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ZNACZENIE SYSTEMU KAR I NAGRÓD W WYCHOWANIU RODZINNYM DZIECKA
„…Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Nie wie - wytłumacz,
Jeśli nie może - pomóż!
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać,
jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami i nałogami”
Janusz Korczak

Roli oraz skuteczności nagrody i kary poświęcono wiele badań wykrywających szczegółowe zależności.
W nauczaniu i wychowaniu za najbardziej korzystne można uznać takie postępowanie, w którym operuje się
zarówno nagrodami jak i karami. Mniej korzyści daje wyłączne stosowanie nagród, jeszcze mniej wyłącznie kar.
Kary i nagrody sterują działaniem człowieka, dostarczając mu informacji o wynikach czynności. Nagroda
informuje o sukcesie: człowiek wówczas nie ma powodu do zmiany swego działania. Kara informuje o porażce, skłania do
skorygowania czynności i zmiany zachowań, choć może też obniżyć siły dążenia do osiągnięć .
Największe korzy ści wynikające z łącznego posługiwania się nagrodami i karami, można wyjaśnić największą
częstością i różnorodnością nagród i kar. Utrwala się zachowanie pożądane i hamuje (choćby okresowo) zachowania
niepożądane.
W przypadku operowania samymi nagrodami następuje utrwalenie się zachowań pożądanych, nie są natomiast
tłumione zachowania niepożądane.
Gdy operuje się tylko karami następuje tylko tłumienie (często wyłącznie okresowe) zachowań niepożądanych.
Szczególnie niekorzystny wpływ mają kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
Nagrody i kary odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie wychowania, we wzmocnieniu pozytywnym lub
negatywnym zachowań człowieka. Kary powinny przyczyniać się do eliminowania zachowań niepożądanych,
niezgodnych z celami wychowania.
W świetle rozmaitych teorii uczenia się, kwestia nagród i kar przy utrwalaniu lub eliminowaniu czynności okazała
się bardzo złożona i kontrowersyjna. Dużo sporów toczy się wokół skuteczności karania.
Warunki skutecznego stosow ania nagród i kar
Skuteczność oddziaływania za pomocą nagród (i kar) zależy od takich czynników jak „kolejność ich występowania,
proporcje ilościowe i częstość stosowania, nasilenie, jak również od czynników społecznych towarzyszących nagradzaniu
i karaniu: od stosunków interpersonalnych między wychowawcą a wychowankiem, wzajemnych postaw ukształtowanych
w toku interakcji, percepcji tych podstaw przez partnerów itp.” (M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, 1983, s. 368).
Ważna jest okoliczność i zewnętrzna sytuacja tj. czy nagrodę uzyskano w sytuacji współzawodnictwa, przy dużej
lub małej konkurencji, w życzliwej atmosferze czy niechęci członków grupy ubiegających się o nagrodę.
Według K. Konarzewskiego „najbardziej oczywistym wymaganiem stawianym wychowawcy stosującemu
nagradzanie jest to, by organizował takie zdarzenia, które są rzeczywiście atrakcyjne dla wychowanka” (K. Konarzewski,
1982, s. 23). Wartość nagrody zależy między innymi od jej przewidywalności – oczekiwana nagroda powinna być mniej
dotkliwa niż kara niespodziewana.
Wychowawca powinien unikać stereotypowości poprzez zróżnicowanie nagród oraz powstrzymywać się przed
nagradzaniem pożądanej czynności za każdym jej pojawieniem się. Ważne jest również, aby wychowawca zmniejszył do
minimum opóźnienie nagrody, czyli czas upływający między zakończeniem przez wychowanka pożądanej czynności a
otrzymaniem nagrody.
Trafną wskazówkę przedstawił K. Konarzewski, który uznał, że „wychowawca stosując nagrodę w funkcji zachęty
winien rozważyć i dostosować do siebie trzy zmienne: atrakcyjność nagrody, rodzaj zadania oraz podstawowy typ
temperamentu wychowanka” (Tamże, s. 53).
Teraz należałoby skupić się na trzech warunkach skuteczności nagradzania wyróżnionych przez I. Jundziłł.
a) w zmacnianie pozytyw nej motywacji do działania
Aby dziecko znajdowało przyjemność w spełnianiu wymagań stawianych przez dorosłych posługujemy się
prawidłowo różnymi sposobami wzmacniania pozytywnych zachowań dziecka. Tak oto wytwarzają się pozytywne wyniki
kulturalnego obcowania z ludźmi dorosłymi i rówieśnikami, do których potrzebna jest konsekwencja w stawianiu dziecku
wymagań i w spełnianiu własnych przyrzeczeń. Nagrody winny rodzić motywację do właściwego postępowania, gdyż

właśnie motywacja skłania do największego wysiłku, decyduje o wytrwałości bądź jej braku. „Dziecko o silnie
rozbudzonych motywach (potrzebach) poznawczych nie wymaga ciągłego nakłaniania do uczenia się, stosowania
przymusu; taki nacisk może wręcz osłabić zainteresowanie nauką” (I. Jundziłł, 1986, s. 26).
Nagradzając pochwałą wysiłek poznawczy dziecka rozwijamy w nim potrzebę nowych osiągnięć , a to jest bardzo
cenne w uczeniu się i rozwoju intelektualnym. Według I. Jundziłł należy wzmacniać u dzieci wszelkie przejawy empatii –
emocjonalnego wnikania w sytuację innych dzieci, ludzi dorosłych, a także zwierząt. Warto nagradzać dzieci za przejaw
życzliwości, za udzielanie pomocy innym, dzielenie się tym, co posiadają.
Niezmiernie ważne jest poznanie motywów postępowania młodego człowieka ponieważ złe rozszyfrowanie przyczyny
zachowania się dziecka może wzmocnić negatywną motywację i wyrządzić krzywdę dziecku. Mówiąc o potrzebie
wzmacniania pozytywnej motywacji zauważamy problem przyjmowanych przez człowieka wartości. Bardzo często
wartości materialne warunkują dążenia ludzi lecz one nie dają pełnego zadowolenia. Trwałą radość wyznaczają wartości
duchowe.
Rodzice ukazują dziecku sens życia, ideały, o które należy zabiegać w codziennym trudzie. Ważne jest dobro,
piękno, sprawiedliwość, patriotyzm itp. Postępowanie motywowane celami wyższymi powinno być nagradzane uznaniem
czy pochwałą. A sens życia wartościowego najlepiej ukazują dziecku wzory rodziców kierujących się przyjętymi ideałami,
potrafiących w bezinteresowny sposób troszczyć się o innych ludzi nie zaniedbujących przy tym swoich rodzinnych
obowiązków.
b) zapobieganie motywacji nastaw ionej na nagrodę
Nagroda powinna być środkiem do celu a nie bodźcem do działania. Dziecko podejmując się wykonania określonego
zadania nie może być motywowane tylko nagrodą.
Niewskazane jest dopingowanie dzieci do nauki nagrodą. Lepiej pomóc w prawdziwej pracy intelektualnej, pokazać
sens dodatkowego wysiłku, wzbudzić wiarę we własne siły i ożywić bodźce ambicjonalne, a dopiero gdy zacznie
pracować i zdobywać lepsze wyniki, przyrzekamy nagrodę lub bez zapowiedzi przydzielamy ją po uzyskaniu końcowego
efektu.
Ważne jest także, by pamiętać , iż brak nagród może być równie groźny jak ich nadmiar. W naszym żuciu spotykamy
przecież ludzi, którzy załamują się kiedy ich wysiłek nie jest premiowany.
Dzieci powinny wiedzieć , że nie każdy ich wysiłek zostanie dostrzeżony i nagrodzony. Można tego dokonać silną
motywacją nie nastawioną jedynie na nagrodę. Musimy jednak pamiętać , „że całkowity brak uznania może wywołać stany
depresyjne u dziecka, gdyż deprywacja potrzeby sukcesu wy wołuje negatywne skut ki: utratę wiary we własne siły i w
ludzką sprawiedliwość , niechęć do pracy, rozgoryczenie lub agresję i chęć odwetu, czynienie na złość tym, którzy nie
uznają jego wartości” (Tamże, s. 32).
Człowiek powinien szanować własną osobę oraz mieć przeświadczenie o słuszności dobra, bowiem prawdziwą
satysfa kcję daje zadowolenie z siebie i z tego, że nie marnuje się życia na rzeczy bezwartościowe.
c) nagradzanie za dodatkow y w ysiłek
Nagradzać należy osobę, która rzeczywiście na to zasłużyła. Nie powinno się nagradzać małego dziecka za
zjedzenie posiłku, którego nie lubi czy posprzątanie zabawek. Czynności te winny być traktowane naturalnie, bez
konieczności stosowania nagród. Warto jedynie np. uśmiechnąć się do dziecka i to będzie wzmacniający bodziec.
W przypadku dzieci szkolnych popełnia się błąd nagradzając każdorazowo ocenę bardzo dobrą. Ucząc się dla
dobrych ocen lub w celu uniknięcia złych, uczeń nie rozwija w sobie ciekawości poznawczej i samodzielnego dążenia do
jej zaspokajania. Nie należy nagradzać jedynie za piątki czy szóst ki lecz skłaniać, by dziecko uczyło się najlepiej jak
potrafi.
I. Jundziłł twierdzi, że w pełni zasłużoną nagrodą jest „premiowanie bardzo dobrej czy dobrej promocji do następnej
klasy, jeśli wiemy, że to wynik poważnego, samodzielnego wysiłku, starannej i systematycznej pracy”(Tamże, s. 32).
Nagroda wzmacnia reakcję, za które została przyznana. Dlatego ważne jest, aby dostrzec i zrozumieć wysiłek
wkładany nawet w proste czynności (szczególnie w wychowaniu małego dziecka).
Zacytuję W. Okonia, który tak pisze o nagrodzie: „Ze względu na to, że nawiązywanie do pozytywnych stron
zachowania ludzi przynosi lepsze skutki wychowawcze niż stałe podkreślanie ich braków, nagroda powinna być częściej
stosowana niż kara (...). Pedagogika nie zaleca jednak nadużywania nagród, zwłaszcza niewłaściwe jest nagradzanie
materialne uczniów za bardzo dobre oceny, gdyż dobra ocena jest już wystarczającą nagrodą, jednakże każdorazowe
solidne wykonanie określonych zasad przez dziecko zasługuje na jakiś rodzaj nagród. Może to być np. uznanie słowne w
postaci zachęty lub pochwały, przyznanie dodatkowych przywilejów, udział w ulubionych rozrywkach, dopuszczenie do
jakichś zaszczytów lub godności, np. reprezentowanie klasy lub szkoły, odznaka wzorowego ucznia, obdarowanie
przedmiotami budzącymi zainteresowanie itp. Nagrodę można przyznawać za wykonanie konkretnego zadania lub za
całość zachowania się” (W. Okoń, 1984, s. 190). Aby skutecznie nagradzać dziecko musimy je dobrze poznać.
Zaznaczam: dobrze, gdyż często zdarza się, że oceniamy dziecko przez pryzmat własnych obserwacji, odczuć, a
rzeczywistość może być zupełnie inna.
I. Jundziłł sądzi, że „poznać dziecko to znaczy tak głęboko wniknąć w jego psychikę, aby widzieć zaistniałą
sytuację przez pryzmat dziecięcego spostrzegania i myślenia, gdyż jest to najważniejszy warunek zrozumienia" (I.
Jundziłł, 1986, s. 95)

Należy wsłuchiwać się w pragnienia dzieci. I wcale nie to jest najpotrzebniejsze co nam wydaje się niezbędne lecz to co
jest konieczne, by dziecko mogło rozwijać swoją aktywność i czuć się dobrze.
Nagroda ma sprawić rzeczywistą przyjemność odczuwaną przez nagradzanego. Bez znajomości zainteresowań,
upodobań i potrzeb dziecka możemy wywołać przykro ść źle dobraną nagrodą. W literaturze przedmiotu najczęściej
wymienia się następujące rodzaje nagród:
a) Darzenie zaufaniem
Okazanie zaufania może być nagrodą pożądaną przez dzieci i w dodatku o wy sokich walorach wychowawczych.
Dziecko, które rodzice obdarzają zaufaniem odczuwa swoją wartość i ma przedsmak upragnionej samodzielności i
dorosłości. Zaufanie to polega m.in. na zmniejszaniu kontroli nad wszyst kim co robi dziecko, czym się zajmuje i z kim się
bawi (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).
Zaufanie okazywane przez rodziców i wychowawców dorastającym młodym ludziom jest wyso ko przez dzieci cenione
i może stanowić upragnioną nagrodę. Nagradzające zaufanie nie może jednak uśpić czujności rodziców, szczególnie
wtedy, gdy dorastający łatwo ulega sugestii. Dlatego całkowite zaufanie może być stosowane rzadko i tylko względem
osób o wykształconym poczuciu odpowiedzialności.
Jednym z błędów jest traktowanie dziecka jako istoty niezdolnej do podejmowania decyzji. Rodzice popychają
wówczas dziecko z jednej czynności do drugiej, dyktują co ma robić, a gdy zastanawia się dłużej nad zadaniem szkolnym
wyręczają je w trosce o to, by uzyskało bardzo dobrą ocenę. W rodzinach wielodzietnych proces usamodzielniania
przebiega znacznie szybciej.
W okre sie szkolnym powstaje wiele sytuacji umożliwiających okazanie zaufania dziecku. Można np. nagrodzić pilność
w nauce pozwalając na samodzielne dysponowanie wolnym czasem, przy czym możemy, o ile dziecko tego chce, pomóc
w wyborze wartościowych i atrakcyjnych zajęć. Dziecku w wieku przedszkolnym okazujemy zaufanie zwiększając zakre s
jego samodzielności.
b) Nagrody rzeczow e
„Nagrody rzeczowe są chętnie i z wdzięcznością przyjmowane przez dzieci, zwłaszcza w rodzinach, w których nie
kupuje się tego wszyst kiego, czego mogą zapragnąć" (Tamże, s. 105). Taka nagroda uważana jest za zasłużony dar,
którego posiadanie kojarzy się z tym, za co został przyznany. Jeśli osobą wręczającą jakiś prezent w nagrodę jest osoba
przez dziecko kochana, wówczas nawet drobiazg nabiera wyjątkowego znaczenia.
Znając dziecko można kupić mu upragnioną rzecz (oczywiście w granicach możliwości finansowych).
Wartościową nagrodą rzeczową może być książka, sprzęt sportowy, instrument muzyczny.
Należy pamiętać , że obiecując nagrodę za wykonanie jakiejś czynności musimy dotrzymać słowa. Gdy jednak
podjęte zadanie nie zostanie wykonane, nie możemy darować przedmiotu, który był obiecany w nagrodę, gdyż stracimy
autorytet i dziecko przestanie się liczyć z naszym zdaniem.
Co się tyczy nagród pieniężnych to wydaje mi się, że mogą one być pożyteczne i wartościowe dla dzieci starszych,
ponieważ uczą odpowiedzialności. Należy przy tym uważać , by dzieci nie posiadały na własny użytek zbyt wysokich sum
pieniędzy, gdyż grozi to przyzwyczajeniem do rozrzutności i lekceważeniem wysiłku potrzebnego do zarobienia
pieniędzy.
c) Nagradzanie uznaniem i pochw ałą
Uznanie wzmacnia motywację do wysiłku i zaspokaja silnie odczuwaną potrzebę sukce su dzieci zdolnych, które
szyb ko i z łatwością wykonują powierzone im zadania, by pobudzić je do wysiłku i nie marnować ich możliwości.
Odmiennie należy postępować z mało zdolnymi dzieć mi, z dziećmi nieśmiałymi, nie mogącymi sprostać
wymaganiom. Te dzieci wymagają sporej cierpliwości, gdyż „jeśli jego wysiłkom towarzyszy lęk, że mama znowu powie,
iż jest do niczego, bo nie umie czegoś tak dobrze jak inne – to może on ogromnie utrudnić normalny rozwój” (Tamże, s.
122).
Wyrażane dziecku uznanie by było zasłużone musi być proporcjonalne do chęci i włożonego wysiłku. Uznanie
wyrażane jest najczęściej pochwałą, której wartość zależy od tego, kto i w jakich okolicznościach jej udziela. Jest ona
więc tym bardziej cenna, im większy jest autorytet osoby, która pochwaliła. Minimalne znaczenie ma pochwała z ust
matki, która rozpieszczając dziecko wciąż się nim zachwyca, chwali dziecko nawet gdy nie bardzo jest za co, a takie
wyróżnienia powszednieją i nie odnoszą właściwego skutku.
Wyrażając dziecku uznanie za czyn czy jego postępowanie, musimy wyjaśnić dlaczego je chwalimy. Warto pamiętać,
że wyróżnienie dziecka bez świadków, w cztery oczy będzie miało mniejszą wartość niż wobec osób znaczących, na
których nam zależy.
Stosowanie tych bodźców pozytywnych względem dzieci dorastających jest trudniejsze. „W tym okre sie rozwojowym
większo ść chłopców i dziewcząt nie lubi ingerencji rodziców w ich sprawy. Ze względu na zmienność nastrojów i
ambiwalencję (dwuwartościowość ) uczuciową raz są z siebie zadowoleni, innym razem zbyt krytyczni. Pochwała może
wywołać odruch buntu: „Rodzice mnie nie znają, podlizują się, chcą mnie kupić ”, kiedy indziej zaś dorastający może mieć
pretensję, że nie jest przez rodziców doceniany. Po ustabilizowaniu się emocjonalnym zmniejszają się tego typu
trudności, a pochwała rodziców, jeśli jest zasłużona, sprawia zawsze poważną satysfakcję” (Tamże, s. 127).

d) Wspólne atrakcyj ne spędzanie czasu w olnego
Nagrodą za osiągnięcia dorastających dzieci mogą być wspólne wycieczki z rodzicami, pod warunkiem jednak, że
wspólny wyjazd jest rzeczywiście atrakcyjny dla nagrodzonego i przez niego upragniony.
Jest to dość kosztowny sposób nagradzania, szczególnie gdy chodzi o wycieczki zagraniczne, ale wspaniałą nagrodą
może być spływ kajakowy, obóz wędrowny, wycieczka rowerowa czy wczasy rodzinne. Nagrodą może być obóz czy
zimowisko, na które wysyłamy dziecko z grupą rówieśników, wtedy gdy nie jest niezbędny dla zdrowia lecz wymarzony
przez dorastającego. Ważne jest by odróżnić wycieczki krajoznawcze mające charakter kształcący i wpisane w program
sz koły od wycieczek organizowanych w nagrodę. Te drugie są nadprogramowe mimo iż także zawierają elementy
wychowawcze.
„Jeżeli dziecko lubi chodzić z rodzicami lub z jednym z nich do kina, teatru czy na wystawy lub koncerty, wówczas
bardzo miłą nagrodą może być wspólne obejrzenie filmu, spektaklu czy wysłuchanie koncertu” (Tamże, s. 131)
Rodzice mogą zaproponować dziecku jeszcze szereg innych nagród tego typu, które byłyby dostosowane do potrzeb
i zainteresowań młodych osób. Wyróżnienia powinny być urozmaicone by nie nastąpiło osłabienie siły ich oddziaływania
czyli zmniejszenie ich wartości.

e) Nagradzanie przez sprawianie przyj emności
Istotą nagrody jest doznawanie przyjemności przez nagrodzonego. Istnieje wiele zachowań uchodzących za
przyjemne, miłe, a więc mogących stanowić nagrodę. W przypadku małych dzieci może to być poświęcenie dodatkowego
czasu np. nad wspólną zabawą. Ważne jest przy tym, by ta nagroda sprawiała przyjemność dziecku, a nie tylko rodzicom.
To dziecko powinno podać pomysł na spędzenie czasu, my możemy jedynie coś zasugerować. Kolejnym warunkiem jest
umiejętność wczuwania się w psychikę dziecka oraz udział w jego fantazjowaniu.
„Przebywanie wraz z dzieckiem w świecie baśni ogromnie umacnia więzi uczuciowe i otwiera je na oddziaływanie
piękna i dobra. W przypadku kiedy rodzice kpią z fantazjowania dziecka, ono stopniowo zamyka się przed nimi, ukrywa
własne przeżycia, wstydzi się swoich zabaw, boi się, że zostanie wyśmiane. W takich warunkach nie tylko zanika
szczerość we wzajemnym obcowaniu, ale utrudniony jest rozwój wyobraźni, która jest równie ważna jak intelekt" (Tamże,
s. 6).
Z nieco starszymi dziećmi można np. grać w domino, a z dziećmi w wieku sz kolnym w warcaby czy szachy. W trakcie
rozgrywek można prowadzić miłą rozmowę, nie należy denerwować się pomyłkami w czasie wspólnej gry, przy czym nie
powinno się zezwalać na przekraczanie reguł ponieważ przy każdej okazji dziecko uczy się zdyscyplinowania i
rzetelności.
Atrakcyjną nagrodą dla niektórych dzieci może okazać się wspólny spacer z rodzicami. W czasie spaceru, który ma
sprawić dziecku przyjemność pozwalamy mówić mu o interesujących go rzeczach czy zjawiskach lub sami opowiadamy
jakieś ciekawost ki. Spacerując po parku zwracamy uwagę na otaczającą przyrodę, możemy zaproponować przyjemną
zabawę. Spędzanie czasu w ten sposób kryje w sobie wiele niezapomnianego uroku. Należy pamiętać , by nie
wykorzy stać wspólnego spaceru na załatwianie własnych spraw, gdyż to może znudzić dziecko i wówczas spacer
przestanie być nagrodą. W wieku dorastania dzieci niechętnie spacerują z rodzicami z obawy o oskarżenie przez
kolegów, że zbyt mocno ulegają rodzicom. Dlatego nie należy zmuszać do wspólnej przechadzki dziecka, które sobie
tego nie życzy, bo będzie to nie nagroda lecz kara.
Pięknym rodzajem nagrody może być głośne czytanie ciekawych opowiadań czy rozmowy ze starszym dzieckiem.
Dzieci nie lubią umoralniających powiastek natomiast z chęcią wysłuchują opowiadań rodziców o ich dzieciństwie,
przygodach, pracy, itp. Lubią pytać o interesujące je rzeczy w nieskrępowanej swobodzie. „W niektórych rodzinach
istnieje zwyczaj głośnego czytania książki, która wszy st kich zaciekawia. Po odczytaniu fragmentu powieści odbywa się
dyskusja, co pozwala bliżej poznać poglądy dziecka, jego zainteresowania i zamiłowania. W ten sposób kształtuje się
właściwa atmosfera współżycia i współprzeżywania ” (J. Maciaszek, 1975, s. 58).
Dużą radość dzieciom może także sprawić odwiedzanie kolegów, czy rodziny. Można więc w nagrodę pozwolić
odwiedzić bliskich, a gdy dziecko jest małe należy mu towarzyszyć . Ważnym czynnikiem rozwoju są wspólne zabawy z
rówieśnikami, które powinny znaleźć się w codziennym rozkładzie zajęć dziecka. Niekoniecznie takie spotkania muszą
odbywać się w domu. Możemy jednak w nagrodę za jakieś osiągnięcia pozwolić przyjąć kolegów, zgodzić się na wspólne
zabawy, przygotować drobny poczęstunek. Dzieci starsze nie powinny już mieć ograniczeń w kwestii przyjmowania gości.
Powinny mieć prawo, tak jak dorośli, zapraszania swoich przyjaciół w określonych godzinach i na określonych
warunkach.
Przedstawione rodzaje nagród nie stanowią całości. Mogą być one przeróżne. Wszyst ko zależy od naszej
pomysłowości i naszych możliwości.
Przeciwnicy karania podają szereg argumentów na poparcie twierdzenia, że kary nie tylko nie są skuteczne, ale
bywają wręcz sz kodliwe. Owe argumenty często wynikają z etycznych przesłanek, z przekonania, że kary, które bywają
okrutne, opierają się na niehumanitarnych przesłankach. Kary, wywołując strach, prowadzą do nerwic i frustracji, tak więc
godzą w zasady zdrowia psychicznego.
Pedagodzy oraz psycholodzy, którzy wy stępują przeciw brutalnym karom ukazują, że takie kary nie tłumią agresywnych
zachowań, lecz wzmagają je na zasadzie naśladownictwa i powodują przemieszczenie agresji na inne osoby.

Istnieje jednak wiele argumentów przemawiających za skutecznością kary, za jej pozytywnym efektem. Na pewno
nie każda kara doprowadzić może do pożądanych zmian w zachowaniu się jednostki. Winny musi się do niej
odpowiednio ustosunkować , a więc kara musi być zasłużona. Skuteczna będzie tylko ta kara, która wywoła w winnym
chęć poprawy. Kara poza tym nie może poniżać dziecka, godzić w jego poczucie godności, a także odbierać mu wiary we
własne siły.
S. Mika przeprowadził obszerne badania nad skutecznością kar w wychowaniu, które wykazały, że „warunkiem
skutecznego oddziaływania kary na zachowanie się uczniów jest po pierwsze, akceptacja przez dziecko normy, za której
nieprzestrzeganie zostało ukarane, po drugie zaś – pozytywny stosunek dziecka do osoby wymierzającej mu karę” (M.
Przetacznikowa, Z. Włodarski, 1981, s. 367). Według niego jeśli spełniony zostanie ten warunek, wówczas ka ra nie
zostanie odczuta jako akt wrogi i będąc zgodną z oczekiwaniami karanego wywoła w nim poczucie wstydu za czyn, który
popełnił.
Omówię teraz warunki, jakie zdaniem pedagogów musi spełniać kara, aby była skuteczna.
a) Kara – zlikw idow anie poczucia w iny
Istotną funkcją kary jest zmazanie poczucia winy i przywrócenie równowagi psychicznej u karanego. Zdarza się dość
często, że dziecko samo żałuje tego co uczyniło. Czuje się przy tym winnym popełnionego czynu. Bywa nawet tak, że
samo wymierza sobie karę za wykroczenie, po to by pozbyć się ciężaru winy. Bardzo ważną zasadą jest ta, by nie
wypominać dziecku niewłaściwego postępowania, o ile się ono nie powtarza. Takie ciągłe wypominanie wpływa
niekorzystnie na samopoczucie dziecka, a także na stosunki panujące w rodzinie. Sytuacja ta może spowodować, że
dziecko, które zawiniło, w obawie przed ciągłym wypominaniem i niekończącą się karą, będzie starannie ukrywało
przewinienie.
Dlatego niezbędne jest zaufanie między rodzicami a dziećmi. Dziecko musi wiedzieć , że przyznanie się do winy
przyniesie mu ulgę i przebaczenie ze strony rodziców.
b) Uciekanie od monotonii kar
„Pod wpływem gniewu stajemy się mało obiektywni, nie zastanawiamy się nad przyczynami nagannych czynów,
widzimy tylko skutek. Wywołuje on gwałtowne oburzenie i nie przemyślaną, zwykle silną reakcję. W przypływie złości nie
pozwalamy dziecku wytłumaczyć się i natychmiast wymierzamy karę, chociaż może się okazać że na nią nie zasłużyło”
(Tamże, s. 194). Tak o karach wymierzonych w gniewie wypowiada się I. Jundziłł.
Bywa tak, że kara wymierzona w gniewie jest zbyt surowa i kiedy opadną emocje, dostrzegamy własną pomyłkę,
którą trudno wówczas naprawić . Dziecko po otrzymaniu takiej kary widzi ją jako rezultat złego humoru rodzica. Gniew
rodziców budzi lęk w dziecku i wówczas uwaga karanego skupia się nie na popełnionym przewinieniu, lecz na samej
karze.
L. Bożowicz twierdzi, że „kara zastosowana w gniewie pod wpływem podrażnienia, bez uwzględnienia wszyst kich
okoliczności czynu dziecka, może doprowadzić do osłabienia kontaktu z dzieckiem, wywołać wzajemną obcość, brak
zaufania, a nawet stan ostrej i wzajemnej niechęci” (L. Bożowicz, W. Z. Braude, 1962, s. 188).
Należy opanować uczucia gniewu i nie wybuchać pod wpływem każdego przewinienia dziecka, gdyż prowadzi to do
sytuacji, że dziecko staje się złośliwe, gwałtowne w kontaktach z rówieśnikami a także dorosłymi. Dlatego każdy w trosce
o dobro swojego dziecka musi uczyć się panowania nad sobą i swoimi uczuciami.
Nie można też karać tylko „na zimno”. Ważne jest, by dziecko wiedziało że ten kto karze, jest głęboko przejęty jego
złym postępkiem. Bowiem kara bardziej przemówi do uczuć dziecka, gdy je bardziej poruszy.
c) Konsekwencja w w ymierzaniu kar
Ten warunek jest niezmiernie ważny, by kara była skuteczna. Jeśli bowiem rodzice są niekonsekwentni i raz godzą
się na ominięcie ustalonych przepisów, a innym razem za coś takiego wymierzają kary, to dziecko przeżywa poczucie
krzy wdy. Takie postępowanie rodziców nie uczy dzieci poszanowania i przestrzegania norm moralnych. Istotne jest
również, aby najbliższe otoczenie dziecka możliwie jednakowo ustosunkowało się do jego przewinień.
L. Bożowicz uważa, że „dziecko łatwiej uświadamia sobie słuszność nałożonej na nie kary, a tym samym łatwiej ją
przyjmuje wewnętrznie wtedy, gdy otoczenie stawia mu jednakowe wymagania i jednakowo reaguje na przewinienia”
(Tamże, s. 194).
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy np. ojciec karze za coś dziecko, a matka ten sam czyn pozostawia bez kary. Nie
mogą też rodzice jednego dnia karać za jakieś przewinienie, a innego dnia nie zwrócić nawet uwagi na ten czyn. Stały
sy stematyczny sposób reagowania na określone przewinienia również ułatwia przyjęcie przez dziecko kary , jako
sprawiedliwej reakcji rodziców, nie zaś jako wyrazu złej woli.
d) Kara – zawiniona przykrość
W naszym życiu często spotykamy się z faktem karania za nie popełnioną winę. A nie należy przecież karać dziecka
za coś, czego nie potrafi zrobić . Bywa niestety tak, że rodzice karzą dziecko za złe stopnie w sz kole, za to, że zajęte
czymś zapomniało wykonać jakiegoś zadania, że upadło i podarło ubranie. Większość kar jest wynikiem złego humoru
rodziców, a należy pamiętać, że można ukarać tylko wtedy gdy dziecko naprawdę zawini.

e) Stosow ny moment w ymierzania kary
Warunkiem skutecznego karania jest sto sowanie kary we właściwym czasie. Ważną bowiem rolę gra odległość winy
od kary w czasie. Nieraz tylko natychmiastowa kara jest skuteczna, szczególnie u małych dzieci, które muszą skojarzyć
naganny czyn z jego następstwem. Inaczej ma się sprawa u dzieci starszych, które na ogół pamiętają o swoich
przewinieniach. U nich odłożenie wymierzenia kary może samo w sobie być karą. Czas oczekiwania na karę będzie
najbardziej owocny gdy nie wystąpią po nim ogromne represje, a jedynie rozmowa.
Nie należy odkładać kary gdy mamy do czynienia z wrażliwym dzieckiem i w dodatku w domu panują surowe zasady.
Dziecko oczekując na karę przeżywa koszmar, co powoduje lękliwość , nerwice, niepewność , a także i bunt. Natomiast
odkładanie kary u dziecka, które nie szanuje rodziców i jest często karane, nie przyniesie żadnego rezultatu i będzie mało
skuteczne.
f)

Cel kary – poprawa winnego

Poprawa winnego to bardzo ważny cel kary. Kara nie nastawiona na trwałą poprawę winnego często wywołuje
negatywny stosunek do osoby karzącej i tym samym odciąga uwagę od nagannego czynu i jego przyczyn.
Kara powinna wzbudzać żal. Dziecko silnie związane emocjonalnie z rodzicami zasmuci się, gdy uświadomi sobie, że
sprawiło im przykro ść . Należy pamiętać , że kara ma poprawić winnego, ale nie może wyrządzić mi krzywdy.
I. Jundziłł twierdzi, że „kara jest skuteczna wówczas, jeśli wyzwala w psychice karanego uczucia, które mogą
spowodować stałą poprawę: świadomość przewinienia, przekonanie o słuszności kary, chęć poprawy ” (I. Jundziłł, 1986,
s. 95).
g) Spraw iedliw ość w procesie karania
Kara sprawiedliwa to kara proporcjonalna do winy. Nie należy karać dziecka za czyn, nie poznając wcześniej
przyczyn, które go wywołały. Kary, przy których nie zostały wzięte pod uwagę pobudki i motywy działania mogą wywołać
u dziecka urazę wobec rodziców, bunt, pozbawienie zaufania. Takie kary zabijają w dziecku wiarę w sprawiedliwość
rodzicielską. Zbyt surowa kara może przynieść zły skutek, gdyż dziecko czuje się pokrzywdzone i ma pretensje do
rodziców, zupełnie zapomina o swojej winie. Dlatego należy zawsze pamiętać o obiektywnym ocenianiu poczynań
dziecka i sprawiedliwej karze.
Podsumowując rozważania na temat skuteczności karania należy powiedzieć , że kara da dobry i trwały skutek gdy
dziecko akceptuje karę i szanuje stanowczość karzącego.
Ważne jest, aby nie stosować wciąż tych samych i w dodatku zbyt częstych kar. Szczególnie szkodliwe jest
stosowanie częstych i jednocześnie surowych kar, gdyż prowadzi do nieufności, apatii, nieśmiałości. Dzieci mogą
reagować na takie kary uporem, arogancją, przekorą czy nawet agresją, a nawet uczuciowym odsunięciem się od
rodziców.
Podobnie kary łagodne zbyt często stosowane staną się bezwartościowym środkiem, ponieważ dzieci nie biorą ich
poważnie i traktują jako uciążliwość , która po pewnym czasie powszednieje.
Jak pisze I. Jundziłł: "...kara musi być zabiegiem przykrym, a jeśli dziecko przyzwyczai się do wciąż tej samej kary,
nie odczuwa przykrości, nie budzi ona lęku, jest więc zbyteczna" (Tamże, s. 102).
Mała rozmaitość kar sprzyja ich spowszechnieniu, a co za tym idzie zbagatelizowaniu. Trafne są słowa J.
Chmieleńskiej: "...im rzadziej stosowane są kary, im większa ich rozmaitość , tym większa gwarancja skuteczności" (J.
Chmielska, 1947, s. 30).
a) Autorytet karzącego
Warunkiem skuteczności kary jest stosunek karanego do osoby wymierzającej karę. Kara otrzymana od osoby nie
kochanej jest nieskuteczna i budzi sprzeciw, bunt, chęć zemsty.
Zdaniem I. Jundziłł "im bardziej kochana jest osoba karząca, tym większą przykro ść sprawia kara i większe są
nadzieje, że będzie skuteczna, że dziecko nie popełni już czynu, za który zostało ukarane" (I. Jundziłł, 1986, s. 95).
W sytuacji gdy dziecko otrzyma karę od osoby lubianej i szanownej odczuje żal za winę i chęć poprawy. Dlatego lepszy
skutek odniesie kara wymierzona przez człowieka bliskiego dziecku niż przez osobę lekceważoną przez karanego.
Osoba, która wymierza karę z którą dziecko jest związane emocjonalnie powinna mieć u niego autorytet (czyli
dobrowolne uzasadnienie czyjejś przewagi). Wymaganie stawiane dziecku przez taką osobę są traktowane poważnie.
Należy pamiętać o tym, że autorytet nie może być nikomu narzucony siłą. Matka i ojciec muszą sobie go
wypracować w trudzie życia codziennego. Decydują też o tym wartości uznawane przez daną osobę jak: mądrość ,
tolerancja, opanowanie, dobroć itp.
Uznanie w oczach dziecka, zwłaszcza tego starszego otrzymuje się też przez właściwe zaspokajanie jego potrzeb,
znajomość np. muzyki, sportu, filmu. Dorastające dzieci (te w okresie dojrzewania) bardzo krytycznie patrzą na swoich
rodziców. W tym też okresie życia niezmiernie ciężko jest osiągnąć rodzicom autorytet w ich oczach. Z pewnością w jego
zdobyciu pomogą im sprawiedliwe, przemyślane kary, wymierzane dzieciom ze spokojem i opanowanie.

b) Unikanie karania w gniew ie
Powszechnie wiadomym jest fakt, ze gniew jest złym doradcą. Decyzja podjęta pod jego wpływem może być błędna i
sz kodliwa.
W literaturze pedagogicznej mówi się o karach szkodliwych i pedagogicznych. Do tych pierwszych należą: kara
cielesna, krzy k, izolacja, wyzwiska, natomiast do kar pedagogicznych zalicza się: kary naturalne, odmawianie
przyjemności, tłumaczenie i wyjaśnianie, wyrażanie swego smutku i zawodu, ograniczenie uprawnień dziecka.
Omówię teraz rodzaje kar zaczynając od kar sz kodliwych:
• Kara cielesna. Jest to kara niewątpliwie wzbudzająca wiele emocji. Ma ona zarówno zwolenników jak i
przeciwników. Wiele rodzin wierzy w magiczną moc tej kary. Biją częściej ojcowie, ale i matki nie stronią od bicia. Biją
ludzie z marginesu jak i ze środowisk inteligenckich, zajmujący niekiedy wysoką pozycję społeczną. Literatura
pedagogiczna wymienia takie przyczyny bicia jak: bicie profilaktyczne i bez celu dla np. rozładowania złości, z nerwów
(przy tzw. okazji), dla kontynuowania tradycji rodzinnej, z głupoty, z lenistwa, z bezsilności, z zemsty, z rozczarowania,
dla potwierdzenia własnej przewagi.
I. Jundziłł twierdzi, że „kara fizyczna poniża godność dzieci, upokarza je, widzą one wtedy swoją niemoc i
bezsilność. Zwłaszcza te z poczuciem niepełnej wartości pogłębiają w sobie przekonanie, że są nic niewarte” (Tamże,
s.105).
Kara cielesna jest niewątpliwie karą sz kodliwą. Dziecko bite staje się agresywne, uparte, często „mści się” na
przedmiotach, zwierzętach czy nawet ludziach - słabszych i młodszych.
• Izolacja. Kara ta polega na wyłączeniu dziecka na pewien czas z kontaktu z innymi. W przypadku stosowania tej kary
może powstać niebezpieczeństwo jej niewłaściwego użycia. Wymaga ona wiele taktu i zrozumienia zachowania się
dziecka.
Zbyt długie i częste izolowanie dziecka może prowadzić do jego osamotnienia, spowodować różne lęki, może poczuć
się opuszczone, zdradzone.
• Krzyk. Obraźliwe słowa, poniżające uwagi wypowiedziane krzy kiem ranią dziecko, godzą w jego psychikę. Ponadto
jak twierdzi I. Jundziłł: „dzieci wychowane za pomocą krzy ku podobnie zachowują się wobec rówieśników lub dorosłych”
(Tamże, s. 115).
Na pewno nie jest to skuteczna metoda wychowawcza, gdyż nadużywana jest lekceważona przez dziecko.
• Wyzw iska. Rodzice w gniewie często obrzucają swe dzieci różnymi obraźliwymi epitetami. Szczególnie groźne i
poniżające godność dziecka jest wyzywanie w obecności ich rówieśników (głównie w okresie dojrzewania). Dziecko
często ośmieszane, wyzywane, a przy tym poniżane staje się nieraz wstydliwe, nieśmiałe, mało zdolne do pracy nad
sobą lub zupełnie przeciwnie – złośliwe i aroganckie.
W praktyce bardzo często sięga się po te kary, gdyż nie wymagają one dłuższego namysłu, ani poświęcania
czasu, są łatwe w użyciu oraz dają uczucie przewagi nad dzieckiem.
Istnieje jeszcze inny rodzaj kar określony przez pedagogów mianem kar pedagogicznych. Są to kary, które nie
poniżają godności karanego i karzącego, a ich jedynym celem jest poprawa postępowania dziecka. I ich opisaniem teraz
się zajmę.
• Kara naturalna. Kary naturalne polegają na naturalnej konsekwencji niewłaściwego zachowania się, z którą dziecko
zapoznaje się i którą doświadcza. J.J. Rousseau twierdził, że kara powinna być naturalną konsekwencją winy. Jeżeli
natura wymierzy dziecku karę, to należy mu tylko zwrócić uwagę na ten fakt.
Kara naturalna jak twierdzi I. Jundziłł jest najczęściej skuteczna dzięki temu, że „ukarany nie ma żalu i pretensji do
rodziców, a jedynie przeżywa niezadowolenie i żal do samego siebie, co uczy pracy samowychowawczej, która ma w
życiu znacznie większą wartość niż wychowanie pod przymusem” (Tamże, s. 122). Dziecko ponosząc naturalne
konse kwencje własnych poczynań rozumie, że przewinienia nie uchodzą bezkarnie, że kara jest sprawiedliwym
następstwem winy.
• Odmaw ianie przyj emności. Ten rodzaj kary wymaga szczególnej znajomości dziecka, dobrej orientacji w jego
zamiłowaniach i zainteresowaniach. Rodzice w ramach kary pozbawiają dziecko tego co ono lubi, co daje mu radość,
sprawia przyjemność. Nie można nadużywać jednak tej kary, gdyż dziecko zacznie się buntować , gdy zbyt często będzie
mu odbierana jakaś przyjemność , rozrywka.
• Tłumaczenie i w yjaśnianie. Kara ta jest skuteczna jeśli się ją umiejętnie stosuje. Najważniejszym celem wyjaśniania
zdaniem I. Jundziłł jest „skłonienie winnego do autorefleksji, do zastanowienia się nad skutkami lekceważenia przepisów
w życiu społecznym” (Tamże, s. 127).
Tłumacząc dziecku jego niewłaściwe zachowanie należy robić to spokojnie, bez zastraszania, tak by dziecko czuło,
że jesteśmy mu zawsze gotowi pomóc. Ważne jest także to, by tłumaczenie nie przerodziło się w niepotrzebne
gadulstwo, moralizowanie.
• Wyrażanie sw ego smutku i zaw odu. Wyrażenie smutku i zawodu przez matkę lub ojca może być dotkliwą karą dla
wielu dzieci, szczególnie tych kochających rodziców, wrażliwych i uczuciowych.

I. Jundziłł radzi: „za niektóre przewinienia można przez pewien czas nie reagować na obecność dziecka,
zachowywać się tak, jak gdyby go w ogóle nie było” (Tamże, s. 131). Takie zachowanie rodziców powinno zawstydzić
dziecko i skłonić je do zastanowienia się nad swoim postępowaniem.
• Ograniczanie upraw nień dziecka. Ten rodzaj kary dotyczy głównie nastolatków, którzy lubią swobodę, przywileje.
Pozbawienie ich tego, na pewno będzie dla nich karą. Często dzieci otrzymują tzw. kieszonkowe i odebranie na jakiś
czas tego przywileju za jakieś wykroczenie, będzie karą za nie.
Podsumowując z całą pewnością należy wysunąć wnioski, że kary pedagogiczne są korzystniejsze,
efektywniejsze od kar szkodliwych, które jak sama nazwa wskazuje szkodzą nie tylko dziecku, ale też rodzicom, którzy
burzą swój autorytet i poważanie. Jak wynika z powyższego kara wymagała szerszego omówienia, gdyż budzi wiele
różnych emocji. W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest rodzicom egzekwować od dzieci właściwe zachowania.
Często bywa, że młode pokolenie wychowuje telewizja, ponieważ rodzice w pogoni za zapewnieniem bytu,
większo ść czasu spędzają w pracy.
Duży wpływ na zachowanie dziecka ma także środowisko w jakim ono uczy się i bawi. Można by dużo pisać na
temat co jest skuteczniejsze: nagroda czy kara? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam; rodzic, nauczyciel,
osoby wspomagające w wychowaniu(np. niania). Wszyst ko zależy też od tego, jak będziemy traktować nasze dzieci.
Współczesne trendy psychologiczne podchodzą do dziecka podmiotowo, a nie jak kiedyś przedmiotowo. Należy
o tym pamiętać i do każdego dziecka podchodzić indywidualnie. Młody człowiek ma tyle samo wrażliwości i potrzeb co
dorosły, nie posiada jedynie bagażu doświadczeń życiowych.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bajszczak J., O dysc yplinie w wyc howaniu, PZWS, Warszawa 1959
Braude Z., Pomówmy o nasz ych dzieciac h. Is kr y, Warszawa 1962
Cackows ki A., Probl emy i pseudoproblemy, Warszawa 1964
Chmiels ka J., Kara w wyc howaniu, Państwowy Instytut Higieny Ps yc hicznej, Warszawa 1947
Dudkiewicz, Prac e magisters kie z pedagogiki – prz ewodnik metodyczny, Kielc e 1994
Ellwart J., Kaszuby – przewodni k turys tyczny. Region Gdyni a 1998
Fontana D., Ps yc hologia dla naucz ycieli, Z ys k i spół ka, Poz nań 1998
Jundziłł I., Nagrody i kary w wyc howaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986
Kellas y M. (red.), Kości erzyna z ar ys dziej ów mi asta do 1939 r., Toruń 1994
Konarzews ki K., Podstawy teorii oddzi aływań wyc howawcz ych, PWN, Warszawa 1982
Maciaszek J., Nagroda i kara w wyc howaniu dziec ka. Ins tytut Wydawnicz y CRZZ, Warszawa 1975
Mamusz ka F., Troj anows ka I., Kościerz yna i Ziemi a Kościers ka, Gdańs k 1972
.Marchewicz K., Miasto Kościerz yna w okresie tysi ąclecia państwa pols kiego, Kości erzyna 1959
Markoc ki Z. Kubiels ki W., Wybrane z agadni enia metrologii badań społecz nych, WSP Słups k 1995
Możdżeń S., Teksty źr ódłowe do dzi ejów wychowania, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce II/1994
Możdżeń S., Zar ys historii wychowania, Wydawnictwo pedagogiczne ANP, Kielce 1992
Okoń W. Słowni k Pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pellegrino G., Udane małżeńs two, lepsze wyc howanie, Wydawnictwo Sal ezjańs ki e, Warszawa 1994
Pellegrino G., Mali dzisiaj, dorośli jutr o, Wydawnictwo Salezjańs kie, Warszawa 1995
Pilch T., Zas ady badań pedagogicznyc h, Ossolineum, Wrocław 1977
Pomykało W. (red.), Enc yklopedia pedagogiczna, Warszawa 1983
Przetacz nikowa M., Ps ychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1983
Skorny Z., Prac e magisterski e z ps ychol ogii i pedagogiki, Warszawa 1984
Sośnic ki K. Teoria środków wyc howania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973
Zaczyńs ki W., Prac a badawcza naucz yciela, Warszawa 1995

