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"Nie zwalczaj swoich
rzekomych słabości, bo
warto walczyć z jedną

słabością, czyli ze
zniekształconym

postrzeganiem własnej
osoby."
- Stefanie Stahl



Poczucie
własnej
wartości

Jest to rodzaj wewnętrznego
przekonania, które decyduje 
o sposobie naszego życia 
i odczuwanym z niego
zadowoleniu.

Czy można mieć zbyt wysoką
samoocenę?  

Nie, nie można. Tak jak nie
można być zbyt zdrowym lub
mieć zbyt dobry system
immunologiczny. Czasami wysoka
samoocena jest mylona 
z przechwalaniem się lub
arogancją. Cechy te nie świadczą 
o zbyt wysokiej samoocenie, 
a wręcz przeciwnie, o zbyt niskiej.
Osoba o wysokiej samoocenie nie
potrzebuje wywyższać się, nie
musi udowadniać swojej wartości.



 

Człowiek pewny siebie
akceptuje się wraz ze
swoimi słabościami

 
 



Czym jest samoocena
realistyczna?

Akceptacja samego
siebie "tu i teraz"

Lubienie siebie przy
pełnej świadomości
swoich mocnych 
i słabszych stron

Akceptacja tego, że
czasem popełniam
błędy



Czym różni się
osoba pewna
siebie od
niepewnej?

Nie akceptuje siebie

Traktuje swoje
słabości zbyt
poważnie

Dostrzega w sobie
słabości, które nikt
inny u niej nie
zauważa

Wyolbrzymia swoje
domniemane słabości
i przecenia siłę
innych ludzi

Nie docenia swoich
mocnych stron 
i umniejsza słabość
innych

Osoba niepewna:



Niska samoocena

negatywnych komunikatów od osób znaczących (np. rodzice,
przyjaciele, nauczyciele), 
przeżywania bardzo trudnych sytuacji życiowych, 
braku poczucia sprawczości (np. w wyniku nadopiekuńczości
rodziców). 

Niska samoocena może świadczyć o występowaniu depresji, 
ale nie musi. Osoba, która ma niską samoocenę z reguły 
posługuje się wewnętrznym, niekontrolowanym autokrytykiem. 

Niska samoocena tworzy się z reguły w wyniku: 



NEGATYWNE ZDANIA,
KTÓRE SŁYSZYSZ OD

SWOJEGO
WEWNĘTRZNEGO

KRYTYKA MOGĄ BYĆ
ZŁAGODZONE POPRZEZ

ZWIĘKSZENIE
WSPÓŁCZUCIA I MIŁOŚĆ

DO SIEBIE



Osoba z niską samooceną nie
dostrzega swoich zalet, czuje się
bezużyteczna, porównuje się do innych
ludzi i uważa się za gorszą od
pozostałych, nie lubi siebie, chciałaby
mieć więcej szacunku do samego siebie.
Niska samoocena często wymaga pracy
psychoterapeutycznej/pomocy
psychologa.

Syndrom oszusta to zjawisko
psychologiczne polegające na ciągłym
wątpieniu w swoje możliwości, na
umniejszaniu swoich sukcesów,
niedocenianiu własnego potencjału. 
Aż w końcu na przeświadczeniu
graniczącym z pewnością, że już za
moment świat dowie się, ile tak
naprawdę jesteśmy warci, a konkretnie
– jak niewiele jesteśmy warci.



Osoba niepewna siebie
odczuwa rozbieżność między

tym kim jest, a tym kim
chciałaby być

Prawdziwy, rzeczywisty
obraz na swój temat
m.in. umiejętności,

wiedza, zdolności, cechy
czyli „Jaki jestem?”

 

Ja realne Ja
idelane

Ja
powinnościowe

Można iść w
kierunku ideału,

czyli „Jaki chciałbym
być?”, moje
pragnienia,

marzenia, aspiracje
 

Często w zależności od
środowiska, w którym
żyjemy, wszystko to co

mówi o tym co
powinniśmy robić i „Jaki

powinienem być?”, to
pewnego rodzaju
wymogi i ramy



Odpowiedz sobie na każde Ja.
Tylko pamiętaj, że rozbieżność
między Ja realnym a Ja idealnym
prowadzi do przeżywania emocji,
składających się na syndrom
depresyjny – smutek,
rozczarowanie, apatia. 
Natomiast rozbieżność między Ja
realnym a Ja powinnościowym
powoduje tzw. syndrom agitacji,
czyli silne uczucia, jak niepokój,
strach, poczucie winy i wstyd. 
Ja i Ty, każdy tak odczuwa,
różnica polega na stopniu 
i umiejętności radzenia sobie, 
a właściwie przekucia tych
syndromów w pozytywne emocje.  



POCZUCIE WŁASNEJ
WARTOŚCI =

SAMOAKCEPTACJA +
POZYTYWNA OCENA SIEBIE



Jak wzmocnić swoje poczucie wartości?
 Szanuj siebie

Traktuj siebie jako
ważną, wartościową
osobę. W ten sposób

pokażesz innym jak mają
Cię traktować

 

Doceniaj siebie i swoje doświadczenia, 
w takim samym stopniu jakbyś to robiła 
w stosunku do kogoś dla Ciebie ważnego

 

Szukaj informacji
zwrotnej a w niej

pozytywu dla siebie
 
 

Zaufaj swojej intuicji



19 rzeczy, które w sobie lubię
Np. Lubię w sobie to, że pamiętam o urodzinach, Lubię swoje włosy, Lubię swój
śmiech…

1) 
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

 



19 rzeczy, które robię dobrze
Np.: Dobrze robię jajecznicę, Dobrze zawiązuje sznurówki, Umiem zdążyć na czas…

1) 
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

 



„Jednym z najważniejszych aspektów depresji
i lęku jest niskie poczucie własnej wartości.

Ten stan często charakteryzuje się
samokrytycyzmem, nierealistycznie wysokimi

standardami w odniesieniu do siebie,
przesadnym skupieniem na dostrzeganych

„wadach” i umniejszaniem stron
pozytywnych.”

 
(Leahy, 2008, s. 351)
 

NISKA SAMOOCENA JEST CZYNNIKIEM
PREDYSPONUJĄCYM DO ZABURZEŃ

PSYCHICZNYCH, W TYM ZABURZEŃ AFEKTU



Depresja

długoterminowe obniżenie nastroju, 
anhedonia (utrata zdolności do radowania się), 
zmniejszenie aktywności i szybka męczliwość.

Depresja to zaburzenie afektu (ekspresji emocji), więc jej główne
objawy dotyczą przede wszystkim nastroju. Depresję, jak wszystkie
choroby psychiczne, diagnozuje psychiatra (a nie rodzic, nauczyciel,
osoba chora, Google). Często wymaga leczenia farmakologicznego
 i psychoterapii. Depresja nie jest lenistwem, ale chorobą powodującą
cierpienie a czasami prowadzącą do śmierci samobójczej. Nastolatki
często starają się ukryć objawy depresji wśród rówieśników, 
w mediach społecznościowych udają radosnych i szczęśliwych. 

Typowymi objawami depresji są: 



Depresja

Depresja przebiega w osobliwy, odmienny sposób u każdej
osoby. Pojedynczy przypadek będzie różnił się
intensywnością, sposobem przeżywania, objawami,
tolerancją na leki. Badania kliniczne pozwoliły na
wyróżnienie kilku rodzajów depresji. Niektóre z nich
pozwalają na codzienne funkcjonowanie, inne wymagają
czasowej hospitalizacji lub będą nasilały się sezonowo. 

Kiedy warto iść do psychologa szkolnego? 
Zawsze. Nawet jeśli widoczny jest jeden z objawów, warto
jak najszybciej skonfrontować go ze specjalistą. 



Depresja - jak rozpoznać?

drażliwość
poddenerwowanie
szybkie zmiany nastroju
wybuchy złości/agresję
mniejszą tolerancje na frustracje

To co widoczne dla rodziców to zmiana w zachowaniu
dziecka - opuszczenie w nauce, wagary, przesiadywanie
przed telefonem, przed komputerem, trudności ze
wstawaniu z łóżka, zamykanie się w swoim pokoju.
Depresja to również objawy z ciała, czyli wszelkiego
rodzaju bóle np. głowy czy brzucha.

Możemy zaobserwować:



Epizod depresji - kiedy?

obniżenie nastroju,

zmniejszenie energii
a tym samym
wzmożona
męczliwość.

utrata zainteresowań
i zdolności do
cieszenia się
(anhedonia),

osłabienie
koncentracji i uwagi,

niska samoocena 
i wiara w siebie,

Według klasyfikacji ICD-10 epizod
depresyjny diagnozuje się, kiedy
występuje przez co najmniej 2 tygodnie
min. 2 z 3 poniższych objawów:

Oraz 2 lub więcej z pozostałych objawów:

poczucie winy 
i małej wartości,

pesymistyczne
widzenie przyszłości,

myśli i czynny
samobójcze,

zaburzenia snu,

zmniejszony apetyt.



Depresja maskowana

odmiana zespołu depresyjnego, w którym na pierwszy
plan nie wysuwa się smutek
dominują objawy nietypowe, np. bólowe, zaburzenia
zachowania, przy braku głównych objawów
tzw. maski depresji ukrywają rzeczywisty powód złego
samopoczucia
przyczyną depresji maskowanej mogą być zaburzenia
działania układu hormonalnego i nerwowego (wahania
takich neuroprzekaźników jak dopamina, serotonina
czy noradrenalina)
nakładają się na nią czynniki sytuacyjne, głównie
psychospołeczne (długotrwała ekspozycja na stres,
problemy w relacjach, nasilony lęk, itp.)



Chcesz pomóc? - daruj sobie "złote rady"

przesadzasz

uśmiechnij się!

inni mają gorzej

nie jesteś sam

możesz na mnie
liczyć

przykro mi, że przez
to przechodzisz

jak mogę Ci pomóc

jesteś dla mnie
bardzo ważny

jestem tu by Cię
wspierać

gdy obecne uczucia
odejdą będę tu nadal
i Ty też

wyjdź do ludzi

nikt nie mówił, że
będzie łatwo

weź się w garść

mam dość Twojego
marudzenia

to wszystko Twoja
wina

NIE MÓW: MÓW:



Antydepresyjny Telefon Forum
Przeciw Depresji
tel. 22 594 91 00

czynny w każdą środę w czwartek od
17.00 do 19.00

 
Telefon zaufania dla osób dorosłych

w kryzysie emocjonalnym
tel. 116 123

poniedziałek-piątek od 14:00-22:00
 

Telefon Zaufania dla Dzieci i
Młodzieży
tel. 116 111

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

– pomoc psychiatryczno-
pedagogiczna

tel. 22 855 44 32

Telefoniczna Pierwsza Pomoc
Psychologiczna
tel. 22 425 98 48

 
Całodobowa bezpłatna infolinia dla

dzieci, młodzieży, rodziców i
nauczycieli

tel. 800 080 222
 

Telefon Zaufania dla Dzieci i
Młodzieży
tel. 116 111



TAK TEŻ WYGLĄDA
DEPRESJA


