
Kary i nagrody w wychowaniu – list otwarty pedagoga szkolnego

Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy,
kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby nasze oddziaływania wychowawcze przynosiły
oczekiwany skutek.  Nie ma na to gotowej recepty,  gdyż każde dziecko jest  indywidualną
jednostką  i  to,  co  działa  na  jedno,  może  okazać  się  zupełnie  nieskuteczne  w  przypadku
innego.  Na  rodzaj  i  skuteczność  oddziaływań  wychowawczych  rodziców  mają  wpływ
rozmaite czynniki, m.in.

 wrodzone cechy dziecka, np. typ temperamentalny

 stan zdrowia dziecka

 temperament i osobowość rodzica

 doświadczenia rodzica z okresu własnego dzieciństwa

 postawy rodzicielskie prezentowane przez rodzica

 konsekwencja bądź jej brak w egzekwowaniu od dziecka wymagań

 rodzaj stosowanych nagród i kar

 I. Kara w wychowaniu dziecka

Karanie  ma  na  celu  wyeliminowanie  niepożądanych  zachowań  dziecka.  Powinno  być
stosowane wtedy, jeżeli nie pomaga prośba, perswazja, upomnienie, czy polecenie. Kara jest
naprawdę skuteczna tylko wówczas, jeżeli dziecko rozumie, za co i dlaczego zostało ukarane.
W  związku  z  tym  powinna  być  ona  dostosowana  do  wieku,  okoliczności,  rodzaju
przewinienia i indywidualnej  wrażliwości  dziecka.  Np. bardzo wrażliwemu dziecku często
wystarczy  upomnienie,  zmartwienie  rodzica,  ostrzejsze  zwrócenie  uwagi,  rozmowa  i
wytłumaczenie,  na czym polega niewłaściwość jego zachowania.  Kara jest  skuteczniejsza,
jeżeli  karzący jest  dla  dziecka  autorytetem,  osobą,  na której  dziecku zależy.  Jako metoda
wychowania  spełnia  ona  swoje  funkcje  ,  jeśli  jest  stosowana  świadomie,  konsekwentnie.
Powinna  uczyć  dziecko  odpowiedzialności  i  przewidywania  rezultatów  swojego
postępowania, a także wywołać chęć zmiany dotychczasowego zachowania się.

Warunki skuteczności kary:

 powinna być ona adekwatna do winy i sprawiedliwa (nie można np. karać dziecka za 
coś, co zrobiło niechcący lub dawać surowej kary za drobne przewinienie)

 powinna być stosowana konsekwentnie

 powinna uwzględniać okoliczności, wiek dziecka, motywy jego czynu

 powinna następować bezpośrednio po przewinieniu

 powinna być dla dziecka zrozumiała - należy mu wytłumaczyć, dlaczego zostało 
ukarane

II. Nagroda w wychowaniu dziecka

Nagradzanie dziecka ma na celu zachęcanie go do właściwego postępowania, podtrzymuje i
utrwala  pozytywne  cechy  i  zachowania  dziecka.  Dziecko,  które  jest  nagradzane,  nabiera
wiary w siebie, zaufania do swoich możliwości, czuje, że jest kochane i akceptowane przez
rodziców.  Poza  tym  otrzymywanie  nagród  jest  dla  dziecka  źródłem  pozytywnych  uczuć,
radości, dobrego samopoczucia. Dzięki nagradzaniu umacniają się więzi emocjonalne między
dzieckiem a osobami nagradzającymi.

Rodzaje nagród:

 pochwała, uznanie



 uśmiech, przytulenie dziecka

 wspólne atrakcyjne spędzanie wolnego czasu

 sprawianie dziecku przyjemności

 wizyta u kolegi, koleżanki lub zaproszenie ich do domu

 nagrody rzeczowe

 pieniądze ( kieszonkowe, do skarbonki)

 zwolnienie z obowiązku

 uzyskanie jakiegoś przywileju

 obdarzenie dziecka zaufaniem

Nagrody  powinny  być  związane  z  tym,  co  dziecko  lubi,  co  sprawia  mu  przyjemność.
Nagradzać dzieci trzeba nie tylko za to, co zrobiły dobrze, ale również za powstrzymanie się
od złego zachowania.  Im młodsze dziecko, tym nagrody powinny być bardziej  konkretne,
jednak z wiekiem powinno się raczej zastępować nagrody rzeczowe pochwałami, akceptacją -
słownym  wyrażaniem  naszej  aprobaty  i  zadowolenia  z  zachowania  dziecka..  
Dziecko powinno wiedzieć, za co i dlaczego dostaje nagrodę, powinno też na nią zapracować.
Nadmierna  ilość nagród uzyskiwanych  bez odpowiedniego uzasadnienia  i  bez wysiłku  ze
strony dziecka powoduje, że ich wartość maleje, a nagradzanie przestaje być skuteczne.

Jak chwalić dziecko?

Dobra pochwała jest:

 prawdziwa – czyli sam w nią wierzysz

 pozytywna – bez krytyki

 przekonywująca – czyli chwalony w nią uwierzy

 poważna – bez żartu i ironii

 pokazująca, co konkretnie nam się podobało
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