poczucie sensu



Poczucie wartości… czyli co?

"Poczucie własnej wartości (...) to 

zaufanie do własnej umiejętności 

myślenia i radzenia sobie                       

z wyzwaniami, jakie stawia przed 

nami życie. Wiara w nasze prawo 

do szczęścia, poczucia, że jest się 

wartościowym człowiekiem, 

zasługującym na miłość, 

uprawnionym do spełniania 

własnych potrzeb i realizacji 

pragnień oraz czerpania 

satysfakcji z efektów własnych 

starań".

("Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości", N. Branden, GWP, 

2007.)

http://www.google.pl/imgres?start=246&um=1&rlz=1C1ZMDB_enPL506PL508&hl=pl&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=k-
EOGmRYxMs8aM:&imgrefurl=http://www.przekroj.pl/artykul/916540.html%3Fprint%3Dtak%26p%3D0&docid=S_Hne6GbFa8ZvM&imgurl=http://grafik.rp.pl/grafika2/916540,983783,148.jpg&w=590&h=345&ei=uGhyUejuOY2qOqPpgOgC&zoom=1&ved=1t:3588,r:60,s:200,i:184&iact=rc&dur=710&page=10&t
bnh=172&tbnw=294&ndsp=26&tx=133&ty=61



„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.”

Agnieszka Stein

„Jestem w porządku i mam swoją wartość tylko dlatego, że istnieję”

Jesper Juul.



„Poczucie wartości jest dobre dla naszego szczęścia. Pozwala nam 

zwłaszcza nie być wobec siebie agresywnym, nie torturować się 

powtarzającą się i nieproporcjonalną samokrytyką. Dzięki niemu 

także czujemy się godni, by iść do ludzi i by ci nas kochali. 

To zresztą w tych obszarach właśnie – szacunek dla siebie, więzi z 

innymi – poczucie własnej wartości ma najwyraźniejszy wpływ.”

„I nie zapomnij być szczęśliwy” Christopher Andre



Satysfakcja z faktu bycia sobą

Widzę Cię!



Nielot czy orzeł?

Budowad wizję 
samego siebie? Na podstawie tego co mówią 

Rodzice  oraz inni ważni dla 
mnie dorośli

Ta wiedza pozwala mi myśled o sobie w 
pewnych kategoriach

Na podstawie tego jak traktują 
mnie bliscy

Ta wiedza pozwala 
czud się ze sobą
w jakiś sposób





Czy jest jakaś skala?

Źródło: http://tatawtarapatach.com/zdrowe-poczucie-wlasnej-wartosci/

-1stopni – zaniżone poczucie własnej wartości:
"autodestrukcyjny wstyd" – ucieczka przed
relacjami, budowanie wokół siebie muru, ucieczka
przed konfrontacją, wyzwaniem, wycofanie.

0 stopni – zdrowe poczucie własnej wartości –
krytyka innych nie działa na mnie destrukcyjnie,
znam swoją wartość, nie muszę jej udowadniać w
bezcelowych dyskusjach, wiem, że każdy ma prawo
do swojego zdania, ale to nie zmieni tego kim
naprawdę jestem.

+1 stopni – zawyżone poczucie własnej
wartości: "autodestrukcyjna duma"- potrzeba
udowadniania własnej racji w każdej sytuacji, "moje
musi być na wierzchu", "ktoś musi być niżej, żebym
ja był na wierzchu", budowanie relacji z ludźmi nie
na równości ale na hierarchii.



Poczucie własnej wartości jest jak 

trampolina, od której odbijamy się, 

by osiągnąć nasze cele.

To sposób w jaki myślimy o sobie                        

i przeżywamy siebie.

W skrócie…. Myślimy o sobie to co  

myśleli o nas nasi rodzice i widzimy 

siebie tak jak oni na nas patrzyli.



Wewnętrzna mapa



Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu, jak 

możemy pomóc dziecku wyrosnąć na 

spokojnego, otwartego i pewnego 

siebie człowieka.

Czy możemy?





• Mogę na sobie polegać

• Mogę ufać własnym emocjom

• Mogę ufać własnym pragnieniom

Skąd to wiemy? 

Warto starać się dostrzegać w otaczającym nas świecie możliwości jakie 

on nam stwarza zamiast zagrożeń.

Otwartość dziecka wobec innych zależy od tego 

jakie komunikaty otrzymywało od rodziców na 

temat świata zewnętrznego. Jeśli stale słyszało 

"ostrożności nigdy za wiele/ludzie są źli„ może 

być nieufne. 



Dobrze czujemy się sami ze sobą gdy mamy poczucie że jesteśmy 
kochani. Kochani nie za to, co robimy czy jacy jesteśmy ale za to,                  

że w ogóle jesteśmy. 

Każde dziecko chciałoby codziennie od nas słyszeć: 
„Kocham Cię”. Ale to czy czuje się kochane zależy bardziej od tego, 

co robimy niż od tego, co mówimy. Jak często je przytulamy, 
głaskamy, ile czasu i uwagi mu poświęcamy…. 

Zaciekaw się swoim dzieckiem!
• Czy jesteśmy ciekawi go jako osoby

• Czy zadajemy mu pytania i jesteśmy gotowi słuchać odpowiedzi
• Czy wiemy co nasze dziecko lubi a czego nie

• Czy wiemy, czego się boi nasze dziecko
• Czy znamy jego przyjaciół

• Czy wiemy jakie ma talenty i mocne strony...

Miłość i akceptacja



Ach ta krytyka…

Tropimy błędy, wskazujemy co trzeba było zrobić lepiej… 

Dzieci z niskim poczuciem własnej wartości są bardzo wrażliwe na 

negatywną ocenę i słyszą ją nawet tam, gdzie jej nie ma.

Rodzic może mieć jak najlepsze intencje, 

kiedy mówi o tym, jak można było coś zrobić 

inaczej, ale wrażliwe dziecko usłyszy tylko 

tyle że zrobiło coś nie tak, jak powinno.



Źródło grafiki: http://strategie-najlepszych-sportowcow.pl/wp-content/uploads/2013/10/poczucie-wlasnej-wartosci-sportowcy.jpg

Chodzi o to, by w nawet najmniejszych 

poczynaniach, widzieć to, co dla dziecka jest 

osiągnięciem, pokonaniem trudności, 

przekroczeniem samego siebie.

Codziennie zadawajmy sobie pytanie "co 

dobrego i miłego" wydarzyło się dziś mojemu 

dziecku i mówmy mu o tym!!!!

Mądre wspieranie



Porównanie ale bez rywalizacji!

Nie porównujmy swojego dziecka do innych. Zawsze znajdziemy 

kogoś, kto w czymś będzie lepszy, a w czymś innym gorszy!

Jeśli chcecie koniecznie porównywać dziecko, 

porównujcie je z nim samym!



Powinnam/powinienem

Chcę

Wybieram



Poprzeczka na miarę

Dziecko na co dzień 

doświadcza poczucia 

bezsilności, bo jest jeszcze 

małe i nieporadne. Dlatego 

tak ważne dla jego 

poczucia pewności siebie 

jest, by miało okazje 

doświadczać sytuacji                     

w których sobie daje radę. 

Źródło grafiki: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiqpQrZ1ajOb8rD1s0f6fch5TMkmW8q02J95E_Ry4LD_Hx8hsq

Jak wysoko postawić poprzeczkę?



Aby rozwinąć poczucie własnej wartości, trzeba nauczyć się 

traktować błędy, które przecież każdy czasem popełnia jako część 

nauki, okazję do zastanowienia się nad sobą a nie jako powód do 

przygnębienia czy obniżenia samooceny. 

Dzięki błędom możemy się rozwijać!

Błędy, błędy  i nauka?



Umowy, obietnice,  słowa…. SZACUNEK I KONSEKWENCJA

ich słowo coś znaczy (a także nasze)

można na nich polegać

należy dotrzymywać raz danego słowa

są odpowiedzialne

wierzymy w nie i mamy do nich zaufanie

Źródło grafiki: http://psycholog-pisze.pl/wp-content/uploads/2013/08/self-esteem-2.jpg

Jak mogę wzmocnić samoocenę dziecka?



Czy nie wierzy w siebie?

Unika próbowania nowych rzeczy

Czuje się niechciane i niekochane

Oskarża innych za własne niepowodzenia

Niechętnie wyraża emocje (zarówno pozytywne jak i negatywne)

Nie toleruje frustracji

Umniejsza swoje zdolności

Łatwo na nie wpłynąć, jest zależne od oceny innych



Nad tymi przekonaniami można pracować!

Przekonania o sobie dziecka z niską samooceną:

• "Nie uda mi się";

• "Inni są lepsi";

• "Jeśli mi się coś udaje, to czysty przypadek";

• "Do niczego się nie nadaję";

• "Nie dam sobie rady";

• "Jestem beznadziejny, bezużyteczny...";

• "Nie jestem dobry";

• "Jestem do niczego";

• "Jestem zbyt (………...), by ktoś mnie polubił".



W kilku słowach!

• Dawaj poczucie, że jest „ok.”

• Towarzysz w codzienności

• Zauważaj zaangażowanie

• Nigdy nie porównuj z innymi

• Pozwalaj popełniać błędy

• Ucz samodzielności

• Unikaj etykietek



Dziecko akceptuje siebie tak, jak my:

• Akceptujemy jego radości;

• Akceptujemy jego lęki i smutki;

• Akceptujemy niepowodzenia;

• ….



Źródło: www.beatapawlikowska.pl



Bo to CZAS jest najważniejszy!



Do poczytania w domu 

Źródło: dobry rodzic FDN

• okazują miłość i czułość
• wytyczają jasne granice
• uczą zasad, jakimi rządzi się świat
• jasno mówią o swoich oczekiwaniach i są konsekwentni
• pozwalają dziecku na samodzielność – samodzielność na miarę
• pokazują, że wierzą w kompetencje i możliwości
• pozwalają doświadczać dziecku własnej sprawczości; pokazują mu, że ma ono 

wpływ na swoje życie, że, podejmując rożne działania, przejmuje nad nim 
kontrolę

• pokazują dziecku, że wierzą w jego dobroć
• akceptują uczucia dziecka i swoje - zarówno te przyjemne jak i nieprzyjemne
• potrafią przyznać się do błędu i przeprosić
• potrafią przyjmować informacje zwrotne na swój temat
• potrafią przyjmować komplementy, ale również potrafią obdarzyć 

komplementem inną osobę (w tym również dziecko)
• doceniają wysiłki, starania dziecka, nawet jeśli nie zawsze wszystko mu się 

udaje
• mają dystans do siebie i poczucie humoru na własny temat
• liczą się ze zdaniem i potrzebami dziecka.

Jakie zachowania i postawy rodziców wpływają na budowanie się poczucia własnej wartości u 

dziecka?



 Zapraszam do polubienia mojej strony na portalu Facebook:

 Po zalogowaniu na swoje konto na portalu Facebook, wyszukujemy stronę: 

Katarzyna Góźdź lub @KatarzynaGozdz.Brzoza



Zapraszam!

Zapraszam do polubienia mojej strony na portalu Facebook:

Po zalogowaniu na swoje konto na portalu Facebook, wyszukujemy stronę: 

Pracownia „Perspektywa”

Najlepiej wyszukiwać poprzez: @pracowniaperspektywa



Dziękuję!
Pracownia Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży „Perspektywa”

Katarzyna Góźdź

pracowniaperspektywa@gmail.com

www.pracowniaperspektywa.eu

533 300 401

https://www.facebook.com/pracowniaperspektywa/

mailto:pracowniaperspektywa@gmail.com


Dziękujemy 

za uwagę

Prosimy o wypełnienie ankiety


