
САМОПОВАГА 

 

Визначаючи свої цінні якості, досягнення, людина творить підґрунтя поваги до себе, 

зміцнює і розвиває свою самоповагу.  

- Як ви вважаєте, чи впливає ставлення до самого себе на ставлення до інших 

людей?  

- Як впливає самоповага на розвиток особистості?  

Психологи вважають, що те,  як людина шанобливо ставиться до своїх цінних 

якостей, зміцнює і розвиває їх, як визначає своє покликання і стверджую значущість 

своєї особистості – це дуже важливо. 

 Якщо я поважаю себе, мене будуть поважати інші. Якщо поважають мене, то я 

також буду шанобливо ставитися до цінних якостей інших людей, що, безперечно, 

сприятиме добрим стосункам, взаєморозумінню та взаємоповазі. 

 
Як навчитися поважати себе? Почни з пізнання себе. 

Пропоную вправи, які допомагають  це зробити. 

ВПРАВА «ОБРАЗ Я» 

Чи знайомі ви з цим поняттям? Що воно в себе включає, з чого складається? 

«Я реальний» - це те, яким людина бачить себе в даний момент; як належить перед 

самим собою. 

«Я динамічний» - це «маски», ролі, образи, які людина демонструє або хотів би 

показати оточуючим. 

«Я ідеальний» (або бажаний) - це те, яким людина повинна була б стати, 

спираючись на моральні норми, цінності; то, яким, на його думку, треба бути. 



Скільки «Я» в вас? Які? В якому «Я» ви відчуваєте себе комфортніше? Коли? 

ВПРАВА «Мій портрет у променях Сонця»  

Намалюйте в центрі сонця свій портрет. ( можна розмістити своє улюблене фото) У 

кожному промінчику запиши свої уміння, здібності, таланти, якості, тобто все те, за що 

ви в себе цінуєте, чим  пишаєтесь та гордитися. Малюючи, уявляйте, чому  заслуговуєте 

на повагу. Розмісти малюнок на видному місці, домальовуючи Промені успіху. 

Кожна людина має свої цінні якості: різні знання, уміння, здібності, таланти, 

досягнення.  

Усе це – основа для поваги і самоповаги. Визначаючи свої цінні якості, досягнення, 

людина творить підґрунтя поваги до себе, зміцнює і розвиває свою самоповагу.  

Пізнавайте себе! Нехай «Подорож до власного Я» захоплює і надихає на 

самовдосконалення!!! 

 


