Program „Dove Self-Esteem – Budowanie
pozytywnej samooceny” – pierwsza polska
edycja globalnego projektu
Program „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny” to pierwsza
polska edycja światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie
od 2004 roku. Do tej pory udało się dotrzeć do ponad 20 milionów młodych osób
w 139 krajach, a do roku 2020 planowane jest dotarcie do kolejnych 20 milionów
z nich na całym świecie. Polska będzie ważną częścią tego przedsięwzięcia!
Program kierujemy do nauczycieli i uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Naszym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu pozytywnej
samooceny oraz przekonania o własnej wartości – rozumianej jako pewność
siebie i swoich umiejętności. W badaniach Światowej Organizacji Zdrowia1,
przeprowadzonych w 42 krajach, polskie dziewczynki znalazły się na ostatnim
miejscu pod względem poczucia własnej wartości.
Program został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

W Dove wierzymy w świat, w którym piękno jest źródłem pewności siebie,
a nie negatywnych emocji. Naszą misją jest zadbanie o to, aby kolejne pokolenia
dziewcząt i chłopców dorastały w poczuciu zadowolenia z własnego wyglądu oraz
w pełni wykorzystywały swój potencjał.
Narzędzia i materiały, na których opiera się program, zostały przygotowywane
w ścisłej współpracy z pracownikami akademickimi i ekspertami specjalizującymi się
w budowaniu pewności siebie i skutecznie pomagają budować pozytywny obraz
swojego ciała. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy dotrzeć do 20 000 uczniów
w całej Polsce! Projekt będziemy realizować w oparciu o warsztaty klasowe mające
na celu podniesienie pewności siebie wśród nastolatków oraz spotkania edukacyjne
dla nauczycieli prowadzone przez eksperta Programu Marię Rotkiel - psycholog,
terapeutkę rodzinną, trenerkę rozwoju osobistego.
Decyzja o realizacji programu w Polsce zapadła w oparciu o wyniki światowego
badania (5165 dziewcząt w wieku 10-17 lat, z 14 krajów) przeprowadzonego
przez Dove w 2017 roku2. Analiza ankiet pokazała, brak wysokiej oceny własnego
wyglądu to poważny problem, który dotyka ponad połowy (59%) nastolatek
na całym świecie. Raport ukazuje też wyraźną, silną zależność między oceną
własnego wyglądu, a ogólną pewnością siebie, zadowoleniem z życia i chęcią do
podejmowania życiowych wyzwań.
W ramach działań programowych w lutym i marcu br. w Polsce zostało
przeprowadzone badanie opinii – analogiczne do globalnego. Jego wyniki znajdują
się na stronie 6 niniejszego folderu.
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http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/publications/adolescent-girls-in-the-european-regionhighlights-from-a-literature-review
Globalny Raport Dove „O poczuciu piękna i samoocenie dziewcząt”, 2017; Raport powstał na podstawie badania
przeprowadzonego przez Edelman Intelligence, z siedzibą w Londynie; https://www.unilever.com/Images/dove-girls-beautyconfidence-report-infographic_tcm244-511240_en.pdf

Niezadowolenie z własnego wyglądu i związane z tym lęki uniemożliwiają młodym
ludziom rozwój i bycie najlepszą wersją siebie samego, co negatywnie wpływa na
ich zdrowie, relacje z rówieśnikami, wyniki w nauce i wybory życiowe. Kiedy młodzi
ludzie wycofują się z życia społecznego i nie wykorzystują swojego potencjału, traci
na tym całe społeczeństwo. Podczas warsztatów klasowych chcemy pokazać
uczniom – zarówno dziewczętom jak i chłopcom – że pewności siebie można się
nauczyć.

Zaplanowane przez nas działania edukacyjne wpisują się w podstawowe kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa tj. wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz
cele edukacyjne i wychowawcze określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej.
W Preambule czytamy:
Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem
szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do
wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Kształcenie
ogólne w szkole podstawowej ma na celu formowanie u uczniów poczucia godności
własnej osoby i szacunku dla godności innych osób3.
Ponadto, program „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”
poprzez swoje działania będzie się wpisywał w założenia określone w celach
kształcenia w „Podstawie programowej – Wychowanie do życia w rodzinie” dla
szkoły podstawowej, dla klas IV-VIII:
IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby.
Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie
własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie
z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć.
Rozwiązywanie problemów4.
A także kierunki zdefiniowane w treściach nauczania w „Podstawie programowej Wychowanie do życia w rodzinie” dla szkoły podstawowej, dla klas IV-VIII:
VI. Postawy. Uczeń radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu, kształtuje
i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać stara
się odmawiać tak, by nie ranić drugiego, jest odpowiedzialny za własny rozwój
i samowychowanie5.
Wierzymy, że Program Dove Self-Esteem będzie sprzyjał rozwojowi uczniów oraz
wspomagał nauczycieli w rozmowie z nastolatkami. Przygotowane w ramach
programu materiały edukacyjne (prezentacje, materiały wideo, szablony lekcji,
materiały dla uczniów) będą udostępnione szkołom nieodpłatnie. Ich multimedialna
forma z pewnością zwróci uwagę nastolatków. Ponadto, nauczyciele zainteresowani
realizacją programu będą mogli wziąć udział w dodatkowych szkoleniach online
organizowanych kilka razy w roku szkolnym.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017
poz.356; http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
Podstawa programowa - Wychowanie do życia w rodzinie - dla szkoły podstawowej, dla klas IV-VII; https://men.gov.pl/zycie-szkoly/
ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/podstawa-programowa-materialy-dla-nauczycieli.html
Op.cit.
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Program lekcji warsztatowych
1

Lekcja I: Ideały piękna
W tej części warsztatu uczniowie:
ff Poznają koncepcję ideałów piękna i przyczyny presji dążenia do nich.
ff Nauczą się rozpoznawać sytuacje, w których znajdują się pod wpływem tej
presji oraz jej wpływu na ich codzienne życie.
ff Opracują własne strategie, jak mierzyć się z presją dążenia do ideałów
piękna i jak budować pewność siebie.
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Lekcja II: Treści multimedialne
W tej części warsztatu uczniowie:
ff Zbudują umiejętność świadomego korzystania z mediów, w taki sposób,
aby rozpoznawać zmanipulowany obraz ideałów piękna.
ff Zrozumieją, że porównywanie się z kanonami piękna lansowanymi
w mediach jest bezcelowe, ponieważ media często lansują nierzeczywisty
obraz piękna w celu sprzedaży produktów i usług.
ff Nauczą się rozróżniać i kwestionować przekazy mediów lansujące kanony
piękna.
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Lekcja III: Zmierz się z porównaniami
W tej części warsztatu uczniowie:
ff Zrozumieją, że porównywanie się z innymi osobami i obrazami medialnymi
stanowi część ludzkiej natury.
ff Nauczą się rozpoznawać sytuacje, kiedy porównywanie wyglądu ma
negatywny wpływ na nich samych i ich przyjaciół.
ff Opracują nowe sposoby na to, jak reagować w sytuacji bezpośredniego
porównania, aby rozmowa zakończyła się pozytywną samooceną ich
samych oraz ich przyjaciół.
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Lekcja IV: Moje ciało
W tej części warsztatu uczniowie:
ff Dowiedzą się, co rozumie się przez negatywne opisywanie swojego
wyglądu i dlaczego ludzie tak często rozmawiają o wyglądzie zewnętrznym.
ff Nauczą się, jaki wpływ na ich samoocenę ma negatywne mówienie
o wyglądzie i jak zmienić sposób wyrażania się o samym sobie.
ff Zdeklarują się do aktywnego budowania pozytywnej samooceny.
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Lekcja V: Zmieniaj świat!
W tej części warsztatu uczniowie:
ff Podsumują, czego nauczyli się dotychczas i w jaki sposób zmieniła się ich
samoocena.
ff Podejmą zobowiązanie do działania jako „Mistrz pewności siebie”.
ff Poznają sposoby, w jaki sposób zmienić świat wokół siebie i jak pomóc
innym.

4

Harmonogram
TERMIN OD

TERMIN DO

DZIAŁANIE:

16.04.2018

20.05.2018

Pierwszy etap rejestracji
Aktywna rekrutacja szkół do Programu. Szkoły zainteresowane udziałem
w Programie rejestrują się poprzez formularz zgłoszeniowy. Szkoły
zarejestrowane podczas pierwszego etapu rekrutacji biorą udział
w programie gratyfikacyjnym.

21.05.2018

30.04.2019

Drugi etap rejestracji
Dodatkowy nabór szkół do Programu. Możliwość rejestracji szkół
w Programie poprzez formularz zgłoszeniowy.

16.04.2018

29.06.2019

Materiały dydaktyczne (prezentacje, materiały wideo, ankiety) dostępne
na stronie internetowej Programu. Infolinia dostępna dla szkół i nauczycieli
przez cały okres trwania Programu.

21.05.2018

22.06.2018

Pierwszy etap szkoleń
Szkolenie online z udziałem eksperta Programu Marią Rotkiel - psycholog,
terapeutką rodzinną, trenerką rozwoju osobistego. Nauczyciele ze szkół,
które zgłosiły chęć udziału w Programie mają możliwość udziału w
nieodpłatnym szkoleniu online (transmitowanym na żywo).

01.09.2018

31.05.2019

Realizacja zajęć edukacyjnych w szkołach.

01.09.2018

30.11.2018

Drugi etap szkoleń
Siedem dodatkowych szkoleń online z udziałem eksperta Programu Marią
Rotkiel - psycholog, terapeutką rodzinną, trenerką rozwoju osobistego.
Nauczyciele ze szkół, które zgłosiły chęć udziału w Programie mają
możliwość udziału w nieodpłatnym szkoleniu online (transmitowanym na
żywo).

11.10.2018

11.10.2018

Konferencja prasowa.

03.09.2018

31.05.2019

Zbieranie ankiet ewaluacyjnych.

03.06.2019

28.06.2019

Podsumowanie Programu oraz wysyłka certyfikatów dla szkół
uczestniczących w Programie.
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Dziewczęta, piękno i pewność siebie
Polska edycja globalnego badania
Raport „Dove o poczuciu piękna i samoocenie dziewcząt” to polska część
badania największego opublikowanego przez Dove dokumentu naukowego
analizującego poziom samooceny, pewności siebie i presji społecznej – oraz ich
wpływu – na dziewczęta na całym świecie.

Aż 81% dziewcząt w Polsce nie ma wysokiej samooceny, a to właśnie
pewność siebie ma bezpośredni wpływ na dziewczyny i wykorzystanie przez nich
w pełni swojego potencjału, z konsekwencjami na poziomie osobistym, relacji
międzyludzkich i społecznym.

Z badania przeprowadzonego w Polsce wynika, że kiedy dziewczęta
nie czują się dobrze we własnym ciele …

8 na 10

8 na 10

9 na 10

nie angażuje się społecznie (83%)

cierpi na zaburzenia odżywiania
lub w inny sposób naraża swoje
zdrowie (78%)

nie będzie asertywnych
i nie będzie umiało obronić
swoich decyzji (89%)
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Dziewczęta kładą duży nacisk na znaczenie piękna w życiu,
co sprawia, że brak pozytywnej samooceny i pewności siebie
jest znaczącym problemem.

7 na 10 dziewcząt
uważa, że piękne kobiety mają wiecej
możliwości w życiu (65%)

57% dziewcząt
otrzymuje więcej komplementów /
komentarzy na temat tego, jak wyglądają,
niż na temat ich wysiłków, dokonań i zasług

47% dziewcząt
uważa, że aby dobrze radzić sobie w życiu,
muszą wyglądać w określony sposób

ü
57% dziewcząt
uważa, że w dzisiejszym społeczeństwie
kluczowe jest spełnienie pewnych
standardów urody
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Kiedy dziewczęta mają wysoką samoocenę...
... rzadziej myślą o sobie, że są bezużyteczne

... i rzadziej deklarują, że chciałyby mieć
więcej szacunku dla siebie

* Skala: niska,
średnia, wysoka
samoocena

Wysoka
samoocena

16% 89%

Niska
samoocena

Wysoka
samoocena

41% 72%

Niska
samoocena

7 na 10
dziewcząt

6 na 10
dziewcząt

chce wyglądać najlepiej jak to
możliwe, ale nie podążać za tym,
co inni uważają za piękne

twierdzi, że ważne jest, aby czuć
się dobrze ze sobą i nie próbują
kopiować nikogo innego

Dziewczęta a media
Badanie pokazuje wzrost świadomości dziewcząt na temat roli, jaką media i media
społecznościowe odgrywają w kształtowaniu norm piękna. Dziewczęta coraz częściej
kwestionują ideały piękna, które widzą w mediach, ale wciąż wskazują na brak
szerokiej reprezentacji piękna i kobiecych typów ciała w mediach, która pozwalałby
czuć się komfortowo.
Dziewczęta zdają sobie sprawę z negatywnego wpływu mediów tradycyjnych
i społecznościowych na kreowanie ideałów piękna.

7 na 10
dziewcząt

4 na 10
dziewcząt

uważa, że media i reklama
wyznaczają nierealistyczne standardy
piękna, których większość nigdy
nie osiągnie

uważa, że media społecznościowe
zwiększają presję, aby ludzie
wyglądali w określony sposób

Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź www.dove.com/pl/dove-self-esteem-project
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Dziewczęta, piękno i pewność siebie
Raport globalny
Globalny raport Dove o poczuciu piękna i pewności siebie wśród dziewcząt
to pierwsza tego typu inicjatywa, która pozwoliła zbadać w jaki sposób dziewczęta
oceniają swoje ciało, jak kształtuje się ich pewność siebie i jakie czynniki wywierają
na nich presję. Przebadaliśmy 5 165 dziewcząt w wieku 10-17 lat, z 14 krajów
świata, często po raz pierwszy przeprowadzając tak wnikliwą analizę na danym
rynku. Jako wynik otrzymaliśmy najbardziej kompleksowe badanie rynkowe o tej
tematyce w historii Dove.

Wyniki badania pokazały, że brak wysokiej samooceny własnego wyglądu to
poważny problem, który dotyka ponad połowy (59%) dziewcząt na całym
świecie.

Raport ukazuje też wyraźną, silną zależność między oceną własnego wyglądu,
a ogólną pewnością siebie, zadowoleniem z życia i chęcią podejmowania życiowych
wyzwań!

Skala problemu jest zróżnicowana – w niektórych krajach stan oceniany jest jako
krytyczny, w innych wymagający podjęcia pilnych działań. W żadnym z krajów
badanie nie pozostawiło wątpliwości co do tego, jak ogromną rolę odgrywa ocena
własnego wyglądu w kształtowaniu samooceny, a tym samym późniejszego życia
dziewcząt.

9

Japonia

Polska

Chiny

Wlk. Brytania i Irlandia Północna

Indie

USA

Brazylia

Kanada

Turcja

Meksyk

Indonezja

Niemcy

Australia

Rosja

RPA

59% dziewcząt nie ma wysokiej samooceny w kwestii
własnego wyglądu.

93

81

65

61

60

53

52

52

50

50

50

49

49

42

30

Dziewczęta z niską samooceną
wyglądu nie podejmują życiowych
wyzwań, przez co mogą nigdy
nie wykorzystać w pełni swojego
potencjału.
Ma to niekorzystny wpływ nie tylko
na indywidualne dziewczęta, ale
także całe społeczeństwo, w którym
zabraknie przyszłych kobiecych
liderek.

80%

75%

41%

34%

*wyniki oparto na skali
wysokiej, średniej i niskiej
samooceny
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8 na 10 dziewcząt (80%) z niską samooceną własnego
wyglądu unika ważnych czynności, np. nie spędza czasu
z rodziną i przyjaciółmi, nie angażuje się w zajęcia poza
domem, nie próbuje swoich sił w drużynie sportowej czy kole
zainteresowań, w porównaniu do 4 na 10 (41%) dziewcząt
z wysoką samooceną.

7 na 10 dziewcząt (75%) z niską samooceną cierpi na
zaburzenia łaknienia i naraża swoje zdrowie, unikając wizyty
u lekarza, w porównaniu do 3 na 10 (34%) dziewcząt
z wysoką samooceną.

Reakcja na presję otoczenia

74%

48%

Połowa wszystkich
dziewcząt
(53%) na całym świecie
przyznaje, że czuje presję,
by być piękną. Ten czynnik
ma największy wpływ na ich
ogólne zadowolenie z życia.
Na drugim miejscu, znajduje
się presja osiągania dobrych
wyników w nauce.

16%
65%

12%

66%

78%

55%

Dziewczęta na całym świecie
żyją w społeczeństwie, które
wywiera na nich ogromną
presję.

6 na 10 odczuwa nacisk
we wszystkich dziedzinach
życia.
Jednak wraz ze wzrostem
samooceny wynikającej
z wyglądu zewnętrznego,
zmniejsza się liczba
obszarów, będących
źródłem stresu.

77%

49%

48%
55
%

55%

7 na 10 dziewcząt (74%) z niską
samooceną wyglądu czuje presję, by być
piękną, w porównaniu do 5 na 10 (48%)
dziewcząt z wysoką samooceną.

7 na 10 dziewcząt (65%) z niską
samooceną wyglądu ma gorsze zdanie
na swój temat po lekturze magazynów ze
zdjęciami „pięknych dziewcząt”, problem
ten dotyczy zaledwie 2 na 10 (16%)
dziewcząt z wysoką samooceną.

Tylko 1 na 10 dziewcząt (12%) z niską
samooceną wyglądu uważa, że jest piękna,
nawet jeśli różni się od „standardów
piękna”, w porównaniu do dziewcząt
w wysoką samooceną, gdzie aż 8 na 10
(78%) z nich uważa, że są piękne, mimo
tego, że nie wpisują się w medialne kanony
piękna.

Starsze dziewczęta odczuwają większą
presję w życiu, 7 na 10 (66%) z nich
w wieku 14-17 lat czuje, że codziennie
zmaga się ze stresującymi sytuacjami.
W przypadku dziewcząt w wieku 10-13 to
6 na 10 (55%).

Młodsze dziewczęta, w wieku 10-13 lat,
odczuwają w życiu tym więcej stresu, im
niższa jest ich samoocena wyglądu. 8 na
10 (77%) dziewcząt z niską samooceną
ciała odczuwa presję, w porównaniu do
5 na 10 (48%) dziewcząt z wysoką
samooceną.

Odczuwanie presji by być piękną,
występuje w każdej grupie wiekowej.
Odczuwa go 5 na 10 (49%) dziewcząt
w wieku 10-13 lat i 6 na 10 (55%)
dziewcząt w wieku 14-17 lat.

* wyniki oparto na skali
wysokiej, średniej i niskiej
samooceny
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Dziewczęta na całym świecie są coraz bardziej świadome negatywnego wpływu
kanonów piękna kreowanych przez media na ich samoocenę.

7 na 10 dziewcząt

7 na 10 dziewcząt
(69%) uważa, że zdjęcia ukazywane w mediach
są wyretuszowane lub zmanipulowane.

myśli też, że w rzeczywistym świecie niewiele
kobiet i dziewcząt wygląda tak, jak te
przedstawiane w reklamach, filmach i telewizji.

Dziewczęta widzą potrzebę zmian i chcą zmian!
Dzięki mediom społecznościowym coraz więcej z nich łamie klasyczne definicje piękna
i zauważa wartość, jaką jest czas dedykowany sobie samej.

Prawie wszystkie
dziewczęta
7 na 10 dziewcząt

Połowa dziewcząt

(70%) zgadza się, że zbyt często
piękno utożsamiane jest ze
źródłem szczęścia.

(50%) czuje się swobodniej,
nawiązując kontakty z ludźmi
online.

(82%) są zdania, że aktywności,
które przynoszą im satysfakcję
lub korzystnie wpływają na ciało
i zdrowie dodają im pewności
siebie.

Co istotne, prawie wszystkie dziewczęta (82%) na całym świecie
uważają, że w każdej dziewczynie jest coś pięknego – to bardzo
pozytywny znak.
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O raporcie Dove
O poczuciu piękna i pewności siebie wśród
dziewcząt, 2017:
Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez agencję badawczą
Edelman Intelligence, z siedzibą w Londynie. W lutym i marciu 2018 r. agencja
badawcza Clue Lab na zlecenie marki Dove zrealizował badanie również w Polsce.
Wzięło w nim udział 400 dziewcząt w wieku 10-17 lat.

Łącznie Edelman Intelligence odbyło rozmowy z 5,165 dziewczętami w wieku
10-17 lat z 14 krajów: Indii, USA, Wielkiej Brytani i Irlandii Północnej, Brazyli, Chin,
Japoni, Turcji, Kanady, Niemiec, Rosji, Meksyku, RPA, Australii oraz Indonezji. W 2018 r.
do grupy krajów biorących udział w raporcie dołączyła Polska.
Powyższe kraje zostały wybrane tak, by badanie jak najlepiej odzwierciedlało
różnorodność dziewcząt ze względu na kulturę, wyznanie, presję społeczną jakiej
podlegają oraz rozwój gospodarczy kraju, w którym żyją, a także by pokazać
faktyczny obraz przekonań i tradycji związanych z pięknem na całym świecie. Próba
była reprezentatywna dla populacji dziewcząt w każdym z krajów pod względem
wieku, regionu i klasy społecznej.
Wszystkie respondentki odpowiedziały na 15-minutową ankietę składającą
się z 30 pytań. Na każdym z rynków, z wyjątkiem Indii i RPA, badanie zostało
przeprowadzone online za pomocą ankiety ilościowej. Aby uzyskać adekwatny
obraz sytuacji w Indiach i RPA, rozmowy odbyły się podczas bezpośrednich spotkań
z dziewczętami, ze względu na niski udział użytkowników internetu w całej populacji.
Każdy kwestionariusz został przetłumaczony na lokalny język danego obszaru.
Żeby zapewnić najwyższą autentyczność kulturową tego badania, upewniliśmy się,
że tłumaczenia były dokładne, a użyte w nich słownictwo w pełni zrozumiałe także
dla młodszych dziewcząt. W tym celu każdy tekst został przełożony i sprawdzony
przez dwóch niezależnych specjalistów pochodzących z danego kraju, a następnie
zweryfikowany wśród młodszych dziewcząt, żeby sprawdzić, czy pytania były
według nich zrozumiałe.

#PewniSiebie
Po więcej informacji wejdź na:
www.dove.com/pl/dove-self-esteem-project

Lub napisz e-maila z pytaniami na adres:
dsep@ad-craft.pl
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