
Czy “dawać skrzydła” 
to znaczy wychowywać 
dziecko do sukcesu?
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Wygrany czy przegrany?
Czym jest sukces 

dla dziecka 
i jego rodziców? 



Kto z Państwa ma przekonanie
że jest człowiekiem sukcesu?

A kto z Państwa 
osiągnął sukces w życiu?

I wreszcie…
kto z Państwa ma na swoim 
koncie jakiś sukces?



Sukces jest 
wielowymiarowy 

 wymiar wewnętrzny 

Co ludzie uważają za sukces?Co dla mnie jest sukcesem?

wymiar zewnętrzny

Trudno o jedną oczywistą definicję 
sukcesu.



SUKCES = 
wysoki poziom wykonania + satysfakcja 

z danego działania  + powtarzalność 
zadowalających efektów



Sukces
 mierzony wynikami

włożony wysiłek, osobista satysfakcja na 
każdym z etapów, pokonane przeszkody

oceny, wygrane, trofea, rankingi

mierzony drogą do wyniku

Badania Carol Dweck pokazują, że:

chwalenie osiągnięć w 
odniesieniu do efektu i 
powiązaniu z osobą (ale 
jesteś mądry!) 
wzmacniają tzw.

chwalenie w odniesieniu 
do włożonego w 
osiągnięcie efektu 
wysiłku (wiem, ile cię to 
kosztowało) buduje tzw.

nastawienie stałe (fixed 
mindset) – czyli wiarę, że 
sukcesy, zależą od 
wrodzonych umiejętności, 
bądź talentu

nastawienie rozwojowe 
(growth mindset) – wiara, 
sukcesy, zależą od 
własnej ciężkiej pracy i 
wytrwałości



10 czynników
 sukcesu dzieci

1. Rodzina i bliscy stymulujący do odkrywania, 
pobudzający ciekawość, zachęcający do naturalnej 
nauki.

2. Skłonność do zadawania pytań i szukania pomocy.
3. Wkładanie wysiłku w naukę i osiągnięcia, konieczność 

pokonywania przeszkód i trudności.
4. Wysoka inteligencja społeczna i emocjonalna.
5. Adekwatna samoocena i umiejętność właściwej oceny 

swojej wiedzy i umiejętności.

Źródło: ,,Going to School” Sharon i Craig Ramey



10 czynników
 sukcesu dzieci

6. Rodzice i bliscy, którzy modelują właściwe nastawienie do 
nauki – ciekawość, dopytywanie, poszukiwanie informacji, 
rozwój.

7. Naturalne nauczanie – poprzez doświadczanie, rozmowy, 
wyciąganie wniosków.

8. Uregulowany tryb życia (posiłki, sen, odpoczynek, zabawa) i 
codzienne rytuały.

9. Właściwie stawiane przez rodziców granice.
10. Wysokie wymagania stawiane przez nauczycieli z 

jednoczesnym wsparciem emocjonalnym i docenianiem nie 
tylko efektu, ale także włożonej pracy.

Źródło: ,,Going to School” Sharon i Craig Ramey



Druga strona medalu…

▪ zmianę sposobu życia 
i statusu

▪ zazdrość innych i brak 
wsparcia społecznego, 
pogorszenie relacji

▪ poczucie 
przedmiotowości

▪ syndrom oszusta

Sukces jest wysoko na liście najbardziej stresogennych wydarzeń w 
życiu człowieka. Jest to efekt tego, że oznacza on często:



Porażka

Naturalna tendencja rozwojowa to ciągłe próby 
aż do uzyskania efektu. To błędy, upadki, 
przeszkody do przezwyciężenia dają napęd do 
osiągania kolejnych etapów rozwoju. Dziecko 
uczy się chodzić nie dzięki wrodzonej zdolności, 
tylko temu, że wiele razy upada i uczy się, co 
robić, by tego uniknąć. Tak samo działają 
wszystkie porażki w wytrwałym dążeniu do 
oczekiwanego efektu.

Porażka = rozwój



Każdy jest geniuszem. Ale jeśli 
zaczniesz oceniać rybę pod 
względem jej zdolności 
wspinania się na drzewa, to 
przez całe życie będzie myślała, 
że jest głupia.

Autor nieznany (choć krąży przekonanie, że 
jest nim Albert Einstein)



Dziękuję 
za uwagę


