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Zmieniając sposób chwalenia, możemy wzmocnić poczucie 
własnej wartości i budować zdrową wiarę w siebie u swo-
ich dzieci.

Profesor Dweck, badając dzieci w różnym wieku (zarówno 
przedszkolaki, jak i dzieci chodzące już do szkoły), dawała 
im zadania odrobinę za trudne na ich wiek. Zaobserwowa-
ła ona, że dzieci reagowały na to na dwa sposoby. Jedne 
szybko zniechęcały się, marudziły, a nawet złościły. Były 
jednak i takie, którym próby rozwiązania za trudnych za-
dań sprawiały frajdę, zadania wydawały się ciekawe a samo 
rozwiązywanie ich było źródłem satysfakcji. Co sprawiło, 
że dzieci tak różnie reagowały na te same zadania? Dzieci 
te miały różne nastawienie do wyzwań i porażek, a kluczo-
wym czynnikiem w kształtowaniu tego nastawienia okazał 
się… sposób chwalenia.

Jeżeli dziecko przynosi piątkę ze sprawdzianu i słyszy: 
„Jesteś taki inteligentny”, oznacza to, że wiąże swój sukces 
z wrodzonymi (trwałymi) cechami intelektu. Tego typu 
chwalenie może prowadzić do tzw. nastawienia statycz-
nego, dlatego też nazywamy je chwaleniem statycznym. 
Dzieci o tym nastawieniu „Jestem inteligentna/y” zazwy-
czaj wybierają łatwiejsze zadania, które można rozwiązać 
szybko i bezbłędnie, pokazując tym samym swoją do-

Pochwały, które wzmacniają 
poczucie własnej wartości dziecka

mniemaną wrodzoną inteligencję. Dla osób chwalonych 
za talenty porażka staje się bolesnym doświadczeniem, 
gdyż „świadczy” o tym, że… utraciły swój talent. 

Psychologowie zalecają chwalenie w duchu nastawienia 
rozwojowego, czyli docenianie włożonego w pracę wy-
siłku i zaangażowania, np.: „Widzę, że się napracowałeś”. 
Badania Carol Dweck pokazują, że 90% dzieci chwalo-
nych za wysiłek wybiera potem trudniejsze testy, przy 
których wiedzą, że mogą się dużo nauczyć i przy kolejnych 
próbach poprawiają swoje wyniki. Dzieci z nastawieniem 
rozwojowym są bardziej zmotywowane, bo podkreślamy 
wartość tego, co mogą kontrolować – „Zawsze przecież 
mogę bardziej się postarać/zaangażować”. Dzieci regu-
larnie chwalone za wysiłek, w testach rozwiązują o 30-40 
procent więcej łamigłówek matematycznych niż dzieci 
chwalone za inteligencję.

Przykłady pochwał rozwojowych: 
widzę, że się napracowałeś/mocno starałeś; podziwiam twój 
zapał/zaangażowanie, wytrwałość; cieszę się, że sprawia ci to 
tyle radości/frajdy; widzę postępy/coraz lepiej ci to wychodzi; 
mnie się podoba; cieszę się, że potrafi sz się zaangażować/że 
masz w sobie tyle pasji/energii; cieszę się z twoich postępów; 
porażka nie istnieje, jest nauka; itp.

Od czego zależy, czy nasze dziecko będzie osiągało sukce-
sy w szkole i w życiu? Okazuje się, że zdolności poznawcze, 
takie jak inteligencja, pamięć czy umiejętność myślenia, nie 
są aż tak kluczowe, jak wcześniej uważano. Od kilkunastu 
lat psycholodzy i neurolodzy dostarczają nam coraz więcej 
dowodów na to, że dzieci osiągające sukcesy potrafi ą wy-
kształcić takie cechy jak: wytrwałość, samokontrola, cieka-
wość, sumienność i, przede wszystkim, poczucie własnej 
wartości. Cechy te określane są jako niepoznawcze, gdyż 
nie są związane z inteligencją jako taką. Dobra wiadomość 
jest taka, że my rodzice, dzięki kilku prostym zabiegom, 
możemy wzmacniać je u swoich dzieci.

W szkole dzieci pozyskują wiedzę z różnych dziedzin – to 
zapewni im wykształcenie, a w przyszłości zdobycie zawo-
du oraz dochody. Jednak istotne jest również nauczenie 
ich, jak zarządzać samymi sobą i swoimi emocjami. Wszy-
scy kończą szkoły, ale nie wszyscy wiedzą, jak pielęgnować 
pozytywne nastawienie do siebie, nawet w obliczu porażki.

O tym, jak wspierać dziecko w budowaniu poczucia wła-
snej wartości, o myśleniu i chwaleniu rozwojowym oraz 
o poznawczych i niepoznawczych czynnikach sukcesu 
traktuje niniejszy biuletyn, który z przyjemnością oddaje-
my w Państwa ręce. Życzymy przyjemnej lektury.
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Dzieci, które wierzą, że mogą się 
zmienić, lepiej się uczą
Wspomniana już wyżej Carol Dweck odkryła coś prze-
dziwnego – uczniowie, którzy wierzą w możliwość rozwo-
ju własnej inteligencji, uczą się lepiej! 
Dweck dzieli ludzi na dwa typy: tych, którzy są przekona-
ni, że inteligencja oraz inne cechy to rzeczy wrodzone i nie 
można ich zmienić (stałościowcy), oraz tych, którzy są na-
stawieni na rozwój i wierzą, że poziom inteligencji można 
podnieść (zmiennościowcy). 

Czym się różnią te postawy?
Wyznawcy teorii stałości inteligencji przypisują porażki 
intelektualne brakowi zdolności. „Taki już jestem”, w związ-
ku z tym na własne niepowodzenia reagują bezradnością 
i wycofaniem. Natomiast osoby przekonane o zmienności 
atrybutów intelektualnych są nastawione na rozwój, dla-
tego też w przypadku porażki zmieniają strategię działa-
nia i zachowują poczucie własnej wartości.

Wyniki przeprowadzonych badań 
Dweck w swoich badaniach udowodniła, że zmienno-
ściowcy są w stanie poprawiać swoje oceny i osiągnięcia. 
Co więcej, okazało się, że dzieci mogą „przełączyć się”  
z poglądów stałych – nieprzystosowawczych na zmienne 
– adaptujące i w efekcie poprawić swoje stopnie. Ba-
dając niezamożnych siódmoklasistów z Teksasu, Dweck 
podzieliła ich na dwie grupy. Jedna grupa pracowała 
przez rok z opiekunem, który co jakiś czas komunikował 
podopiecznym, że „inteligencja nie jest cechą daną raz na 
zawsze, tylko zdolnością, która rozwija się dzięki pracy 
umysłowej”. Uczniowie z grupy kontrolnej otrzymywali 
bardziej standardowe komunikaty, np. o tym, że „używki 
utrudniają naukę”. Po roku czasu okazało się, że ucznio-
wie, których przekonywano o możliwości rozwijania inte-
ligencji, otrzymali znacznie wyższe oceny niż ci z grupy 
kontrolnej.

Zasada zmienność/stałość nie dotyczy tylko sukcesów 
w nauce. David Scott Yeager z Uniwersytetu w Teksasie 
chciał znaleźć sposób, by zapobiec depresji u nastolatków, 
częstej na początku nauki w liceum. Uważał on, że pro-
blem tkwi między innymi w przekonaniu młodzieży, że 
osobowość jest niezmienna i nie można jej modyfiko-
wać, co jest dość przytłaczające w okresie, gdy wielu z nich 
nie czuje się ze sobą szczególnie dobrze. Yeager przepro-
wadził badanie z udziałem uczniów dziewiątych klas. Mło-
dzież z grupy terapeutycznej czytała krótki tekst o tym, 
że osobowość nie jest wykuta w skale, a problemy nie 
wynikają ze stałych cech osobowości. Młodzi ludzie czy-
tali też artykuł o plastyczności mózgu oraz opisywali wła-

Dzieci, które wierzą, że mogą 
się zmienić, lepiej się czują

snymi słowami, jak może zmienić się osobowość. Dziewięć 
miesięcy później nastolatki, które zapoznały się z tekstem, 
nie wykazały objawów depresji. Natomiast uczniowie  
z grupy kontrolnej (którzy czytali o tym, że można kształto-
wać sprawność ruchową, ale nie osobowość) wykazywali 
około 39-procentowy wzrost objawów depresji – zgodnie 
z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi depresji wśród 
młodzieży nieobjętej badaniem.

Powyższe artykuły zostały napisane na podstawie książki 
Amy Cuddy Wstań! Skuteczny sposób, by zyskać pewność 
siebie i stawić czoło wyzwaniom, którą polecamy rodzicom.
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Dziesiątki badań pokazują, że siła woli jest najważniejszym 
pojedynczym nawykiem, zapewniającym człowiekowi suk-
ces. W pewnym badaniu z roku 2005 naukowcy z Univer-
sity of Pennsylvania przeanalizowali stu sześćdziesięciu 
czterech uczniów klas ósmych, mierząc ich iloraz inteli-
gencji i inne czynniki, w tym poziom siły woli.
Uczniowie z wysokim poziomem siły woli częściej mieli 
lepsze stopnie i dostawali się do szkół stawiających kan-
dydatom wyższe wymagania. Mieli mniej nieobecności, 
mniej czasu spędzali przed telewizorem. „Mocno zdyscy-
plinowani adolescenci wypadali lepiej od swoich bardziej 
impulsywnych rówieśników pod względem wszystkich 

zmiennych związanych z osiągnięciami szkolnymi”, napisali 
badacze. „Samodyscyplina pozwalała trafniej przewidzieć 
osiągnięcia szkolne niż iloraz inteligencji. Samodyscy-
plina pozwalała również przewidzieć, którzy uczniowie 
poprawią swoje oceny w ciągu roku szkolnego, podczas  
gdy iloraz inteligencji takich przewidywań nie umożliwiał. 
Samodyscyplina ma większy wpływ na osiągnięcia szkolne 
niż zdolności intelektualne”, podsumowali swoje badania 
psychologowie.

Warto zapoznać się z książką Charlesa Duhigga Siła nawy-
ku, na podstawie której został napisany powyższy artykuł.

Dobry wilk to symbol szacunku do siebie, uznania siebie 
za wartościowego człowieka. Poczucie własnej wartości 
sprawia, że czujemy się dobrze sami ze sobą. Na skali emo-
cji, która znajduje się poniżej, widzimy, że poczucie własnej 
wartości związane jest z witalnością, akceptacją, mądrością, 
zdolnością do troski, wdzięczności i życzliwości. Szacunek 
do samego siebie jest bramą do samodyscypliny, motywacji, 
ciekawości. Poczucie własnej wartości rośnie, kiedy okazu-
jemy miłość, czułość i szacunek. Karmimy ją słowami: „ko-
cham cię takiego, jakim jesteś; dla mnie jesteś wartościo-
wym człowiekiem; cieszę się, że cię widzę; twoje pojawienie 
się wzbogaciło moje życie; cieszę się, że jesteś; widzę cię; 
jestem przy tobie”. 

Na drugim biegunie leży brak poczucia własnej wartości, 

- Czuję się tak, jakby w moim sercu toczyły walkę dwa wilki. 
Jeden jest pełen gniewu i złości. Drugiego przepełnia miłość, 
przebaczenie i pokój.
- Który zwycięży?
- Ten, którego karmię.
Przypowieść indiańska

w psychologii nazywany często poczuciem bezwartościo-
wości. Bezwartościowość związana jest z poczuciem winy, 
żalem, a w skrajnej sytuacji z arogancją i pychą.

Szacunek do siebie i poczucie pewności to nie to samo
Poczucie pewności siebie jest związane z osiągnięciami  
i sukcesami. Wzrasta, kiedy chwalimy za osiągnięcia i talen-
ty, a spada, kiedy pojawiają się porażki. Mogę czuć pewność 
siebie np. w obszarze matematyki, jeśli potrafię rozwiązy-
wać zadania, i równocześnie czuć, że nie jestem wart miło-
ści (niskie poczucie własnej wartości) i przeżywać emocjo-
nalną samotność. Zazwyczaj osoby z wysokim poczuciem 
własnej wartości bardziej wierzą w siebie, nie działa to jed-
nak w drugą stronę. Czasami wręcz wzmacniając pewność 
siebie, możemy obniżać szacunek do siebie, gdyż kształtuje 
się postawa „zasługuję na miłość, kiedy odnoszę sukcesy”. 
Nie ma jednak takiego sukcesu, który mógłby zaspokoić 
olbrzymią potrzebę czucia się wartościowym człowiekiem.

Zachęcamy do zapoznania się z książką Jespera Juula Twoje 
kompetentne dziecko, w której autor bardzo dokładnie  
wyjaśnia opisane wyżej zjawiska.  EMBED  

Którego wilka karmisz – rzecz  
o poczuciu własnej wartości

Siła woli ważniejsza niż inteligencja?
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Ciekawostka – ocena Jeszcze nie
W Chicago istnieje liceum, w którym uczniowie, którzy 
nie zaliczyli jakiegoś sprawdzianu, otrzymują ocenę 
jeszcze nie. To fantastyczna sprawa, bo jeśli dostajesz złą 
ocenę, myślisz: jestem do niczego, jestem w tyle. Nato-

miast gdy ocena brzmi jeszcze nie, rozumiesz, że jeszcze 
się uczysz. Taka ocena nie obniża szacunku do siebie  
i kieruje uwagę ucznia na to, co w rzeczywistości jest  
on w stanie zmienić.

em
oc

je

witalność / moc twórcza

Skala emocji

                             napięcie   odprężenie
                              stres   zaufanie

wilk, którego lepiej nie karmić   dobry wilk

życzliwość – lubię
troska – mogę pomóc
wdzięczność – dziękuję
mądrość – poradzę sobie
akceptacja – dostrzegam wartość innych ludzi
witalność / kreatywność – podejmę wyzwanie
odwaga – jestem wartościowym człowiekiem
szacunek do siebie – jestem wartościowym człowiekiem

pycha – inni są gorsi ode mnie
złość – mam już tego dość

rozczarowanie – znowu mi nie wyszło
strach – to znowu może się przydarzyć

żal – to przez nich
apatia / lenistwo – nie chce mi się / nie dam rady

bezwartościowość /wina /wstyd – nie jestem wystarczająco dobry
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10 (niedziela) i 16 (sobota)

września 2017

Dni Otwartych Drzwi

Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc
CENTRUM NAUKI i MUZYKI ul. Górska 3a, B-B

tel. 33 815 15 14
kom. 513 028 497

505 102 923

www.akademiabielsko.pl

DZIECI PRZEDSZKOLNE

12:00    ZACZAROWANY ZAJĄCZEK    (3-4 latka)  - Przekonasz się, jak duże korzyści przynosi rozpoczęcie zabaw 
                  z czytaniem we wczesnym dzieciństwie. Ile niesie radości i jak duży ma wpływ na rozwój dziecka.

12:00    PRZYGODA NA WYSPIE    (5-6 lat)  - Dowiesz się jak dzięki odpowiednim zabawom dzieci mogą szybko
                  nauczyć się czytania oraz jakie to ma znaczenie dla poczucia pewności siebie.
 
   9:00    MISTRZOWIE MATEMATYKI    (5-6 lat)  - Kurs rozwoju talentów matematycznych oparty na najlepszych
                  metodykach nauki matematyki znanych i cenionych naukowców (M.Montessori, B&E Kaplan, G.Doman).

UCZNIOWIE

10:00    TINA - KOSMICZNA PODRÓŻ  (1-2 klasa)  - Dowiesz się jak wspólnie możemy budować w dziecku 
                  przekonanie „poradzę sobie” oraz jak można uczyć czytania i rozwijać zdolność koncentracji poprzez doskonałą 
                  zabawę.

10:00    MĄDRE DZIECKO (3-4 klasa)  - Dowiesz się co sprawia że na naszych zajęciach dzieci nie mogą doczekać się
                  treningu czytania. Zobaczysz jak łatwo uczyć się tabliczki mnożenia czy dat.  Zobaczysz jak poprzez zabawę
                  można rozwinąć wewnętrzne przekonanie „poradzę sobie”.

10:00    UCZEŃ Z CHARAKTEREM (5-6 klasa)  - Dowiesz się jak poprzez odpowiednie treningi sprawić by twoje
                 dziecko samodzielnie i w krótszym czasie odrabiało lekcję. Pokażemy Ci co robimy by dzieci zaczęły wierzyć 
                 w siebie i czuły się pewniej na lekcjach oraz w grupie rówieśników.

9:00      MISTRZOWIE MATEMATYKI (1-3 klasa) oraz (4-5 klasa) - Przekonasz się że ambitne zadania można
                 rozwiązywać poprzez dobrą zabawę a matematyka wcale nie musi być nudna i trudna.

11:00   ORTOGRATKA (od 2 klasy szkoły podstawowej)   - Ortografi a nie musi być trudna.

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

11:00    MŁODZIEŻ Z KLASĄ    13+  (7 klasa + gimnazjum)- Zobaczysz jak dzięki treningowi odpowiednich technik
                  gimnazjaliśc wyrabiają nawyki samodzielnego, sprawnego uczenia się. Jak dzięki temu może wzrosnąć ich poczucie
                  odpowiedzialności oraz jaki to ma wpływ na wyniki egzaminów.  Dowiesz się również jak poprzez dramy  młodzież
                  uczy się radzić sobie z własnymi emocjami.

12:00    KWANTOWY UMYSŁ    16+  - Podczas prezentacji doświadczysz jak duży postęp możesz osiągnąć w biegłości
                  czytania, poznasz jedną z wielu technik pamięciowych, przetestujesz swoją kreatywność.
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Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc
CENTRUM NAUKI i MUZYKI ul. Górska 3a, B-B

tel. 33 815 15 14
kom. 505 102 923 

513 028 497

Dni Otwartych Drzwi
9 (sobota) i 17  (niedziela)

września 2017www.yamahabielsko.pl

   PROGRAMY WCZESNODZIECIĘCE

10:30                             NIEMOWLAKI W KRAINIE DŹWIĘKÓW (od 4 miesiąca życia)
Robby ... tak nazywa się maskotka w programie dla niemowląt. W prostych zabawach muzycznych bohater ten 
towarzyszy różnym fazom rozwoju dziecka. Przy uwzględnieniu różnych kanałów postrzegania i doświadczeń 
sensomotorycznych, proponowane są dzieciom różnorodne formy pierwszego kontaktu i percepcji muzyki.

11:30 oraz 12:30  SZKRABY I MUZYKA  (od 2 do 4 lat)
Śpiew, taniec, ruch, słuchanie, wykonywanie małych prac plastycznych i muzykowanie  w ten sposób 
odwołujemy się do muzycznych i twórczych uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku.

12:15 oraz 13:15  JUNIOR MUSIC COURSE - DŹWIĘKOLUDKI  (od 3,5 do 6 lat)
Zajęcia umuzykalniające uczące świadomego słuchania, śpiewania i grania na instrumentach klawiszowych. 
W tym wieku słuch u dzieci rozwija się w zadziwiająco szybkim tempie, co jest pomocne przy przeprowadza-
niu ćwiczeń z zakresu śpiewu sylabami solfeżowymi, ćwiczeń rytmicznych. Podczas zajęć dzieci zapoznają się 
również z notacją oraz terminologią muzyczną.

10:15 oraz 12:45  MUSICAL BABIES (od 6 mies. do 3 lat)
Rozśpiewany j.angielski dla niemowląt i dzieci.

11:00 oraz 12:00   MUSICAL ENGLISH (od 4 do 6 lat)
Nauka j.angielskiego przez muzykę, śpiew i rytm.

   PROGRAMY INSTRUMENTALNE

11:00                             FUN KEY KIDS (nauka gry na instrumentach klawiszowych dla dzieci od 6 do 8 lat.)
wprowadza dzieci troskliwie i celowo do takiej sytuacji, w której dzielą się z innymi swoimi myślami i uczuciami 
w „międzynarodowym języku”, jakim jest muzyka.

10:00                             FUN KEY (nauka gry na instrumentach klawiszowych od 8 roku życia)
odkrywa olbrzymie możliwości techniczno-muzyczne, jakie tkwią w keyboardzie. „Fun Key” umożliwia odpow-
iednie wykształcenie zarówno solistów, jak i muzyków zespołowych.

10:30 oraz 12:30   GITARA KLASYCZNA (od 8 lat)
oferuje wszystkim chcącym nauczyć się grać na gitarze klasycznej (ew. akustycznej) muzykę od Bacha do 
Beatlesów. Program ten umożliwia naukę gry w oparciu o szeroki, specjalnie dostosowany, repertuar solowy i 
zespołowy.

   SZKOŁA MUZYKI ROZRYWKOWEJ

10:30 oraz 12:00    PERKUSJA

11:30 oraz 13:00    GITARA ELEKTRYCZNA

11:15                                SKRZYPCE

12:00                                 WOKAL, emisja głosu (7-13 lat)

12:30    SAKSOFON

10:00    WOKAL, emisja głosu (powyż. 13 lat)

10:15    AKORDEON

13:30    FLET



Dni 
Otwartych 

Drzwi

CENTRUM NAUKI i MUZYKI zaprasza na cykl bezpłatnych lekcji pokazowych
www.akademiabielsko.pl   www.yamahabielsko.pl   www.musicalbielsko.pl   www.centrumbielsko.pl   www.wakacjebielsko.pl

Dokładny
harmonogram
na stronach 6-7.
Prosimy
o telefoniczną
rezerwację
miejsc.!AKADEMIA NAUKI

10 oraz 16 września
/ NIEDZIELA, SOBOTA  /

YAMAHA SZKOŁA MUZYCZNA
9 oraz 17 września
/ SOBOTA, NIEDZIELA /

ul. Górska 3a, Bielsko-Biała

tel. 33 815 15 14
kom. 513-028-497;  505-102-923

www.centrumbielsko.pl


