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CZY WARTO 
CHWALIĆ?

Warto, należy jednak pamiętać o tym by stosować się do 

pewnych zasad podczas chwalenia.  W przeciwnym razie może 

ono przynieść inny do zamierzonego skutek, obniżyć poczucie 

wartości lub podwyższyć je do poziomu , w którym chwalona 

osoba nie popiera go stanem faktycznym, faktycznymi sukcesam, 

a wgranym komunikatem.
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JAK NIE 
NALEŻY 

CHWALIĆ 
INNYCH?

Aby mądrze chwalić na początek warto przyswoić sobie kilka 

zasad, które sprawiają, że pochwała nie jest skuteczna, a wręcz 

może odnieść odwrotny skutek. Pochwały mogą brzmieć jak 

obelgi. Odpowiedzmy sobie na pytanie , czy nei używamy 

któregoś z poniższych zwrotów. Jeśli tak, należy  jak najszybciej 

wyeliminować je ze swojego słownika.
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CHWALENIE 
OSOBY, A NIE 

JEJ 
ZACHOWANIA

JEŚLI POWIESZ DZIECKU, ŻE 
JEST BARDZO MĄDRE I 
BĘDZIESZ CIĄGLE TO 
POWTARZAĆ, WYWOŁASZ 
TYLKO PRESJĘ. EFEKTEM 
TAKIEGO CHWALENIA JEST 
WYTWORZENIE W DZIECKU 
JEDNEGO Z KILKU 
SCHEMATÓW OGRANICZEŃ:

WCALE NIE JESTEM MĄDRY, 
JESTEM GŁUPI!

Jeśli chwalisz dziecko mówiąc mi, że 

jest mądre, a ono uważa, że wcale tak 

nie jest, to uzna cię za oszusta. Może 

przypomni sobie wszystkie sytuacje, w 

których wcale się mądrością nie 

wykazało. Dziecko przestanie ci 

wierzyć i ufać.

Tego typu stwierdzenie może działać 

destrukcyjnie. Jeśli  dziecko zbuduje swoje 

poczucie wartości na nieumiejętnej 

pochwale, co się stanie, gdy poniesie 

porażkę? Albo gdy ktoś okaże się lepszy w 

jakiejś dziedzinie? Taka postawa może też 

skutkować arogancją i  przeświadczeniem, 

że jest się ponad innymi ludźmi. 4

JESTEM NAJLEPSZY WE 
WSZYSTKIM!



CHWALENIE 
OSOBY, A NIE 

JEJ 
ZACHOWANIA

ZAWIODĘ CIĘ, JEŚLI POPEŁNIĘ 
JAKIKOLWIEK BŁĄD.

Dziecko może chcieć za wszelką 

cenę wejść w rolę, jaką mu 

przypiszesz. Jeżeli to się zdarzy, 

będzie robiło wszystko, abyś nie 

zmienił o nim zdania. Może to 

wywołać nawet choroby 

psychosomatyczne! Dziecko 

spoważnieje, będzie całe dnie i 

noce poświęcać na naukę. Jednak 

nie będzie się uczyć, bo chce 

zdobyć wiedzę i się rozwinąć. 

Będzie się uczyć, żebyś nie 

powiedział, że jest głupie.

W tym  przypadku dziecko z racji 

swojej potrzeby poczucia wolności zrobi 

wszystko, aby udowodnić ci, że wcale 

nie jest mądre.
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POKAŻĘ CI, ŻE WCALE NIE 
JESTEM MĄDRY. !



JAKIE WYRAŻENIA 
TO CHWALENIE OSOBY?
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❖ Jesteś wspaniały / inteligentny / mądry.

❖ Zawsze wiesz, co powiedzieć.

❖ Jesteś najlepszy

❖ Wiem, że zawsze masz tylko same szóstki.

Ten sposób chwalenia nie wynika ze złej woli. W ten sposób często 

chwalili nas rodzice, nauczyciele czy inne bliskie osoby



CHWALENIE 
OKOLICZNOŚCI, 

A NIE PRACY 
WŁASNEJ

Innym rodzajem pochwał, które 

potrafią bardziej zaszkodzić, niż 

pomóc, jest chwalenie 

okoliczności z pominięciem 

wkładu własnego. Prostym 

przykładem jest powiedzenie “ty 

to masz zawsze szczęście!”. Jeśli 

mówimy tak do kogoś, kto na 

przykład wygrał w konkursie czy 

nawet zdał egzamin, niszczymy 

jego poczucie wartości i mocy 

sprawczej. Jeśli szczęście 

decyduje o tym, co mi się w życiu 

przytrafia, to jaka jest moja 

wartość? Czy warto pracować na 

swój sukces? A co będzie, gdy 

szczęście stracę?

•Utrata pewności siebie . 

•Postawa wyuczonej bezradności . 

•Niechęć do dzielenia się 

sukcesami
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CO POWODUJE CHWALENIE 
OKOLICZNOŚCI 
ZEWNĘTRZNYCH?



CHWALENIE 
SIEBIE ZA 
SUKCESY 
INNYCH

Klasycznym przykładem jest 

stwierdzenie “widzisz, 

dzięki MNIE to wszystko 

osiągnąłeś!”. Albo “gdyby 

nie JA to by ci się nie udało, ale 

cieszę się, że wreszcie 

osiągnęliśmy sukces”.

Jeśli chwalisz siebie za sukcesy 

innych, stosujesz klasyczny 

przykład emocjonalnej 

manipulacji.

•Poczycie winy. 

•Wymuszenie dozgonnej 

wdzięczności. 

•Utrata poczucia wartości i 

pewności siebie
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FEKTEM U OSOBY 
“CHWALONEJ” (SPECJALNIE W 
CUDZYSŁOWIU OCZYWIŚCIE) 
MOŻE BYĆ:



JAK CHWALIĆ 
MĄDRZE?

Pochwały mają być  szczere . To 

podstawa każdej dobrej pochwały, 

która przyniesie pozytywny 

skutek. Jeśli zmuszasz się, aby 

pochwalić kogoś za coś, czego tak 

naprawdę nie uważasz za 

osiągnięcie, to lepiej nic nie mów. 

Albo poklep po plecach.

Należy chwalić nie osobę, 

okoliczności, czy tym bardziej 

samego siebietylko ZACHOWANIE. 

To najskuteczniejsza forma 

pozytywnego motywowania do 

działania. Nie umniejszasz czyichś 

sukcesów. Pokazujesz, co dobrego 

zrobiła dana osoba, dzięki czemu 

tworzysz tzw. pozytywne 

wzmocnienie. Ma ono o wiele 

większą moc niż wzmacnianie 

negatywne.
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POCHWAŁY NA POZYTYWNE 
WZMOCNIENIE

•Dziękuję, że pomogłeś mi z tym projektem, kiedy 

widziałeś, że nie daję sobie rady.

•Kiedy rozmawiałam przez telefon, cicho bawiłaś się 

w swoim pokoju i mogłam spokojnie porozmawiać. 

Dziękuję.

•Miło przebywa się w tak czystym pokoju!

•Dziękuję, że pamiętałeś, aby kupić chleb. Czas na 

kolację!

•Widzę, że poświęcasz sporo czasu na staranne 

pisanie w zeszycie. Zobacz, ta literka “a” jest 

dokładnie w linii!

•Twój rysunek jest wykonany bardzo starannie. 

Wypełniłeś samochód czerwonym kolorem w ogóle 

nie wyjeżdżając za linie.

•Lekcje zrobione, tornister spakowany. To wymagało 

od ciebie dużo samodyscypliny, dziękuję!

20XX PREZENTACJA 10



PRAWIDŁOWA POCHWAŁA POWINNA 
ZAWIERAĆ:

OPIS 

ZACHOWANIA. PODZIĘKOWANIE.

WSKAZANIE CECHY 
W KONTEKŚCIE 
ZACHOWANIA
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DOSTRZEGANIE POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ 
JEST TRUDNE (UMYSŁ LUDZKI JEST TAK 

SKONSTRUOWANY, ŻE SZYBCIEJ I ŁATWIEJ 
WYCHWYTUJE NEGATYWY). WYMAGA 

ŚWIADOMEGO WYSIŁKU, UWAGI ORAZ 
ZMIANY SPOSOBU MYŚLENIA I 

FUNKCJONOWANIA A TAKŻE ĆWICZEŃ I 
SYSTEMATYCZNOŚCI. WARTO TO JEDNAK 

ROBIĆ, PONIEWAŻ PRAWIDŁOWO 
WYPOWIEDZIANE  POCHWAŁY: 

➢ BUDUJĄ POZYTYWNĄ SAMOOCENĘ, 
➢ INFORMUJĄ CO JEST DOBRYM, 

AKCEPTOWANYM I POŻĄDANYM PRZEZ 
DOROSŁYCH ZACHOWANIEM, 

➢ MOTYWUJĄ DZIECKO DO WYKONYWANIA 
OBOWIĄZKÓW, 

➢ UTRWALAJĄ ZACHOWANIA, KTÓRE 
POJAWIAJĄ SIĘ SPORADYCZNIE.


