
SZACUNEK

To, na kogo wyrośnie dziecko, zależy w głównej mierze od środowiska, w którym się
ono wychowuje tj. domu rodzinnego, przedszkola, szkoły oraz szerszego środowiska.
Dziecko,  od   samego   początku  powinno  być  wychowywane  do  wartości  uniwersalnych.
Mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania się nim w życiu, to
najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko.

Najważniejsze wartości uniwersalne, wartości moralne, to:
szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, odpowiedzialność, samodyscyplina,
pokojowość, sprawiedliwość, szczęście, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno, mądrość.

Szacunek jest fundamentem wszystkich innych wartości moralnych, jest wskazówką,
jak traktować siebie i innych ludzi, by nie naruszyć swojej i cudzej godności. Szacunek to coś
więcej  niż  używanie  właściwych słów i dobre maniery. Szacunek oznacza prawdziwą troskę
o innych ludzi. Jeśli chcemy nauczyć dziecko prawdziwego szacunku, powinniśmy od
urodzenia  zawsze  traktować  je  z  szacunkiem:  grzecznie,  z  troską  o  jego uczucia i dobro,
i stopniowo wymagać od niego tego samego. Dziecko, któremu nie okazujemy szacunku, nie
zbuduje  szacunku  dla  samego  siebie,  zaś  szacunek  dla  siebie jest warunkiem odczuwania
i okazywania prawdziwego szacunku innym. Dzieci, które rozumieją i stosują tę zasadę stają

się lepszymi przyjaciółmi, lepszymi członkami społeczeństwa, lepszymi przywódcami.

SKŁADOWE SZACUNKU:
● grzeczność,
● troska o uczucia innych osób i poszanowanie ich godności,
● dbałość o dobro innych: poszanowanie cudzej wolności, poszanowanie cudzej

przestrzeni prywatnej, zaspokajanie potrzeb innych osób, ochrona
bezpieczeństwa, interesów i własności innych,

● poszanowanie odmienności,
● poszanowanie własnej godności,
● honor – dbałość o swe dobre imię, dotrzymywanie słowa,
● dbałość o własne dobro – np. o zdrowie, wykształcenie, rozwój,
● podziw, uznanie, docenianie.
●

KOMU I CZEMU NALEŻY SIĘ SZACUNEK?

By wytłumaczyć naszemu dziecku, co to jest szacunek, musimy mocno zaakcentować,
komu się on należy. Proponujemy też, by sporządzić kartę, na której dzieci same określą,
komu powinny okazywać szacunek – obejmuje to m.in. rodziców, nauczycieli, przyrodę,
środowisko, a następnie, – w jaki sposób mogą to zrobić.

Szacunek obejmuje też rzeczy materialne i niematerialne: zasady, normy, regulaminy,
czyjąś własność, przedmioty, tradycje, zwierzęta, Ziemię i rośliny. Należy wyjaśnić dziecku,
że okazywanie szacunku dla tych poszczególnych grup jest ważne w równym stopniu. Na
przykład  szacunek  do  roślin  jest  tak  samo  istotny jak ludzi, mimo, że te nie okazują uczuć



i nie mogą się na nas obrazić. Nie zwalnia nas to jednak z ich odpowiedniego traktowania, bo
dzięki nim możemy podziwiać piękno natury i mamy czyste powietrze. 

Szanowanie ludzi o odmiennym kolorze skóry, wierze czy poglądach
W dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej szerzy się rasizm i ksenofobia to bardzo ważne,
aby nauczyć dziecko, że każdy człowiek zasługuje na szacunek niezależnie od tego skąd
pochodzi, jaki ma kolor skóry czy wyznanie.

Szacunek do przyrody
Ekologia, recykling – są szalenie istotne. Dziecko powinno wiedzieć, dlaczego warto
segregować śmieci czy jak dbać o przyrodę, by jej nie niszczyć. Troska o naszą planetę
powinna tkwić w gestii całej rodziny, a rolą rodziców jest zaszczepienie jej u swej pociechy.

Pomoc starszym
Dziecko szacunku do osób starszych i niesienia im pomocy uczymy od małego pokazując to
na przykładzie jego babć i dziadków. Im częściej to robimy tym lepiej. Taka nauka zaowocuje
tym, że w przyszłości nasza pociecha będzie wykazywała się empatią i szacunkiem do osób
w podeszłym wieku.

Szanowanie rodziny
Rodzina jest najważniejsza. To wiemy. Bez szacunku do siebie nawzajem, sztuki słuchania,
wyrozumiałości, cierpliwości, empatii, wrażliwości, otwartości na potrzeby i bezinteresownej
pomocy nie zajdziemy daleko. To podstawa!

CZYM JEST SZACUNEK W PRAKTYCE?

Aby ożywić definicję szacunku, można przedstawić dziecku listę zachowań, które się na
niego składają:
● Gesty i mimika – przyjazny wyraz twarzy, uśmiech, uważne słuchanie rozmówcy bez

przerywania oraz patrzenie w oczy są oznaką szacunku. Można też dziecku wyjaśnić, że
w tym aspekcie może dochodzić do pewnych różnic uwarunkowanych kulturowo. Na
przykład w niektórych  kręgach  kulturowych  patrzenie w oczy nie jest oznaką szacunku,
a może zostać odebrane negatywnie. Mimo, że w naszej polskiej kulturze nie ma takiego
ryzyka, mamy w swoim życiu do czynienia z ludźmi różnych narodowości.
Dostosowanie się do ich norm interakcji, również będzie oznaką szacunku.

● Formy grzecznościowe – świetną sposobnością do okazywania szacunku jest używanie
słów  Dzień  dobry,  Dziękuję,  Przepraszam . Przypomnijmy dziecku, że przy kontaktach
z osobami starszymi od nas należy używać tytułów lub formy Pan, Pani, a mówienie
na Ty, jest akceptowalne, gdy dana osoba nam na to pozwoli i sama zaproponuje.

● Wzgląd na innych – istotne jest, by dziecko wiedziało, że w miejscu publicznym ważny
jest komfort wszystkich, a poszanowanie czyjejś przestrzeni i spokoju powinno stać się
priorytetowe. Wchodząc do autobusu i włączając muzykę z telefonu czy przenośnego
urządzenia   na   tak   zwany ,,full”,  nie  będzie  oznaką  szacunku,  a  zaburzeniem  ładu



i przestrzeni innych podróżnych. Jeśli chcemy słuchać muzyki w czasie podróży
transportem publicznym, warto założyć w tym celu słuchawki. Oczywiście standardowe
ustępowanie miejsca osobom starszym, niepełnosprawnym i kobietom w ciąży dalej jest
świetnym sposobem okazywania szacunku.

● Punktualność i postępowanie zgodnie z ustaleniami – stawiając się punktualnie na
spotkanie, pokazujemy, że jesteśmy odpowiedzialni i szanujemy czas innych osób.
Dotyczy to każdego elementu życia: szkoły, spotkań rodzinnych, pracy i życia
towarzyskiego. Oczywiście, wyjaśnijmy dziecku, że w przypadku spóźnienia, należy
wytłumaczyć jego powód. W przeciwnym razie okażemy brak szacunku.

● Nie bądź obojętny – poszanowanie do rzeczy, które nie należą bezpośrednio do nas, jest
istotną wartością szacunku. Możemy zasugerować dziecku:  Widzisz papierek na
korytarzu szkolnym lub w przedszkolu? Podnieś go i wyrzuć, nawet, jeśli nie należy on do
Ciebie. W ten sposób okażesz szacunek dla miejsca, w którym przebywasz i pani, która
codziennie tam sprząta. Oczywiście nie chodzi o to, by dziecko sprzątało za kogoś, czy
wyręczało innych z ich obowiązków. Mamy tu na myśli drobny, bezinteresowny gest,
który przyniesie wiele dobrego dla jego poszanowania czyjejś ciężkiej pracy.    

● Pamiętaj o sobie – wyjaśnijmy dziecku, by miało szacunek do samego siebie, czyli
ceniło swoją pracę i zachowanie. Szacunek do samego siebie sprawi, że nie będzie
poświęcać swojego czasu dla osób, które nie okazują mu szacunku,
a co za tym idzie, nie pozwoli się wykorzystywać nawet w drobnych rzeczach.

Szacunek to akceptacja, ale…
Koniecznie podkreślamy, że szacunek nie wiąże się z akceptacją złych rzeczy. Jeśli ktoś nie

okazuje szacunku zwierzętom i stosuje wobec nich przemoc, bo uważa, że ma takie prawo,
szacunek nie będzie polegał na akceptacji jego zachowania
i przyzwoleniu na dalsze złe postępowanie.

NAUKA SZACUNKU PRZEZ NAŚLADOWANIE

Rodzice chcą dobrze dla swojego dziecka. To te dobre chęci powodują, że nieustannie
przypominają: Ukłoń się sąsiadce! Powiedz Pani „dzień dobry”. Nie przerywaj. Nie wtrącaj
się w rozmowy dorosłych. Słuchaj, co do Ciebie mówię. Nie krzycz. Zrobisz to, co Ci
kazałam. A co dziecko słyszy i czuje? Mama nie wie, że potrafię się zachować…, Tata nie
musi, ale ja muszę…, Dorośli mogą się wtrącać, kiedy ja mówię…, Dorosłym wolno krzyczeć,
nakazywać, wydawać polecenia, nie liczyć się z moim zdaniem i potrzebami…, Jak dorosnę,
to… Właśnie. Co będzie jak dorośnie?

Dzieci  są,  jak  otwarta  księga.  Zapisujemy  w  niej  wszystko,  co  robimy,  mówimy
i czego oczekujemy. Uczymy je nawyków, dając przykład w codzienny życiu. Chcemy, aby
były dobrymi ludźmi, szanowały innych, miały wysoką samoocenę i wiarę w siebie, odnosiły
sukcesy  i  czuły  się  szczęśliwe…  I  tak  ma  być.  Dlatego potrzebne są rozmowy i dyskusje
z dzieckiem, ale nade wszystko potrzebny jest codzienny przekaz płynący z postępowania
rodziców. To przez ten przykład dziecko buduje pierwsze sądy o świecie, ludziach,
postawach wobec innych poglądów i sposobów myślenia, o autorytetach.
Pamiętaj też, że dzieci uczą się nie tylko poprzez “suche” przekazanie wiedzy. Są



doskonałymi obserwatorami i szybko uczą się na przykładzie swoich rodziców bądź
opiekunów. Staraj się, zatem prócz wyjaśnień słownych, szukać sposobności, by pokazać to
dziecku w praktyce.  Uczmy właściwych zachowań ze świadomością, że zasady właściwego
postępowania trzeba będzie przypominać wielokrotnie.
A kiedy przyjdzie czas nastoletniej burzy, podczas której runą wszystkie budowane
przez dorosłych opinie, to autentyczność postaw, które dziecko doświadczyło, ma szansę
stać się fundamentem jego szacunku dla samego siebie i innych ludzi.

KONSEKWENCJE BRAKU SZACUNKU

Szacunek jest naturalną potrzebą każdego człowieka bez względu na wiek, płeć,
pochodzenie czy wykształcenie. Jest jedną z tych potrzeb, które uważamy za niezbywalne
prawa, ponieważ jest silnie związana z godnością człowieka. Bardzo mocno przeżywamy
przejawy braku szacunku innych osób do nas, a dzieci przeżywają takie sytuacje równie
silnie, jak dorośli. Konsekwencje poczucia, że nie szanują nas inni (rodzice, rodzeństwo,
członkowie rodziny, rówieśnicy, nauczyciele itd.) mogą być bardzo poważne. Z jednej strony
mogą doprowadzić do bardzo niskiej samooceny, co z dużym prawdopodobieństwem
przełoży się na poczucie własnej wartości i utrudni lub wręcz uniemożliwi osiąganie
sukcesów w życiu. Z drugiej strony - może utrwalić w dziecku przekonanie, że (jeśli jemu nie
okazuje się szacunku) ono nie musi szanować innych, a to prosta droga do zaburzenia
zachowania,  które  manifestuje  się  m.in. przez łamanie norm społecznych w zakresie relacji
z innymi ludźmi.
Wychowując dziecko w poszanowaniu dla systemu wartości uniwersalnych, dajemy mu
potężny kapitał na przyszłość, a jednocześnie fundujemy ogromny prezent światu.
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