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Sięgnij po pomoc

POCZUCIE 
WŁASNEJ WARTOŚCI
Poczucie własnej wartości jest podstawową 

ludzką potrzebą. Jej oddziaływanie nie wymaga 
ani naszego zrozumienia, ani naszej zgody. Czyni 
swoje, czy o tym wiemy, czy nie. Od nas zależy, czy 
postaramy się świadomie dokonać samooceny.  
W pełni zrealizowana samoocena jest przeko-
naniem, że dorastamy do życia i jego wymagań, 
jest poczuciem pewności, że potrafimy myśleć  
i umiemy sprostać podstawowym życiowym wy-
zwaniom, jest przekonaniem, że mamy prawo do 
szczęścia i powodzenia, że jesteśmy wartościowi  
i zasługujemy na zaspokojenie swoich potrzeb  
i pragnień. Mamy prawo do osiągania tego, co jest 
dla nas ważne i do cieszenia się swoimi sukcesami.

Esencją wysokiej samooceny jest zaufanie do 
własnego umysłu oraz przekonanie, że zasłu-
gujemy na szczęście. Mając wysoką samooce-
nę, jestem bardziej wytrwały w pokonywaniu 
trudności. Niska samoocena powoduje mniejsze 
zaangażowanie w działaniu i często prowadzi do 
rezygnacji, jeszcze bardziej obniża samoocenę. 
Osoby o wysokiej samoocenie wykazują więk-
szą wytrwałość w działaniu, częściej odnoszą 
sukcesy i powodują wzrost samooceny.

Wysoka samoocena poszukuje wyzwań  
i bodźców w postaci wartościowych i ambitnych 
celów. Ich realizacja utrwala ją. Niska samoocena 
realizuje to, co znane i mało wymagające. Ogra-
niczanie się do tego powoduje dalsze jej obni-
żanie. Im pewniejsze poczucie własnej wartości, 
tym lepiej jesteśmy przygotowani do radzenia 
sobie z problemami.

Im wyższa samoocena, tym lepiej jesteśmy 
przygotowani do tworzenia życiodajnych związ-
ków. Im zdrowsza samoocena tym większy sza-
cunek, życzliwość i uczciwość wobec innych. 
Wysoka samoocena jest jedną z najlepszych za-
powiedzi osobistego szczęścia. 

Poziom samooceny nie jest ustalony raz na za-
wsze w dzieciństwie. Może podnosić się w mia-
rę dorastania lub opadać. Niektórzy ludzie mie-
li wyższą samoocenę w wieku dziesięciu lat niż  
w wieku sześćdziesięciu lat, bywa też odwrotnie. 
Poziom samooceny może podnosić się i opadać 

wielokrotnie w ciągu życia.
Kiedy musimy podjąć działanie, sprostać wy-

zwaniu, podjąć moralną decyzję, wpływamy na 
uczucia wobec siebie samych. Jeżeli unikamy po-
dejmowania działania lub decyzji, mimo że są 
niezbędne, również wpływamy na ocenę siebie. 

Znaczącym czynnikiem wpływającym na 
naszą samoocenę jest przekonanie o sku-
teczności naszego działania. Przekonanie  
o własnej skuteczności nie oznacza pewno-
ści, że nigdy nie popełnimy błędu. Ozna-
cza natomiast, że potrafimy pomyśleć, ocenić  
i naprawić swój błąd. To tworzy wiarę we wła-
sne procesy myślowe i umiejętności.

Przekonanie o własnej skuteczności nie ozna-
cza pewności, że będziemy w stanie sprostać 
wszystkim wyzwaniom, jakie stawia życie. To 
pewność, że potrafimy nauczyć się tego, czego 
powinniśmy się nauczyć, i że z zaangażowaniem 
robimy wszystko, by wykonać zadania i stawić 
czoło wyzwaniom wyznaczonym przez przyjęty 
przez nas system wartości.

Brak przekonania we własną skuteczność 
oznacza, że przewidujemy porażkę, a nie zwycię-
stwo, że łatwo podważyć nasz wysiłek, by wy-
konać zadania stawiane nam przez życie.

Na czym polega wysokie poczucie własnej 
wartości? 

Istnieje kilka prostych i bezpośrednich sposo-
bów przejawiania się samooceny w nas samych  
i u innych. Wysoka samoocena wyraża się:

- w sposobie mówienia i poruszania się, 
który wyraża radość z faktu, że żyjemy;

- w łatwości mówienia o osiągnięciach i nie-
powodzeniach z prostotą i uczciwością, ponieważ 
pozostajemy w przyjaznych relacjach z faktami;

- w łatwości wyrażania i przyjmowania 
komplementów;

- w otwartości i spontaniczności wypowie-
dzi oraz ruchów, co oznacza, że żyjemy w zgodzie  
z sobą;

- w łatwości przyznawania się do błędów;
- w harmonii, między tym co mówimy, 

czynimy, jak wyglądamy, jak się poruszamy, jak 
brzmi nasz głos;

- w postawie otwartości i ciekawości wo-
bec nowych idei, nowych doświadczeń i nowych 
możliwości życiowych;
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- w umiejętności śmiania się z humory-
stycznych aspektów życia swojego i innych;

- w elastycznym reagowaniu na sytuacje  
i wyzwania.

Na poziomie fizycznym możemy zaobserwo-
wać następujące cechy:

- żywe, błyszczące oczy, wypoczęta twarz, na-
turalnie trzymany podbródek, odpowiadający po-
stawie ciała. Widzimy rozluźnione, wyprostowa-
ne ramiona, ręce zwieszone w sposób naturalny, 
rozluźnioną postawę. Głos, którego natężenie jest 
dostosowane do sytuacji, oraz staranną wymowę.

Co człowiek musi zrobić, by tworzyć i podtrzy-
mywać poczucie własnej wartości?  Aby urzeczy-
wistnić i cieszyć się dowolną wartością odnoszą-
cą się do życia, potrzebna jest aktywność. 

Jeżeli dziecko dorasta w sprzyjających wa-
runkach środowiska rodzinnego, rośnie praw-
dopodobieństwo, że nauczy się działań, które 
wspierają samoocenę. Jeżeli dziecko ma kontakt 
z właściwymi nauczycielami, wzrasta prawdo-
podobieństwo, że nauczy się zachowań wspie-
rających wysoką samoocenę. Większość na-
uczycieli pragnie mieć pozytywny wpływ na 
powierzone dzieci. Jeżeli czasem zdarzy im się 
wyrządzić krzywdę uczniowi, nie jest to zamie-
rzone. I większość nauczycieli jest świadoma,  
w jaki sposób może przyczynić się do wzmocnienia 
samooceny ucznia. Wiedzą, że dzieci, które wierzą 
we własne siły i którym nauczyciele przekazują po-
zytywny obraz ich możliwości, mają lepsze wyniki  
w nauce niż te, które takiej wiary są pozbawione. 

Jednak dla niektórych dzieci szkoła jest prawnie 

usankcjonowanym zniewoleniem przez nauczycie-
li, którym brakuje poczucia własnej wartości albo 
wiedzy, albo i wartości i wiedzy, by mogli właściwie 
wykonywać swoją pracę. Są to nauczyciele, którzy 
nie inspirują, a upokarzają. Ich język nie jest nace-
chowany uprzejmością i szacunkiem, ale sarkazmem  
i drwiną. Dokonując porównań między uczniami, 
schlebiają jednym kosztem drugich. Nie znają in-
nego sposobu utrzymania dyscypliny niż stosowa-
nie gróźb. Motywują nie proponowaniem tego, co 
wartościowe, lecz wzbudzaniem strachu. Nie wie-
rzą w możliwości uczniów, a tylko w ich ogranicze-
nia. Na szczęście tacy nauczyciele są w mniejszości. 

Nauczyciele z wysoką samooceną są bardziej 
skłonni pomagać dzieciom w opanowywaniu 
strategii rozwiązywania problemów, niż dawać 
rady. Nauczyciele tacy budują u uczniów poczu-
cie zaufania. Opierają kontrolę nad klasą na zro-
zumieniu, współpracy, zaangażowaniu, rozwią-
zywaniu zadań i wzajemnym szacunku. 

Ten pozytywny związek pozwala dzieciom 
uczyć się i rozwijać poczucie pewności siebie  
i umiejętność samodzielnego funkcjonowania.

Tym, co jest wspólne dla wspaniałego nauczy-
ciela, wspaniałego rodzica, wspaniałego psychote-
rapeuty i wspaniałego trenera, jest głęboka wiara  
w potencjał osoby, na której im zależy, przeko-
nanie co do tego, kim potrafi ona być i czego do-
konać, oraz umiejętność przekazania 
tego przekonania w czasie interakcji. 
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