
Czy „niegrzeczne” dziecko naprawdę jest niegrzeczne? 

 

 Co to właściwie znaczy, że dziecko jest niegrzeczne? Niegrzeczne, czyli takie, które 

nie spełnia oczekiwań dorosłych, kierujących do niego krótki komunikat, mający na celu 

natychmiastową poprawę niepożądanego zachowania. Taki komunikat rani dziecko, które nie 

zdaje sobie sprawy, że to nie ono jest złe tylko prezentuje jakiś model zachowania w danej 

chwili  nieakceptowanego przez dorosłych.  

 Dzieci są osamotnione, zagubione, smutne, niewyspane, rozczarowane, głodne, 

pominięte, wystraszone, niedowartościowane, przestymulowane czy odrzucone, ale nie są 

niegrzeczne. Kompetencje społeczno-emocjonalne dziecka nie są rozwinięte na tak wysokim 

poziomie jak powinno to być u osoby dorosłej. Dziecko nie potrafi ubrać w słowa swoich 

uczuć, stąd pojawia się szereg zachowań powszechnie uznawanych za niegrzeczne. 

 Komunikacja, która jest dostosowana do wieku i dojrzałości dziecka, pełna 

życzliwości, otwartości, poczucia bezpieczeństwa pozwoli nam lepiej poznać dziecko, 

zrozumieć jego zachowania, tworzyć wiele możliwości pomocy i wsparcia bez zbędnej, 

krzywdzącej etykietki niegrzecznego.  

 Są też dzieci, które są niegrzeczne ze względu na występującą u nich niewidoczną 

niepełnosprawność. Czy jeśli widzimy dziecko, które m.in.: krzyczy, bije, gryzie, kładzie się 

na ulicy, liże przedmioty, nie przyjdzie nam na myśl: „co za niewychowane dziecko”, 

„bezstresowe wychowanie, a to są właśnie efekty!”, „rodzice sobie nie radzą”?  

Czy ktoś pomyśli może wtedy: „te cechy są charakterystyczne dla zespołu 

nadpobudliwości psychoruchowej albo zaburzeń ze spektrum autyzmu, ono nie jest 

niegrzeczne.”?  

Otóż nie, dziecko i rodzice nie mogą liczyć na współczucie, wyrozumiałość i ogromny 

szacunek jaki należą im się za wychowywanie dziecka, którego niepełnosprawności nie widać. 

Zarówno dzieci jak i rodzice nie mają taryfy ulgowej od oceniania, komentowania, 

krytykowania czy upokarzania. Ocena i krytyka to najgorsze, co możemy zrobić. Czasami 

lepiej przemilczeć wszelkie komentarze, zostawić je dla siebie.  

Być życzliwym, bo nigdy nie wiemy z czym zmaga się druga osoba, w głębi serca każdy z 

nas chce być traktowany z życzliwością i szacunkiem.  

Dajmy więc drugiemu człowiekowi to, co sami chcemy otrzymywać. 
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