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Kary i nagrody w wychowaniu 

Podaj związek kar i nagród w rozwoju uspołecznienia jednostki. 

„Wśród nacisków wychowawczych najczęściej wymienia się kary i nagrody, one też - w 

szczególności kary - są dziś przedmiotem szeregu dyskusji” 

W wychowaniu specyfika ich oddziaływania(s. 419): 

[1] Społeczny charakter: 

„Są to rezultaty działań drugiego człowieka, który umyślnie wyrządza dziecku przykrość lub 

sprawia mu przyjemność, aby podporządkować je swoim wymaganiom”;  

stąd: „reakcja dziecka - szczególnie dziecka starszego - jest tu inna niż przy naturalnych 

konsekwencjach działania. Dziecko może być np. przekonane, ze kara była niesprawiedliwa”
1
 

„W rezultacie kara nie wywrze zamierzonego wpływy wychowawczego, a tylko pogłębi 

negatywną, lękową czy agresywną postawę dziecka wobec wychowawcy. 

Również i postawa wychowawcy zależy często od stosunku dziecka do niego: jeśli wychowanek 

nie podporządkuje się wymaganiom i sprawia trudności, stosunek wychowawcy do niego staje 

się negatywny, tym bardziej, im więcej ma on z nim kłopotów. 

Jak z tego wynika, w wychowaniu działają dodatnie sprzężenia zwrotne między wychowawca a 

wychowankiem, decydując o ich wzajemnej postawie, co stanowi istotny warunek skuteczności 

lub nieskuteczności karania i nagradzania” (420) 

[2] Spotykają się ze „swoistą dla człowieka tendencją do autonomii, decydowania o sobie” 

„Już około 3 roku życia dzieci przeważnie zaczynają przejawiać upór i samowolę, nie chcąc 

wykonywać poleceń, a kary za nieposłuszeństwo przestają przynosić rezultaty. Ten okres 

niektórzy psychologowie określili jako „wiek przekory” (Buchler C., 1927; por. Żebrowska M., 

1966, s. 415)”
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Tak więc w wychowaniu głównym czynnikiem, od którego zależy skuteczność karania i 

nagradzania, jest charakter stosunków między wychowankiem a wychowawcą” 

S.  BALEY (1958, s. 182 - 210): 

Stanowi „kombinacje stosunku życzliwości i stosunku przewodzenia
3
.  

                                                 
1
 Zob. Baley, 1968, s. 208; Mika  „Skuteczność kar w wychowaniu” 1969. 

2
 Jest to wiek emocji; nie ma tu autonomii, lecz identyfikacja z emocją. 

3
 Widać tu proste nawiązanie do Kreutza: „Osobowość nauczyciela - wychowawcy” 



LEWICKI PSYCHOLOGIA KLINICZNA - KONSPEKT 2 

Życzliwość to zasadniczo tendencja do pomagania innym w ich kłopotach i trudnościach; (...) 

można ją też określić jako postawę uspołecznioną. Nie wyklucza to krytyki wychowanka, a 

nawet ukarania go. (...)  

Uspołecznienie jednak
4
 to również sprawa samokontroli, „rozumu”, który mówi, że właśnie 

życzliwość dla drugiego wymaga, aby powstrzymać go od postępków szkodliwych dla niego 

samego i dla innych” (422). 

PRZEWODZENIE: „Różni się od zwykłej życzliwości przede wszystkim tym, że przywódca 

posiada u swoich zwolenników autorytet
5
(...) [jest to] 

po pierwsze - wnikliwość psychologiczna, dzięki której wychowawca nie daje się naiwnie 

„nabrać”, oszukać czy okłamać, oraz,  

po drugie - konsekwencja, tzn. kierowanie się w stosunkach z ludźmi tymi samymi zasadami 

postępowania, jakich wymaga się od wychowanka” 

Różnica wobec behawioryzmu: znaczenia! 

„Jeśli nagroda dostarczy wychowankowi informacji nie o jego własnym postępowaniu, lecz o 

głupocie i naiwności wychowawcy, a kara - informacji o jego nieżyczliwości, wpływ tych 

wychowawczych oddziaływań będzie przeciwny do zamierzeń” (424) 

W RESOCJALIZACJI: 

„Przy najpoprawniejszych nawet wymaganiach i najlepszych „intencjach” wychowawcy, 

wychowanie może wręcz produkować aspołeczność, jeśli postawa wychowawcy wobec 

wychowanka będzie bądź nieżyczliwa, bądź naiwnie pobłażliwa” (424) 

są to „wpływy niezamierzone” 

Problemem są inne wpływy, przeciwdziałające wychowaniu (np. grupy koleżeńskiej, itd.). 

Margines swobody dla błędów wychowawczych jest wówczas bardzo mały (424) 

                                                 
4
 Odwołanie do emocjonalnej sprzeczności karania i lubienia kogoś; problem częsty u kobiet. 

5
 Baley S., 1958, 202. 


