
Skąd te dzieci takie niedobre? 
 

Dużo się ostatnio mówi o agresji wśród nastolatków, o 

niepokojących zachowania młodych ludzi w wieku gimnazjalnym, 

a nawet dzieci w szkołach podstawowych. Podejmowane są 

rozmaite działania na wysokich szczeblach, wielu z nas rozmawia 

o tym w gronie najbliższych, znajomych, wyrażamy własne opinie. 

Często mamy różne zdania i różne pomysły co zrobić, by 

zapobiegać. 

Moje zdanie z pewnością jest tylko jednym z wielu, ale 

ponieważ od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, sama jestem 

matką dwóch już dość dużych córek i studiowałam na kierunku, 

który jest powołany do szerzenia wiedzy o człowieku, jego 

zachowaniach, rozwoju, wychowaniu, o tym co dobre, a co 

szkodliwe dlatego pozwolę sobie na kilka refleksji. 

Psychologia uczenia się mówi, że mały człowiek zdobywa 

wiedzę o otoczeniu oraz nowe umiejętności głównie poprzez 

naśladownictwo i obserwację. Drugim źródłem są jego własne 

doświadczenia. Oznacza to, że małe dziecko uczy się większości 

zachowań, słów, sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach 

od osób dorosłych, jego najbliższych – mamy, taty, rodzeństwa, 

babci, dziadka, cioci, wujka itd...Obecnie także od telewizora i 

komputera, w których ogląda rozmaite obrazy i słucha często 

nieodpowiednich treści. Gdy jest starsze uczy się także poprzez 

rozmowę, w której dorośli przekazują mu obowiązujące w rodzinie 

i społeczności normy, zasady postępowania, przyjęte obyczaje. 

Wszyscy uczymy się też poprzez wzmocnienia – pozytywne czyli 

nagrody utrwalają zachowanie, negatywne czyli kary mają 

sprawiać, że dane zachowanie się nie powtórzy. Jak wiemy z życia 

kary nie zawsze są skuteczne, ale o tym już pisałam. Gdy 

rozejrzymy się uważnie wokół zobaczymy, że bliscy sobie ludzie 

są do siebie podobni nie tylko zewnętrznie. Zdarza się, że dziecko 

adoptowane, a więc mające inne geny jest podobne do swoich 



rodziców. Mówi się nawet, że psy upodabniają się do swoich 

właścicieli. Na czym to polega? Właśnie na naśladownictwie, 

obserwacji i można by powiedzieć „zapatrzeniu” na tych, co 

najbliżej nas. Jest to miłe zjawisko i służy ludziom, ponieważ 

wiele ważnych i przydatnych umiejętności nabywamy tak „przy 

okazji”, bez specjalnego wysiłku. Jest to także potrzebne dla 

naszego bezpieczeństwa, abyśmy od początku patrząc na innych 

uczyli się radzić sobie w różnych sytuacjach samodzielnie, gdy 

mamy ani taty nie ma w pobliżu. Ten sposób uczenia się niesie ze 

sobą również wielkie niebezpieczeństwo, że nasze dziecko nauczy 

się złych nawyków, zakorzenią się w nim nieprawidłowe 

przekonania, utrwalą destrukcyjne sposoby reagowania np. agresja 

słowna lub czynna, zamykanie się w sobie, ucieczka w alkohol lub 

inne używki itp... 

Jeśli zapytać małe dziecko jak tatuś mówi do mamusi? Ono 

odpowie z zaskakującą szczerością i jeśli tatusiowi zdarza się 

brzydko mówić do mamusi, to dziecko nam o tym opowie. Często 

nie trzeba pytać, wystarczy popatrzeć jak maluch bawi się z kolegą 

lub koleżanką, jak reaguje gdy mu się czegoś zabrania czyli gdy 

się zdenerwuje, albo jakich słów, gestów używa w zabawie w 

„dom”. Jeśli obserwują sami rodzice - są zaskoczeni wiernością z 

jaką ich pociecha odtwarza domowe rytuały, sposób mówienia, 

używane w domu powiedzonka, jak przenosi w zabawę 

obowiązujące w ich rodzinie zwyczaje i nawyki. Nie trzeba być 

psychologiem, aby wysnuć powyższe wnioski. A jednak w 

codziennym życiu zapominamy o tym, co oczywiste. Wymagamy 

od dzieci prawdomówności, a prosimy męża lub samo dziecko, by 

powiedziało do telefonu powiedz, że mnie nie ma. Złościmy się, 

gdy nasze dziecko użyje wulgarnego słowa, a sami w 

zdenerwowaniu nie panujemy nad słownikiem i to właśnie wobec 

naszego synka czy córki. Wymagamy szacunku dla starszych, ale 

łatwo przechodzą nam przez usta krytyczne uwagi o starszej 

sąsiadce, która wciąż wtrąca się do naszych spraw i jest 

nadmiernie ciekawska. Chcemy, żeby nasza pociecha była 



wrażliwa na potrzeby innych, zachowywała się prospołecznie, a 

sami rzadko lub wcale nie uczestniczymy w akcjach na osiedlu, w 

szkole tłumacząc się zmęczeniem, brakiem czasu...Złościmy się, 

że dzieci mało czytają, a kiedy nasze dzieci widzą nas z książką w 

ręku? To, że czytaliśmy w młodości nic dla nich nie znaczy, one 

tego nie widziały. Teraz widzą, jak włączamy telewizor do 

posiłku, dla relaksu, obowiązkowo wieczorem, w święta. W 

niektórych rodzinach telewizor jest ważniejszy niż żywi ludzie. 

Wysyłamy dziecko do Kościoła, a sami zostajemy na kanapie 

właśnie przed telewizorem.  

Pan Jezus powiedział kto z was jest bez winy, niech pierwszy 

rzuci kamień. Zanim zaczniemy zmieniać innych popatrzmy 

krytycznym okiem na siebie. Poza bardzo niewielkim procentem 

dzieci, które rodzą się z uszkodzeniami układu nerwowego 

wszystkie inne na starcie mają takie same szanse zostać dobrymi, 

prawymi ludźmi, pomocnymi kolegami, uczynnymi wnukami, 

wrażliwymi na potrzeby drugiego człowieka, kochającymi dziećmi 

i rodzicami itd., itd... To jakimi się staną zależy od nas, dorosłych. 

Nigdy nie jest za późno na zmiany. Póki żyjemy, jest nadzieja. 

Jeśli uda nam się zmienić coś małego w nas samych po pewnym 

czasie zauważymy zmianę także w naszych najbliższych, a 

szczególnie w dzieciach, które są niezwykle chłonne i szybko się 

uczą. Taka jedna pozytywna zmiana w nas wpłynie na zmianę w 

naszym dziecku, od niego nauczą się czegoś dobrego np. 

opiekuńczości wobec słabszych jego koledzy w klasie, od kolegów 

inne dzieciaki lub nawet dorośli ( bo dorośli też się uczą od dzieci 

tylko zajmuje im to więcej czasu) i tak świat zmieni się na lepsze, 

od małego kroku, który zrobimy my zmieniając coś w sobie. 

Brzegiem morza idzie człowiek, podnosi wyrzucone na piasek 

meduzy i wrzuca je do wody. Idący za nim przygląda się temu i w 

końcu pyta: po co to robisz, przecież jutro morze znów wyrzuci je 

na brzeg? Człowiek  schyla się po kolejną meduzę, wrzuca ją do 

morza i mówi: ta dziś nie zginie... 
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