
Jak wpływamy na 

poczucie wartości 

dziecka?



Rodzina:

→ kontekst kulturowy

→ pokoleniowość

→ role małżonków

→ wielodzietności

→ kontekst zdrowotnym



Co to jest teoria 

systemowa rodziny?

systema oznacza złożoną

skomplikowaną rzecz

Arystoteles głosił:

‚,że całość nie jest tym

samym, co suma jej części’’

Z greckiego…



Co to jest teoria 

systemowa rodziny?

„zbiór elementów, 

powiązanych między sobą w 

taki sposób, że stanowią one 

całość zdolną do 

funkcjonowania w określony 

sposób”

Polski psycholog Tomaszewki, twórca teorii czynności…



Co to jest teoria 

systemowa rodziny?

„systemy to struktury,

składające się z powiązanych

elementów”

Austriacki biolog i filozof, twórca teorii systemów, Ludwig von 
Bertalanffy…



Co to jest teoria 

systemowa rodziny?

Teoria systemu w latach 30 XX wieku, zaczęła

znajdować zastosowanie w psychologii, stając się

podstawą dla działania terapii systemowej.



Rodzina to

system, składający się z członków, między którymi 

zachodzą złożone interakcje.



Rodzina…
Podejście systemowe zakłada, że to co dzieje się

w rodzinie, wywiera ogromny wpływ na zachowanie

każdego z jej członków. Zmiana w jednym elemencie

powoduje zmianę w cały systemie.



Założenia teorii 

systemowej rodziny

→całościowości

→ekwipotencjalności

→ ekwifinalności

→ cyrkuralności

Rodzina opiera się na zasadach:



całościowość
system rodzinny→ integralna struktura

całość →jak żywy organizm

poznanie poszczególnych członków→ nie równoznaczne z 

poznaniem całego systemu



cyrkularność
→zakłada przyczynowość, która jest traktowana jako  

proces kołowy, bez widocznego początku i końca

→poszczególni członkowie oddziałują na siebie za pomocą 

tzw. sprzężeń zwrotnych, w których afekty osób   

wzmacniają się wzajemnie



ekwipotencjalność

→ przyczyny pochodzące z jednego źródła mogą    

powodować różne skutki



ekwifinalność

→dochodzenie do takich samych rezultatów różnymi   

drogami



Podsystemy w rodzinie

Główne podsystemy:

→małżeński

→rodzic-dziecko

→dzieci

Definiowane są jako dwuosobowe układy międzyludzkie,

tworzone ze względu na pozycję w rodzinie, generacje,

płeć, czy wspólne zainteresowania.



podsystem małżeński →najważniejszy 

w komunikacji interpersonalnej

→uczy mechanizmów komunikowania podsystem dzieci

→ważne żeby między rodzicami występował prawidłowy

przebieg wymiany informacji

→wpływa pozytywnie na emocjonalne przywiązanie do

dzieci

→wpływa na wzrost poczucia własnej wartości



Granice w rodzinie

Trzy poziomy granic:

→m/y rodziną a otoczeniem

→m/y podsystemami   

rodzinnymi

→m/y osobami

Zapewniają intymność rodziny oraz umożliwiają

komunikację z otoczeniem.



Granice w rodzinie

Trzy rodzaje granic:

→zatarte-zbyt swobodny 

przepływ info, wszyscy wszystko 

wiedzą

→prawidłowe-elastyczne, 

umożliwiają szczerą komunikację 

i bliskość, pozwalają na 

zachowanie autonomii

→sztywne- komunikacja i 

przepływ informacji ograniczone

Minuchin a hierarchia rodzinna



Człowiek widziany przez pryzmat  

teorii systemowej rodziny

To ktoś, kto w sposób świadomy mniej lub bardziej,

charakteryzuje się systemem granic, które wyniósł ze

swojej rodziny.

Jest zatem częścią większych powiązań i zależności osób i

relacji, które okazują indywidualizm jednostki oraz cechy,

które wyniosła ze swojego systemu.



Z dużą ilością tekstu
„W systemie wartości 

człowieka nie ma nic 

ważniejszego-bardziej 

decydującego o jego rozwoju 

psychicznym i motywacjach –

niż szacunek, którym darzy 

on samego siebie”
Nathaniel Branden



Poczucie własnej wartości

To utrwalone przekonanie , że poradzę sobie z wyzwaniami

jakie stawia mi życie. To zaufanie do własnej osoby, do

swoich umiejętności oraz myślenia i stanowi ważny

składnik do przyznania sobie możliwości do bycia

szczęśliwym.



samoocena

To postawa wobec samego siebie, a każda 

postawa składa się z trzech komponentów:

→intelektualny

→emocjonalny

→behawioralny



Wysoka samoocena, poczucie własnej

wartości i samoakceptacja są istotny,

elementem w naszym dorosłym życiu i wiele

nam w nim ułatwia



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

rozwijanie zainteresowań i zdolności



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

chwalenie i docenianie wysiłku dziecka



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

dokonywanie wyborów i samodzielne

podejmowanie decyzji



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

pozwól dziecku ryzykować



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

buduj w dziecku poczucie odpowiedzialności



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

nie wymagaj doskonałości



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

ogranicz negatywne wypowiedzi w 

stosunku do dziecka



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

zachęcaj dziecko do mówienia o sobie, 

pozytywnego mówienia



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

obudź w sobie kreatywność i spędzaj z dzieckiem 

czas w atrakcyjny dla niego sposób



Sprawdzone sposoby na budowanie 

wysokiego poczucia wartości

kochaj dziecko bezwarunkową miłością – mów                    

o swoich uczuciach, pokazuj je gestem                                      

i zachowaniem



Rodzicu a jaka jest twoja samoocena i 

poziom pewności siebie?



Gry i zabawy podnoszące poczucie 

własnej wartości

Słoik zadowolenia:
→słoik – wspólnie ozdobiony

→kolorowe karteczki - dla każdego 

członka rodziny w innym kolorze

→pisaki

→wprowadzenie do codziennej check listy



Gry i zabawy podnoszące poczucie 

własnej wartości

Dzbany:
→ 6 dzbanów narysowanych na kartce

→1 dzban to jedna zaleta dziecka

→dziecko zamalowuje część dzbanka odzwierciedlając   

stopień posiadania cechy

→zapisanie sposoby i działania jakie dziecko może podjąć  

w celu rozwoju, tak by wszystkie dzbany były pełne



Gry i zabawy podnoszące poczucie 

własnej wartości

Dłoń:
→odrysowujemy dłoń dziecko i rodzic 

→na palcach piszemy 5 mocnych stron dziecka

→dziecko pisze 5 mocnych stron rodzica



Gry i zabawy podnoszące poczucie 

własnej wartości

Koszulka wizytówka
→koszulka

→pisaki lub farby do tkanin

→rysujemy: Co w sobie lubię?

Co robię dobrze? Co lubię  

robić? Dostałbym medal za?



Gry i zabawy podnoszące poczucie 

własnej wartości



Orzeł czy nielot?

SŁOWA MAJĄ MOC



Dziękuję za uwagę

Katarzyna Knawa
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