
Rozwijanie postaw prospołecznych u swojego dziecka 

 

  Postawy prospołeczne to takie, które charakteryzują się umiejętnością 

człowieka do współżycia z innymi. Są one związane z takimi zachowaniami, jak 

wspólna praca, dzielenie się z innymi czy pocieszanie ich w trudnych 

sytuacjach, co stricte nawiązuje do działania na rzecz i korzyść innych.  

Podejmowanie aktywności prospołecznych uwarunkowane jest wieloma 

czynnikami – zarówno osobowościowymi, czyli takimi, które związane są z 

temperamentem i indywidualnymi cechami charakteryzującymi daną osobę oraz 

sytuacyjnymi, a więc takimi, które bezpośrednio związane są ze specyfiką 

okoliczności. Tak samo czynniki osobowościowe, jak i sytuacyjne mogą 

hamować lub nasilać tendencje do wybierania postaw prospołecznych.  

Warunkiem nabywania zdolności do podejmowania postaw 

prospołecznych jest gotowość do rozumienia potrzeb, pragnień i celów innych 

osób, nie tylko własnych. Wrażliwość na te składowe sprzyja podejmowaniu 

aktywności prospołecznych, co skutkuje również nabywaniem kompetencji 

społecznych i rozwinięciem zdolności funkcjonowania w relacjach 

międzyludzkich i społeczeństwie. Wśród środowisk, które wywierają 

najsilniejszy wpływ na budowanie w dziecku gotowości do podejmowania 

takich postaw są w szczególności środowisko rodzinne i szkolne.  
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Jak wspierać Dziecko w rozwijaniu postaw prospołecznych? 

Wśród warunków rozwijania się zachowań prospołecznych u człowieka 

są postawy rodziców, umacnianie przez nich w dziecku świadomości 

konsekwencji podejmowanych działań oraz istotności posiadanych przez nie 

dóbr, które jednocześnie dzieli z innymi.  

Nawiązując do roli środowiska rodzinnego i postaw rodzicielskich 

mających silny wpływ na rozwijanie się u dziecka postaw prospołecznych, 

warto wspomnieć o ważnych sposobach osiągania tego celu. Bardzo istotne w 

tym procesie jest stwarzanie dziecku możliwości do poznawania się z innymi i 

zachęcania go do brania udziału w różnych aktywnościach angażujących je 

społecznie. Wówczas dziecko uczy się wartości współpracy, kontaktu z drugim 

człowiekiem i sposobów budowania kontaktów społecznych. Warto wspomnieć 

także o znaczeniu, jakie w kontekście budowania relacji społecznych, ma 

zainteresowanie dziecka innymi ludźmi, a więc wzmacnianie w nim ciekawości 
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dotyczącej sposobu postrzegania przez nich świata, reagowania emocjonalnego 

czy też podejmowanych przez nich zachowań. 

Niebagatelną, a wręcz fundamentalną kwestią jest budowanie w dziecku 

zdolności do empatii, czyli współodczuwania. Jest ona związana z umiejętnością 

dostrzegania perspektywy innej osoby. Jeżeli człowiek nie posiada takiej 

zdolności, nie jest wówczas w stanie adekwatnie interpretować sytuacji, w 

jakich znajdują się inne osoby, a tym samym rzadziej będą podejmowały 

zachowania prospołeczne. Budowanie w dziecku zdolności do empatii ma zatem 

znaczący wpływ na charakter podejmowanych przez nie działań.  
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Niezwykle ważne są także komunikaty ze strony rodziców, które mają za 

zadanie wzmacniać w dziecku poczucie wartości płynącej z takich zachowań. 

Wszelkie pochwały rodziców czy też wyrazy uznania i dumy będą dodatnio 

wpływały na podejmowanie takich zachowań w przyszłości. Czynnikiem 

sprzyjającym kształtowaniu takich postaw jest także modelowanie, czyli 

naśladownictwo. Dziecko obserwując zachowanie dorosłych, m.in. rodziców 

uczy się tego, jakie zachowania są pożądane społecznie i jakie niosą za sobą 

konsekwencje i wartości.  
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 Podsumowując – całe środowisko, w którym rozwija się dziecko, istotnie 

na nie wpływa - zarówno obecni w nim rodzice, nauczyciele, jak i inni dorośli. 

Przejawiane przez nich postawy wobec dzieci i stosowane metody 

wychowawcze, które oparte są o akceptację i empatię wobec przeżywanych 

emocji i doświadczeń dziecka połączone z uważnym stawianiem granic, 

pozytywnie wpływają na budowanie jego przekonań dotyczących siebie, innych 

ludzi i świata. Wszystkie te czynniki wywierają ogromny wpływ na 

kształtowanie się również kompetencji społecznych dziecka. Umiejętności te 

związane są z zainteresowaniem drugą osobą, darzeniem jej szacunkiem, troską 

i niesieniem pomocy w razie potrzeby, co z kolei tożsame jest z rozwijaniem 

zdolności do podejmowania przez dziecko aktywności o charakterze 

prospołecznym. 

 

Anita Siudek 

Psycholog klas I-III 

 

 

 

 

http://www.pieknoumyslu.com/

