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Powszechnie znana jest metafora, 
w której gromadzenie doświad-
czeń życiowych przez człowie-

ka porównuje się do czynności pako-
wania bagażu, przed dłuższą i trudną  
do zaplanowania oraz przewidzenia 
podróżą. Wszystkie negatywne, bo-
lesne doświadczenia życiowe stano-
wią o przytłaczającym ciężarze meta-
forycznego bagażu; natomiast – prze-
życia pozytywne mają sprawiać, że 
owo obciążenie staje się mniejsze,  
a podróż – bezpieczniejsza i  bardziej 
przewidywalna. Przedstawiona metafo-
ra pośrednio opisuje zasadniczy temat 
artykułu, ilustrując, jak w największym 
uproszczeniu można charakteryzować 
kształtowanie poczucia własnej warto-
ści u dziecka, utożsamiając je z syner-
gicznym efektem doświadczenia (w tym 
przede wszystkim oddziaływań środo-
wiska rodzinnego oraz rówieśniczego) 
oraz cech warunkowanych biologicznie.

Poczucie własnej wartości 
dziecka w świetle rozstrzygnięć 
psychologii rozwojowej oraz 
założeń psychologii pozytywnej

Zgodnie z założeniami dynamicznie 
rozwijającego się współcześnie w psy-
chologii kierunku określanego jako 
psychologia pozytywna (Seligman i in., 
2005), doświadczenie szczęścia i ra-
dości życia, a także poczucia osobistej 
wartości są potencjalnie dostępne każ-
demu człowiekowi, zależąc w znacznej 
mierze od niego samego. Twórcy psy-
chologii pozytywnej (Seligman, Csik-
szentmihalyi, 2000; Seligman, 2002) 
proponują, by w życiu nie koncentro-
wać się na osobistych deficytach, po-
rażkach, lecz raczej rozwijać indywi-
dualne talenty, mocne strony; by – kie-
dy pojawia się życiowa trudność, cier-
pienie, wzrasta obciążenie psychiczne – 
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poszukiwać środków zaradczych (tak-
że efektywnego wsparcia najbliższych), 
jak również pielęgnować najistotniejsze 
wartości życia osobistego i społecznego, 
np. zaufanie do innych ludzi, refleksja  
w myśleniu i działaniu, otwartość na po-
trzeby innych ludzi.

Nawet jeśli uwzględni się krytycz-
ne uwagi odnoszące się do koncepcji 
psychologii pozytywnej (por. Tuchol-
ska, Gulla, 2007), sugestie wynikające  
z jej założeń wydają się być ważne  
i przydatne w praktyce wychowawczej 
oraz terapeutycznej dotyczącej proble-
matyki poczucia własnej wartości dziec-
ka. Sprowadzają się one m.in. do rozpo-
znania pozytywnych aspektów osobiste-
go funkcjonowania człowieka i lepsze-
go ich zrozumienia, a także do poszu-
kiwania ich uwarunkowań, np. w  kon-
kretnych faktach i okolicznościach ży-
cia oraz w określonym sposobie myśle-
nia czy interpretowania rzeczywistości. 

Wczesne doświadczenia emocjonal-
ne i społeczne – jak udowodniono (Si-
korska, 2016; Przetacznik-Gierowska, 
Tyszkowa, 2019) – są niezwykle istotne 
dla procesu kształtowania się odporno-
ści psychicznej dziecka oraz doświad-
czania przez nie poczucia własnej war-
tości. Do ważnych czynników, związa-
nych z optymalnym rozwojem emocjo-
nalnym dziecka zalicza się: brak dłuż-
szych separacji matki i dziecka w pierw-
szych latach życia, zaufanie i poczucie 
bezpieczeństwa w relacji dziecka z oso-
bami dla niego ważnymi, klarowne i ra-
cjonalne granice oraz wymagania sta-
wiane dziecku, przewidywalne zasady  
i prawidłowo udzielane przez bliskich 
dorosłych informacje zwrotne odno-
szące się do zachowania dziecka. Więź 
z  osobami dla dziecka ważnymi, tro-
skliwa opieka i przewidywalne wspar-
cie ze strony osób najbliższych uważane 
są za najważniejszy czynnik zabezpie-
czający dzieci i młodzież przed zaistnie-
niem lub negatywną ewolucją zaburzeń 
zdrowia psychicznego. Formy udziela-
nego dziecku wsparcia oraz zakres skie-
rowanej na nie uwagi powinny być ade-
kwatne do potrzeb i możliwości rozwo-
jowych dziecka (wystarczające, lecz nie 
nadmierne). 

Poczucie własnej wartości kształtuje 
się stopniowo w toku rozwoju dziecka,  
a ujawnia się wyraźnie już u dzie-
ci około 7 r.ż. i wiąże się z rozwijającą 
się w tym wieku zdolnością do werba-
lizacji stosunku do samego siebie oraz   

z uświadamianymi aspektami samo-
oceny. Formuje się ono w relacji do do-
świadczenia satysfakcji z życia oraz su-
biektywnego doświadczenia szczęścia. 

Susan Harter (2001), charakteryzu-
jąc psychologiczny fenomen samooce-
ny, wskazuje, że jest ona ufundowa-
na na rezultacie porównania dokony-
wanego spontanicznie, a odnoszącego 
się do tego, jak dziecko postrzega siebie  
w aktualnym momencie życia oraz jakie 
pragnęłoby być w przyszłości. Konkluzja 
ta uwzględnia różne aspekty funkcjono-
wania dziecka oraz jego rozmaite spraw-
ności wyrażające się w: osiągnięciach 
szkolnych, sukcesach sportowych czy 
atrakcyjności społecznej potwierdzanej 
przez zakres relacji rówieśniczych. 

Wczesne doświadczenia 
emocjonalne i społeczne są 
niezwykle istotne dla procesu 
kształtowania się odporności 
psychicznej dziecka
Ważnym aspektem rozwoju poczucia 

własnej wartości u dziecka jest doświad-
czenie dostępności wsparcia otrzymy-
wanego w różnych sytuacjach i momen-
tach życia od osób mu bliskich. Anali-
zując znaczenie wczesnodziecięcych do-
świadczeń emocjonalnych dla rozwoju 
poczucia własnej wartości, zauważa się 
związek bezpiecznego stylu przywiąza-
nia z obserwowaną w odroczonej per-
spektywie skutecznością dziecka w zma-
ganiu się z codziennymi trudnościami, 
a także z wyższym jego krytycyzmem 
w stosunku do obserwowanych zjawisk 
oraz otwartością na świat, wyrażającą się 
w dociekliwości, motywacji poznawczej 
czy pragnieniu działania. 

Wśród czynników, które – zdaniem 
badaczy (Przetacznik-Gierowska, Tysz-
kowa, 2019) – prowadzą do zaistnie-
nia niekorzystnego (pozabezpieczne-
go) modelu przywiązania u dziecka,  
a następnie do deficytu jego samooceny 
oraz poczucia własnej wartości wymie-
nia się: nieadekwatne reakcje rodziców 
na potrzeby dziecka we wczesnym dzie-
ciństwie, wyrażane przez płacz czy też 
inne sygnały, brak akceptacji dla sponta-
nicznej aktywności dziecka, deficyt tro-
skliwej opieki, różne przejawy nadużyć  
i przemocy wobec dziecka.

Helen Bee (2004), poszukując przy-
czyn rozbieżności w samoocenie dzieci 
w podobnym wieku rozwojowym, wska-
zuje na trzy grupy czynników: 

• dziecięce doświadczenia (zauważo-
ne i zapamiętane przez dziecko suk-
cesy i porażki, odniesione w  róż-
nych dziedzinach życia, związane 
z określonym poziomem osobistego 
trudu i zaangażowania);

• znaczenie, jakie osoby dla dziecka 
ważne (np. rodzice, dziadkowie, na-
uczyciele) przypisują konkretnym 
sprawnościom, kompetencjom czy 
cechom funkcjonowania dziecka;

• uwewnętrznione przez dziecko opi-
nie oraz oceny wyrażone przez śro-
dowisko społeczne na jego temat.

Osiągnięcia psychologii rozwojo-
wej (Bee, 2004) oraz psychologii spo-
łecznej (Brown, 2014) potwierdzają, że 
indywidualne osądy, jakie deklaruje-
my względem samych siebie, w istotny 
(choć zdecydowanie w niewyłączny spo-
sób) wynikają z opinii, jakie wyrażają  
o nas inni ludzie. Ta tendencja nasila się  
w rozwoju dziecka, kiedy jest ono po-
znawczo predysponowane do dokony-
wania operacji zadaniowych (stadium 
operacji formalnych według Jeana Pia-
geta), co odzwierciedla się w zdolności 
do przyjęcia perspektywy zewnętrznej  
w ocenie samego siebie.

Dlatego też samoocena dziecka – 
między innymi ze względu na wzrost 
samoświadomości dziecka – w okresie 
dojrzewania wykazuje tendencję spad-
kową. Wzrost i relatywną stabilność sa-
mooceny oraz poczucia własnej wartości 
u adolescentów obserwuje się dopiero 
w perspektywie kolejnych kilku lat życia 
(Ecsles i in., 2005). Podobnie postrzega-
nie siebie jako osoby kompetentnej przez 
dziecko jest najwyższe w okresie wieku 
przedszkolnego, a następnie stopnio-
wo spada. Dowodzą tego liczne badania 
dzieci zrealizowane za pomocą różnych 
narzędzi (Vasta i in., 2004). Adekwatnie 
do ich wyników Seligman (2002) zale-
ca, by pracę nad poprawą samopoczucia 
dziecka i jego samooceny rozpoczynać 
od kształtowania u niego wysokiego po-
czucia własnej wartości. Badacz łączy je 
z uprzednim doświadczeniem dziecka, 
dotyczącym m.in. percepcji skuteczności 
własnych działań. Poczucie własnej warto-
ści u dziecka jest zatem pośrednio efektem 
doświadczanego przez nie powodzenia 
życiowego, przełamywania frustracji, po-
konywania trudności, konfrontowania się  
z zadaniami wymagającymi zaangażowa- 
nia i trudu.

Zdaniem Martina Seligmana (Selig-
man i in., 1995), troska rodziców, wy-
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rażająca się w otaczaniu dziecka bezwa-
runkową miłością i czułością, powodu-
je, że doświadczając przewidywalnego 
przez siebie bezpieczeństwa, będzie ono 
w stanie w sposób aktywny poznawać 
otaczający świat. Otwartość na świat  
i towarzysząca tej postawie odwaga sta-
nowią ważną podstawę dla tworzenia 
u dziecka stabilnego poczucia własnej 
wartości nawet wówczas, gdy otoczenie 
będzie formułowało krytyczne i niekie-
dy niesprawiedliwe sądy na jego temat  
i na temat efektów jego aktywności. 
Pochwały formułowane przez osoby 
dla dziecka ważne powinny – zdaniem 
badacza (tamże) – towarzyszyć faktycz-
nym osiągnięciom dziecka oraz różnić 
się intensywnością. 

Martin Seligman (2002) uznaje jed-
nocześnie, że optymizm – łączący się 
często z poczuciem osobistej wartości  
i kompetencji – nie wiąże się wyłącznie  
z postawą wyrażaną jedynie w afirma-
tywnych stwierdzeniach czy osobistej 
wizji sukcesów, lecz podobnie jak prze-
ciwstawiany mu pesymizm wynika  
z określonego, charakterystycznego dla 
każdej osoby sposobu uzasadniania 
przyczyn różnych wydarzeń. Określa je 
stylem wyjaśniania, składającym się  
z trzech następujących wymiarów: stało-
ści, zasięgu oraz personalizacji.

Pierwszy aspekt stylu wyjaśniania 
(stałość), na ogół współwystępujący  
u dziecka z niskim poczuciem własnej 
wartości oraz zagrożeniem depresją, 
związany jest z przekonaniem, że czyn-
niki, które prowadzą do doświadczanej 
przez nie porażki są raczej niezmienne 
i trwałe. Dzieci o wyższej samoocenie, 
doświadczające poczucia osobistego 
sprawstwa, postrzegają niepowodzenie 
jako rezultat krótkotrwałych i przemi-
jających okoliczności. Sukces natomiast 
przez pierwszą grupę dzieci traktowa-
ny jest jako chwilowy i przemijający, 
przypadkowy, podczas gdy druga gru-
pa dzieci dąży do celebracji osobistego 
dokonania i jego generalizacji na przy-
szłość.  

Drugi z wymiarów wyjaśniania okre-
ślony został jako zasięg i dotyczy zakresu 
sytuacji życiowych, na jaki mogą być ge-
neralizowane przyczyny potencjalnych 
trudności doświadczanych przez dziec-
ko lub też skutki odnoszonych przez 
nie sukcesów. Dzieci o niskim poczuciu 
własnej wartości skłonne są uznawać, 
że efekty ich niepowodzenia będą miały 
charakter uogólniony, manifestujący się 

w różnych dziedzinach życia, sukcesy 
zaś – będą miały niewielkie znaczenie  
z uwagi na swój wyjątkowy i raczej wy-
izolowany zakres oddziaływania. Trze-
cim aspektem stylu wyjaśniania jest per-
sonalizacja (wewnętrzna lub zewnętrz-
na), czyli przypisanie konkretnej osobie 
odpowiedzialności za stwierdzany stan 
rzeczy. 

Dzieci o wyższej samoocenie, 
doświadczające poczucia 
osobistego sprawstwa, 
postrzegają niepowodzenie 
jako rezultat krótkotrwałych  
i przemijających okoliczności

Seligman wskazuje, że dzieci charak-
teryzujące się niskim poczuciem własnej 
wartości zwykle same siebie obwiniają 
za niepowodzenia, doświadczając w tym 
kontekście poczucia winy, złości, wstydu 
i zakłopotania. Pozostałe dzieci, napoty-
kając na trudności, upatrują ich źródeł 
raczej poza sobą, co częściowo chroni je 
przez deficytem samooceny. Seligman 
dostrzega jednak niebezpieczeństwo 
przyjęcia takiej postawy, odnoszące się 
do charakteryzowanego wymiaru sty-
lu wyjaśniania. Jego zdaniem dziecko 
powinno w toku rozwoju uczyć się ro-
zeznawania swojej odpowiedzialności 
i jej zakresu w konkretnej sytuacji oraz 
zdobyć sprawność sprostania konse-
kwencjom swoich działań. Deficyt tych 
kompetencji przekłada się negatywnie 
na poczucie własnej wartości u dziecka, 
zwłaszcza zaś na stabilność samooceny.

Seligman wspomina również, że 
niekorzystna dla rozwoju dziecka jest 
sytuacja, w której ono samo lub jego 
otoczenie mają bezpodstawne pretensje. 
W takich okolicznościach istotne jest 
przywrócenie dziecku właściwej oceny 
sytuacji i uświadomienie mu bezpod-
stawności pretensji i związanego z nimi 
poczucia winy.

Znaczenie doświadczeń  
rodzinnych w procesie  
kształtowania się poczucia 
własnej wartości u dziecka

W rodzinach, z których wywodzą się 
dzieci charakteryzowane jako odporne 
psychicznie, ujawniające wysokie po-
czucie własnej wartości (por. Sikorska, 
2016) zaobserwowano stabilną hierar-

chię wartości. Wśród wartości szcze-
gólnie cenionych w takich systemach 
rodzinnych znajdują się: wykształcenie, 
lojalność, zaufanie, szczerość, toleran-
cja. Cenione są również takie wartości, 
jak: osobista niezależność i szacunek 
dla indywidualizmu członków rodziny. 
Pomiędzy rodzicami nie obserwuje się 
rywalizacji odnoszącej się zarówno do 
sfery wychowania, jak też osiągnięć oso-
bistych; relacje małżeńskie charaktery-
zuje natomiast relatywnie wysoka stabil-
ność, emocjonalne zaangażowanie oraz 
otwarcie okazywana wzajemna życzli-
wość (por. Opora, 2005; Sikorska, 2016). 

W takich systemach rodzinnych 
dziecko częściej i w sposób dla siebie 
bezpieczny dąży do podejmowania prób 
samodzielnego poszukiwania nowych 
rozwiązań i rozstrzygania trudnych 
dla siebie sytuacji. W przypadku za-
istnienia potrzeby uzyskania wsparcia  
w adekwatny sposób prosi rodziców  
o pomoc, gdyż taka postawa jest premio-
wana w jego systemie rodzinnym. Przed-
stawiony kontekst aktywności sprzyja 
kształtowaniu, a następnie rozwijaniu 
u młodego człowieka poczucia własnej 
wartości, zgodnie z założeniem, że wa-
runkiem podejmowania prób sponta-
nicznego, samodzielnego działania jest 
choćby szczątkowe przekonanie o tym, 
że może ono zakończyć się sukcesem.   

Rodzice oraz inne osoby w bliskim 
otoczeniu społecznym dziecka swo-
im codziennym postępowaniem mogą 
przyczyniać się do postrzegania go 
przez rówieśników jako bardziej kole-
żeńskiego i atrakcyjnego towarzysko, 
zwiększając pośrednio jego poczucie 
własnej wartości. Ważnym czynnikiem 
jest rozwijanie samodzielności dziecka  
w sytuacjach zadaniowych, angażują-
cych kompetencje społeczne. Badania 
(Kuszak, 2005) wskazują, że dzieci, które 
już w wieku przedszkolnym prezentowa-
ły wyższy lub adekwatny do wieku me-
trykalnego poziom samodzielności czę-
ściej były określane przez rówieśników 
jako koleżeńskie, częściej były też wy-
bierane jako partnerzy do współdziała-
nia w zabawie oraz w różnych sytuacjach 
edukacyjnych. Stwierdzono również, że 
częściej nawiązywały one pozytywne re-
lacje z nauczycielami, co pozwalało im 
uzyskiwać od nich bardziej adekwatne 
formy wsparcia, a w konsekwencji dzia-
łać efektywniej, co w naturalny sposób 
pozytywnie wpływało na samoocenę 
oraz poczucie własnej wartości. 

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne
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Analizując znaczenie wsparcia otocze-
nia społecznego dziecka w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym w kształ- 
towaniu u niego poczucia własnej war-
tości, warto dostrzec również znaczenie 
troski o harmonijny rozwój dziecka, 
wyrażanej m.in. przez zachęcanie go  
i aktywne współuczestniczenie z nim  
w zabawach i czynnościach sprzyjających 
rozwojowi sprawności ruchowej. Bada-
nia (por. Hornowska i in., 2014) wska-
zują, że osiągnięcie wyższego poziom 
rozwoju motorycznego we wczesnym 
dzieciństwie współwystępuje z wyż- 
szym poziomem rozwoju poznawczego 
w wieku szkolnym, zwłaszcza w zakresie 
tempa przetwarzania informacji i pa-
mięci roboczej. Efektywniejsza realiza-
cja zadań poznawczych wpływa zaś po-
zytywnie na samoocenę dziecka, kreuje 
poczucie własnej wartości oraz pozwala 
mu uzyskać wyższą pozycję społeczną, 
zwłaszcza w okresie wczesnoszkolnym, 
kiedy dzieci chętniej wybierają jako to-
warzyszy zabaw i potencjalnych przy-
jaciół tych rówieśników, którzy częściej 
uzyskują pochwały od nauczycieli oraz 
osiągają wysokie efekty dydaktyczne.  

Poczucie własnej wartości dziecka 
utożsamiane bywa czasem z jednym  
z aspektów tzw. wewnętrznej siły dziec-
ka do zmagania się z trudnościami.  
W nieodległej przeszłości podejmowano 
w tym kontekście wiele badań dotyczą-
cych predykatorów zdrowia psychiczne-
go dzieci i młodzieży funkcjonujących  
w środowiskach o zróżnicowanej charak-
terystyce etnicznej oraz społeczno-eko-
nomicznej. Wnioski z tych badań (np. 
Werner, 2000), obok przedstawionych 
wcześniej czynników psychologicznych 
i społecznych, uwzględniają również 
znaczenie przekonań religijnych rodzi-
ny dla siły wewnętrznej dziecka. Po-
glądy odnoszące się do bezpieczeństwa  
i sensowności istnienia, stabilności  
norm i wartości, wiara w znaczenie 
i celowość życia są przekazywane przez 
rodziców i innych ważnych dla dziec-
ka dorosłych, stanowiąc dla niego  
istotne oparcie w sytuacjach trudnych, 
zwłaszcza w tych okolicznościach roz-
wojowych lub momentach życia, kiedy 
samoocena i poczucie własnej wartości 
są zagrożone (np. w okresie dojrzewania)

Wyzwania i możliwości  
kształtowania poczucia własnej 
wartości oraz samoakceptacji 
u dzieci i młodzieży

Obserwowane współcześnie zaintere-
sowanie psychologią (szczególnie cha-
rakterystyczne dla osób młodych, ale 
powszechnie ujawniane przez ludzi  
w różnym wieku), wynika między inny-
mi z realnego pragnienia wypełnienia 
własnego życia szczególnym rodzajem 
sensu, opartego na rozwoju osobiste-
go potencjału, przekładającego się na 
samoocenę oraz poczucie własnej war-
tości. Christopher Peterson oraz Mar-
tin Seligman (2004) wymieniają sześć 
cnót charakterologicznych, cenionych 
w różnych kulturach i tradycjach reli-
gijnych, związanych z doświadczeniem 
tzw. wartościowego życia, które warto  
w tym kontekście przywołać: mądrość, 
odwaga, humanitaryzm, sprawiedli-
wość, umiar i transcendencja. Rozwija-
nie tych kompetencji – wedle zwolenni-
ków psychologii pozytywnej – przekłada 
się na doświadczenie osobistego zado-
wolenia, satysfakcji z życia oraz kreuje 
poczucie własnej wartości.

Poczucie własnej wartości 
dziecka utożsamiane bywa 
czasem z jednym z aspektów 
tzw. wewnętrznej siły dziecka 
do zmagania się  
z trudnościami
W tym kontekście konieczne jest 

wprowadzenie podstawowego rozróż-
nienia pomiędzy poczuciem życiowe-
go zadowolenia, które utożsamiane jest 
często z efektem zaspokojenia potrzeby 
zmysłowej przyjemności (doświadcze-
nie o znaczeniu incydentalnym), od 
głębszej satysfakcji wynikającej z za-
angażowania w osobiste, wartościowe 
plany i aktywność związaną z ich reali-
zacją, uwzględniającą osobiste zalety  
i kompetencje. Tej ostatniej sprzyja przy-
jęcie przez rodziców i inne ważne osoby  
w bliskim otoczeniu dziecka konse-
kwentnej i refleksyjnej postawy w kie-
rowaniu się w codziennych oddziały-
waniach wychowawczych potrzebami 
i zainteresowaniami dziecka (Mönks, 
Ypenburg, 2007). Wyraża się to w goto-
wości do udzielania odpowiedzi na pyta-
nia dziecka oraz w stymulowaniu go do 
zróżnicowanej aktywności poznawczej  
i – stosownie do możliwości rodzica – 
podejmowaniu wspólnego z dzieckiem 
i satysfakcjonującego dla niego emo-
cjonalnie i poznawczo działania. Takie 
postępowanie zwiększa prawdopodo-
bieństwo dostrzeżenia przez dziecko 

sensowności podejmowanej przez siebie 
aktywności oraz intensyfikuje jego sa-
tysfakcję i radość ze wspólnej zabawy.  
Dziecko doświadcza w tych okoliczno-
ściach cennego rozwojowo przekonania, 
że relacja z nim jest dla otoczenia spo-
łecznego (zwłaszcza dla rodziców) waż-
na i wartościowa.  

W środowisku pedagogów (Olbrycht, 
2012; Olearczyk, 2016) pojawiają się sy-
gnały zaniepokojenia związane z konsta-
tacją, że oto z podniesieniem poziomu 
zamożności ludzi nie wiąże się istotne 
zwiększenie doświadczanego przez nich 
poczucia zadowolenia ze swojego życia. 
Co więcej, odnotowuje się rosnącą liczbę 
zaburzeń zdrowia psychicznego, depresji 
czy sygnałów o osobistych problemach 
psychologicznych, wynikających choćby  
z presji czasu, rywalizacji, osamotnienia. 
Doświadczający takich stanów dorośli  
w naturalny sposób pragną z jednej stro-
ny uchronić przed ich przeżywaniem 
swoje dzieci, z drugiej zaś bardzo dba-
ją o intensywną stymulację rozwojową 
dzieci w określonych obszarach, w celu – 
ich zdaniem – ułatwienia im funkcjo-
nowania w warunkach presji czasu  
i rywalizacji. 

Sami rodzice, choć często sobie tego 
nie uświadamiają, ujawniają przed swo-
imi dziećmi lęk przed tym, jak poradzą 
sobie one w nowych i trudnych dla nich 
sytuacjach. Niektórzy rodzice, pragnąc 
uchronić dziecko przed przeżywaniem 
potencjalnej porażki, nie motywują 
go do podejmowania nowych wyzwań  
i zadań, w których spodziewają się, że 
dziecko mogłoby nie odnieść sukcesu. 
Takie postępowanie uznać należy za nie-
właściwe w perspektywie kształtowania 
poczucia własnej wartości u dziecka. 
Dziecko w przedstawionych okoliczno-
ściach nie doświadcza sposobności na-
uczenia się konstruktywnego radzenia 
sobie z doświadczeniem porażki, co czę-
sto powoduje, że tym boleśniej przeżywa 
osobistą przegraną w starszym wieku. 
Ponadto nawet szczególnie uzdolnione 
dziecko nie doświadczy poczucia wła-
snej kompetencji i własnej wartości,  
a w konsekwencji nie będzie aspirowało 
do podejmowania określonych aktyw-
ności, obserwując, że jego rodzice pozo-
stają pełni obaw o to, jak sobie poradzi  
w określonej sytuacji. 

Stwarzanie młodemu człowiekowi 
okoliczności, w których, zarówno w śro- 
dowisku rodzinnym, jak i szkolnym, 
może doświadczyć pewnych trudności 
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związanych z realizacją konkretnych 
zadań, odgrywa istotną rolę w kształ- 
towaniu poczucia pewności siebie. Do-
puszczając sytuacje, w których dziecko 
doświadcza pewnych deficytów i wła-
snej niekompetencji, potrzebne jest 
cierpliwe towarzyszenie mu w chwilach, 
w których musi ono uporać się z prze-
życiem porażki. Opisywana postawa ro-
dziców i osób bliskich dziecku zwiększy 
prawdopodobieństwo ukształtowania  
się u niego właściwego stylu wyjaśniania 
sytuacji, szczególnie w wymiarze per-
sonalizacji. Pomoc udzielona dziecku  
w określeniu przyczyn jego niepowo-
dzenia (w jakim stopniu odpowie-
dzialne są za nie czynniki zewnętrzne, 
a w jakim niewystarczający poziom 
własnych starań lub brak określonych  
umiejętności, które dziecko dopiero roz-
winie w przyszłości) może pozytywnie 
wpłynąć na rozwijanie u niego poczu-
cia własnej wartości, dając mu poczucie 
predyspozycji do radzenia sobie w sytu-
acjach kryzysu. 

Dynamiczny progres dyscyplin na-
ukowych zajmujących się rozwojem 
dzieci i młodzieży, a zwłaszcza psycho-
logii i pedagogiki, przyczynił się w ostat-
nich latach do wzrostu świadomości do-
tyczącej znaczenia pewnych wczesnych 
doświadczeń w życiu dzieci i młodzieży. 
Istotną w tym aspekcie kwestią jest dba-
łość o integralność doświadczeń dziec-
ka. Im mniejsze dziecko, tym większe 
znaczenie odgrywa spójność stawianych 
mu wymagań (Przetacznik-Gierowska, 
Tyszkowa, 2019). 

Odrębne zagadnienie stanowi możli-
wość kształtowania i wzmacniania po-
czucia własnej wartości u dzieci poprzez 
powierzanie im realizacji relatywnie 
istotnych zadań dopasowanych do ich 
możliwości rozwojowych. Dziecko, któ-
re już od najmłodszych lat jest anga-
żowane i zachęcane do podejmowania 
określonych aktywności w środowisku 
domowym, nabiera poczucia sensu i ce- 
lu, a także wrażenia znaczącej party-
cypacji. Zyskuje ono przekonanie, że 
stanowi ważną, bo odpowiedzialną za 
wypełnianie konkretnych obowiązków 
osobę, co kształtuje w nim poczucie 
własnej wartości, które adekwatnie do 
rozwoju procesów poznawczych dziecka 
może zawrzeć się w konstatacji: wnoszę 
do rodziny to, co potrafię, stosownie 
do moich możliwości, zatem jestem dla 
niej ważny i jej potrzebny. Rezultatem 
takiego postępowania wychowawczego 

środowiska dziecka jest nie tylko kształ-
towanie u niego poczucia obowiązku  
i determinacji, ale przede wszystkim 
ułatwianie mu budowania poczucia wła-
snej wartości w różnych grupach spo-
łecznych oraz w odniesieniu do różnych 
zadań w przyszłości. 

Przedstawione sugestie wydają się 
być łatwe do wykorzystania w środowi-
sku rodzinnym, lecz bardziej skompli-
kowane jest ich wdrażanie przez insty-
tucje edukacyjne. Wewnętrzne poczucie 
kontroli dziecka, związane z poczuciem 
własnej wartości, może być wzmacnia-
ne w sytuacjach, w których będzie ono  
w sposób bezpieczny i sprawiedliwy 
konfrontowane z konsekwencjami swo-
ich działań – łagodne, lecz klarowne 
wskazanie na powiązania jego działań ze 
skutkami jest ważnym krokiem w nauce 
późniejszych antycypacji i podejmowa-
nia osobistych decyzji przez dziecko. 

Poczucie kontroli wewnętrznej wzra-
sta wraz z wiekiem dzieci, kiedy zyskują 
one coraz większe możliwości wpływa-
nia na otoczenie. Konsekwencją do-
strzeżenia tej zależności jest zyskiwanie 
przez dziecko stabilnej samooceny oraz 
poczucia pewności siebie. Dzieci prze-
jawiające poczucie wewnętrznej kon-
troli różnią się pod wieloma względami 
od swoich rówieśników wykazujących 
zewnętrzne umiejscowienie kontroli. 
Wykazują one wyższą samoocenę, ini-
cjatywę w działaniu, wytrwałość, opa-
nowanie, chęć współpracy z kolegami. 
W  okresie przedszkolnym charaktery-
zują się większą aktywnością w sferach: 
poznawczej, motorycznej i społecznej.

Pragnienie identyfikacji i ekspe-
rymentalnej weryfikacji skutecznego 
modelu oddziaływań, inicjujących ko-
rzystne zmiany w zakresie samooceny  
i poczucia własnej wartości u dzieci po-
chodzących z różnych środowisk stały 
się inspiracją do podjęcia badań zreali-
zowanych przez zespół Paula Cartera 
(2018). Cytowani badacze, zainspiro-
wani rezultatami badań prowadzonych  
w środowisku osób dorosłych, posta-
nowili sprawdzić, czy pozytywna in-
terwencja psychologiczna, realizowana  
w konwencji behawioralno-poznawczej, 
ułatwiająca ocenę osobistego wpływu 
dziecka na konkretną sytuację lub zda-
rzenie, wpłynie na modyfikację jego sa-
mooceny. 

Przywołane badania Paula Cartera 
z zespołem (2018), przeprowadzone  
w Północnej Walii dowiodły, że ucznio-

wie w wieku szkolnym (8-11 lat), uzu-
pełniający pozytywny pamiętnik wy-
darzeń, rejestrując trzy doświadczenia 
codziennie przez 7 dni, deklarowali 
wzrost poczucia osobistego szczęścia, 
tendencję do obniżenia poziomu depre-
sji, a efekt interwencji był zauważalny 
bezpośrednio po niej oraz utrzymywał 
się w perspektywie sześciu kolejnych 
miesięcy. Warto odnotować, że dzieci 
uzupełniały pamiętnik zdarzeń wyda-
rzeniami pozytywnymi, co – zdaniem 
Cartera (tamże) – uruchamiało pozy-
tywne myślenie, które inicjowało proces 
zmian poznawczych oraz emocjonal-
nych. Interwencja z obszaru psychologii 
pozytywnej, polegająca na uzupełnianiu 
dzienniczków przypominających dzie-
ciom o miłych zdarzeniach, okazała się 
skuteczna w kontekście poprawy samo-
poczucia u dzieci. Koncentracja dziecka 
na wyjaśnianiu przyczyn pozytywnych 
wydarzeń, które go spotkały, związana  
z interwencją terapeutyczną, modyfikuje 
m.in. styl wyjaśniania – powoduje wy-
kształcenie się u dziecka stylu bardziej
zrównoważonego, odzwierciedlające-
go znaczenie pozytywnych wydarzeń,
ze zinternalizowanymi przyczynami
w procesie kształtowania się poczucia
własnej wartości u dziecka.

Intensywna aktywność poznawcza, 
inicjatywa i pomysłowość są znakomitą 
bazą dla działań kreatywnych oraz po-
wstawania twórczych rezultatów. Obro-
na własnego stanowiska, pomysłu czy 
promocja wykonanej pracy udaje się 
dzięki poczuciu niezależności od opinii 
innych. Dzieci charakteryzujące się we-
wnętrznym poczuciem kontroli są mniej 
zależne społecznie i mniej podatne na 
naciski, częściej też bywają nowatorskie 
i oryginalne w działaniu.

Interesującą propozycją kształtowa-
nia u dziecka dobrostanu oraz poczucia 
własnej wartości w instytucjach eduka-
cyjnych, analogicznie opartą na inter-
wencji behawioralno-poznawczej, jest 
zachęcanie wychowanka do wyrażania 
wdzięczności za to, co pozytywnego –  
w jego odczuciu – spotkało go w kon-
kretnym czasie. Interwencję taką zapro-
ponowali, aplikując wyniki przeprowa-
dzonego przez siebie eksperymentu, Jef-
frey J. Froth oraz Giacomo Bono (2008). 

Zadaniem, jakie badacze postawili 
przed dziećmi było jednokrotne w ty-
godniu wyrażanie za pomocą rysunków 
wdzięczności za to, czego doświadczyły 
konkretnego dnia. Rezultaty ekspery-
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mentu doprowadziły do wniosków, że 
dzieci w wieku szkolnym są w stanie 
przedstawić fakty, za które są wdzięczne 
oraz określić swój udział w określonych 
zdarzeniach. Zdaniem cytowanych ba-
daczy, promowanie wdzięczności wśród 
dzieci wiąże się z wieloma korzystnymi 
efektami odnoszącymi się do ich sa-
mopoczucia, percepcji doświadczane-
go wsparcia i kształtowania zachowań 
prospołecznych. Poza poprawą funkcjo-
nowania społecznego i emocjonalnego, 
wdzięczność może również – zdaniem 
autorów badania (tamże) – pośrednio 
przyczyniać się do odnoszenia istotniej-
szych sukcesów w szkole poprzez zwięk-
szenie u dzieci motywacji do osiągnięć. 
Konkluzje te powinny być szczególnie 
istotne dla psychologów i pedagogów 
pracujących z dziećmi zagrożonymi za-
burzeniami zdrowia psychicznego lub 
niedostosowaniem społecznym.

Poczucie własnej wartości u dziecka 
wiąże się z posiadaniem przez nie za-
sobów, określanych współcześnie jako 
prężność psychiczna (resilience). Ilu-
struje je modelowo zaproponowana 
przez Constantine’a i jego współpra-
cowników (1999) relacja pomiędzy 
intrapsychicznymi cechami jednostki 
oraz czynnikami zewnętrznymi. Po-
tencjał wewnętrzny stanowią w tym 
modelu: kompetencja społeczna, auto-
nomia, poczucie ja oraz poczucie sensu  
i celu. Zasoby otoczenia uczestniczące  
w rozwijaniu kompetencji wewnętrz-
nych to: opiekuńcze związki o charakte-
rze wspierającym, wysokie oczekiwania 
ze strony osób dorosłych i rówieśników 
oraz znacząca partycypacja, czyli udział 
w odpowiednich, angażujących i odpo-
wiedzialnych działaniach. Kształtowa-
nie odporności psychicznej dzieci prze-
kłada się zatem na ich poczucie własnej 
wartości.   

Badania (por. Werner, 2000; Opora, 
2005; Sikorska, 2016) nad optymalnym 
środowiskiem rodzinnym pokazują, że 
niezależnie od pozostawania w stresują-
cym środowisku i w ubogich warunkach 
rodzice mogą podejmować czynności 
mające na celu kształtowanie odporno-
ści psychicznej własnych dzieci i rozwi-
janie u nich poczucia własnej wartości. 
Relacje oparte na silnej więzi emocjo-
nalnej, komunikacja wewnątrz rodzi-
ny, dyscyplina wychowawcza, pielę- 
gnowanie predyspozycji do doświad-
czania wdzięczności w relacjach spo-
łecznych oraz motywowanie dzieci do 

realizowania talentów i zaintereso-
wań, a także otwartości i krytycyzmu  
w myśleniu, oraz refleksji w działaniu są 
czynnikami ważnymi w procesie kształ-
towania się poczucia własnej wartości  
u dziecka. Troskliwe, otwarte i po prostu
mądre wychowanie stanowi wyjątkową
szansę wyposażenia dziecka w trwałe
zasoby psychiczne i horyzont wyznawa-
nych wartości, przekładające się na jego
poczucie własnej wartości.

Nawiązując do metafory, przytoczo-
nej we wprowadzeniu do niniejszego 
artykułu, można stwierdzić, że przede 
wszystkim od osób dorosłych zależy, czy 
bagaż doświadczeń wyniesionych przez 
człowieka z dzieciństwa i adolescencji 
będzie stanowił dla niego cenny posag 
czy też obciążający balast.

Słowa kluczowe: poczucie własnej war-
tości u dziecka, samoocena, rodzina.
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ujawniających deficyty rozwojowe oraz kwe-
stii wpływu kultury organizacji i jej znacze-
nia w procesie zarządzania w oświacie i służ-
bie zdrowia w szeroko rozumianym kontek-
ście psychologii rehabilitacji oraz psychologii 
wychowawczej, a także zagadnień rozwoju 
psychicznego osób z  niepełnosprawnością  
w biegu ich życia.

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne


