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Gosia Stańczyk: 
 
Cześć, 
Nazywam się Gosia Stańczyk. Zapraszamy Was z Agnieszką Stein do obejrzenia 
filmu, który nazwałyśmy “Lekcją 0”. To takie intro, które pozwoli Wam się 
zorientować, o czym będzie kurs “Relacja bez kar i nagród”, który dla Was 
przygotowałyśmy. 
 

Relacje, w których obecne są kary i nagrody są nam dobrze znane, bo 
wszyscy w jakimś stopniu ich doświadczyliśmy: niektórzy w rodzinach inni w 
przedszkolach, szkołach albo w kontaktach z innymi dorosłymi. 
 

Im bardziej powszechne staje się widzenie dziecka, jako kogoś, komu 
przynależy równy szacunek, co osobie dorosłej, tym bardziej popularne jest 
poszukiwanie takich sposobów budowania relacji, które wychodzą właśnie z miejsca 
szacunku i zaufania. Coraz więcej wiemy też na temat konsekwencji, jakie kary i 
nagrody niosą zarówno dla relacji, jak i dla zdrowia psychicznego dzieci. To skłania 
rodziców poszukiwania innych sposobów budowania współpracy i realizowania 
wpływu na życie swoich dzieci.  

 
Rodzice mówią nam, że to nie jest prosta droga i często można czuć się na 

niej osamotnionym, zagubionym i przepełnionym obawami. Taka gruntowna zmiana 
w sposobach reagowania wymaga czasu i jest procesem. 

 
● Pierwszym, co jest trudne jest to, że rezygnacja z 

nagród i kar wymaga często zejścia ze starych, 
dobrze wydeptanych ścieżek. Można obawiać się 
bezradności.  

● Rodzice doświadczają też niepokoju, związanego z 
tym, czy bez kar i nagród uda się zadbać o rozwój i 
bezpieczeństwo dzieci, czy uda się wyposażyć 
dziecko we wszystko, czego ono potrzebuje na 
życie.  

● Często doświadczają też ocen i niezrozumienia ze strony innych dorosłych.  
 
  



 
Dziś chcę Wam tu opowiedzieć o trzech wskazówkach, które mogą być w 

wspierające w odchodzeniu od nagród i kar: 
 
1. Żeby odejść od nagród i kar nie potrzeba poznać jakiejś 

uniwersalnej, idealnej metody, która pozwoli nam poradzić sobie w 
każdej sytuacji. Takie metody nie istnieją. Nie trzeba mieć nie 
wiadomo jak wysokich kompetencji rodzicielskich. To jest coś, na co 
gotowi jesteśmy tu i teraz. Skoro kary w dłuższej perspektywie nie są 
skuteczne i nie wspierają relacji, już samo zrezygnowanie z nich 
będzie służyć nam samym, atmosferze, dziecku i relacji. Sposoby, 
które pomagają dziecku i pozwalają nawiązać współpracę będziemy 
poznawać stopniowo, poprzez doświadczenie i kontakt. 
Często jest też tak, że my znamy i stosujemy te inne sposoby 
tylko nie ufamy, że będą one wystarczające.  

2. Dobrze zaczynać od prostych, a nie najtrudniejszych sytuacji. A 
więc wprowadzać nowe sposoby reagowania wtedy, gdy czujemy się 
dobrze, w sytuacjach o niskim lub umiarkowanym stopniu trudności. 
Nie wtedy, gdy emocje sięgają zenitu, obserwują nas inni ludzie a my 
czujemy się zupełnie bezradni.  
Każda sytuacja, w której uda się zareagować “po nowemu”, zwiększa 
szansę na to, że w warunkach silnych emocji, stresu i wzburzenia 
będziemy gotowi sięgnąć po to nowe, przetestowane już rozwiązanie. 

3. Dobrze zatrzymać się nie tylko przy praktyce i szukaniu rozwiązań, ale 
także na poziomie refleksji i zmiany perspektywy patrzenia na 
rodzicielstwo. Zapytać siebie, co jest dla mnie ważne w mojej relacji z 
dziećmi, na czym mi zależy, czego chciałabym/chciałbym dla swojego 
dziecka?  
Uświadomienie sobie swoich przekonań, które wpływają na to, jak 
patrzymy na nasze dzieci i siebie samych, a w konsekwencji także na 
to, jak działamy, może być podstawą do trwałej i głębokiej zmiany. 
Cenne jest szukanie takich przekonań, które będą wspierać nas i 
naszą relację z dziećmi. 

 
W tym procesie bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy 

patrzą w tym samym kierunku. Podczas naszego kursu taki cel realizuje 
dedykowana uczestnikom grupa na facebooku i wymiana myśli w trakcie 
webinarium. Często słyszymy, podczas warsztatów prowadzonych stacjonarnie, ale 
także podczas kursów i procesów rozwojowych online, że korzystanie z 
doświadczeń i poczucia wspólnoty z innymi ludźmi, którzy mają podobne wyzwania i 
podobne do nas cele, jest ogromnie wspierającym dla uczestników doświadczeniem. 
 



 

Agnieszka Stein: 
 

Gosia powiedziała wam o trzech sposobach, jakimi można się wspierać, gdy 
zaczynamy stosować podejście bez kar i nagród. Ja chcę wam powiedzieć jeszcze o 
czymś, co można by nazwać czwartym sposobem. 

Myślę, że kiedy pamiętamy o tym, że to my się uczymy, popełniamy 
błędy i niekoniecznie nam się wszystko od razu udaje, łatwiej nam jest 
pamiętać o tym, że dzieci mają tak samo i że też one się wszystkiego 
dopiero potrzebują nauczyć. 

Łatwiej jest nam o łagodność i dla siebie i dla dzieci, o to żeby pamiętać, że 
błędy nie wynikają ze złej woli. Nasze starania mogą mieć różny efekt, w zależności 
od tego, w jakiej jesteśmy kondycji, co działo się danego dnia oraz czy z jakimś 
wyzwaniem spotkaliśmy się pierwszy raz, czy już kolejny. To właśnie nazwałabym 
czwartym sposobem: łagodność dla siebie i pamiętanie, że sytuacja bycia w relacji 
z dziećmi, to sytuacja, w której wszyscy się uczymy i wszyscy doświadczamy czegoś 
po raz pierwszy. 

Chcę wam teraz opowiedzieć trochę o tym, co wchodzi w skład kursu od 
strony merytorycznej, czyli co właściwie chcemy dla was zrobić w czasie tego kursu.  

Na początek odbędzie się webinarium, w którym chcemy się przyjrzeć 
rozmaitym mitom na temat kar i nagród, karania i nagradzania a także na temat 
sytuacji gdy tych kar i nagród nie ma. W trakcie webinarium damy wam więcej 
jasności i konkretną wiedzę dotyczącą różnych wątpliwości związanych z 
podejściem bez kar i nagród. Wiemy, że te mity są bardzo obecne w świadomości 
rodziców bo często się z nimi spotykamy. 

Nawet rodzice, którzy nie wierzą za bardzo w te mity mają niepokój kiedy 
słyszą je z ust bliskich osób. Nie zawsze też wiedzą jak przekazać komuś czemu 
dane stwierdzenie jest mitem. A kiedy na czyjąś wątpliwość nie wiemy jak 
odpowiedzieć to wpływa to bardzo na naszą pewność w danej kwestii. 

Chcemy też dzięki temu webinarium dać wszystkim jego uczestnikom 
wspólną bazę, na której będziemy mogli się potem opierać w trakcie kursu. 

 



Drugi element kursu, o którym chciałam wam opowiedzieć, to 7 lekcji, 
dotyczących poszczególnych kwestii związanych z karami, nagrodami, pochwałami i 
krytyką.  

Pierwsza lekcja całego kursu, będzie dotyczyła tego, co działa, co nie działa, 
co jest skuteczne, co nieskuteczne, o tym, jak w ogóle definiować sobie, co to 
znaczy skuteczność w relacjach z dziećmi, co to znaczy, że coś nie działa, po czym 
rozpoznać, że nasze rodzicielstwo jest takie, jakbyśmy chcieli i spełnia cele, które 
sobie założyliśmy. Ważne jest też pytanie, jakie cele sobie stawiamy w swoim 
rodzicielstwie, o co nam w tej sytuacji chodzi, co jest dla nas ważne w naszej relacji 
z dziećmi, na jakich wartościach opieramy nasze rodzicielstwo.  

Drugi film, będzie opowiadał o dbaniu o bezpieczeństwo i braniu pod uwagę 
innych i o tym jak wspierać dziecko w tym, żeby potrafiło to robić. To są najczęstsze 
wątpliwości, które pojawiają się, kiedy rozmawiamy o karach.  

Trzeci film, będzie dotyczył tego jak budować motywację u dziecka. To jest 
taki element, który naszym zdaniem często się pojawia, kiedy mówimy o nagrodach.  

Czwarty film, będzie mówił o tym, jak bez pochwał wspierać poczucie własnej 
wartości dziecka. Bo to jest taki element, który, naszym zdaniem, pojawia się często, 
kiedy rodzice słyszą o tym, że można wychowywać dzieci bez chwalenia.  

I piąty: opowiemy wam, w krótkim filmie o tym jak wygląda takie dawanie 
informacji zwrotnej i wspieranie rozwoju i tego, żeby dziecko umiało czerpać 
informację zwrotną z różnych sytuacji, które nie opiera się na krytykowaniu dziecka.  

Kolejne dwa filmy czyli szósta i siódma lekcja, będą dotyczyć sytuacji, o 
których rodzice często nam mówią i o których dużo pisaliście, w ankiecie, dotyczącej 
relacji bez kar i nagród.  

Pierwszy z nich (lekcja szósta) będzie dotyczyć wspierania dziecka, które 
spotyka się z karami, nagrodami w różnych instytucjach, czyli które w przedszkolu 
lub szkole ma kary i nagrody. Będziemy mówić o tym, jak my jako rodzice możemy w 
tej sytuacji wesprzeć dziecko i jak możemy rozmawiać o tym z innymi dorosłymi. 
Poświęcimy też uwagę temu, jak możemy rozmawiać z rodziną, dziadkami o tym, co 
dziecku służy. Opowiemy też w tym filmiku troszkę o tym, czy to prawda, że w 
dorosłym życiu wszystko opiera się na karach i nagrodach i czy to jest tak, że my się 
do tego podejścia z karami i nagrodami na pewno musimy przyzwyczaić w 
dzieciństwie, żeby sobie w dorosłym życiu dać radę.  

W ostatnim, siódmym filmie opowiemy wam o asertywności czyli o tym, co 
robić, kiedy dorośli kwestionują nasze podejście do wychowania, kiedy straszą nas 
tym, co z naszych dzieci wyrośnie lub zarzucają nam, że wychowujemy dzieci 
bezstresowo. To będzie film o tym jak zatroszczyć się, zadbać o siebie, ponieważ 



niestety podejście oparte na nagrodach i karach, z którym wszyscy się zetknęliśmy i 
z którego wszyscy wyrośliśmy, nie daje narzędzi do tego, żeby dbać o siebie, żeby 
pokazywać własne granice, żeby pokazywać gdzie jest nasza przestrzeń osobista, w 
której chcemy sami o pewnych rzeczach decydować. Temat asertywności 
rodzicielskiej i dbania o siebie w relacji z innymi dorosłymi, niekoniecznie tylko z 
dzieckiem, jest pewną klamrą, która spina ten kurs i to, co się na nim będzie działo.  

Oprócz tego, w trakcie kursu odbędzie się jeszcze drugie webinarium, na 
którym pokażemy wam jak można budować współpracę z dziećmi i jak rezygnacja z 
kar i nagród może w tym pomóc. Pokażemy wam jak można rozwiązywać różne 
trudne sytuacje, w których potrzebujemy, żeby coś się zadziało i opowiemy wam jak 
brać w tych sytuacjach pod uwagę wiedzę o rozwoju dziecka ale także swoje 
możliwości. Opowiemy Wam też o tym co jest dzieciom bardziej potrzebne do 
rozwoju niż posłuszeństwo, konsekwencja czy sukcesy. Podzielimy się z wami tym w 
jaki sposób budowanie relacji bez kar i nagród daje więcej radości, luzu i poczucia 
sensu we wspólnym życiu. 

To będzie już druga edycja kursu “Relacja bez kar i nagród”. W pierwszej 
wzięło udział ponad 300 osób, w tym ponad 100 profesjonalistów pracujących z 
dziećmi i rodzicami. Dostaliśmy wiele informacji o tym, jakim wsparciem był kurs dla 
jego uczestników, dlatego robimy go ponownie. 

Jeśli chcecie poznać szczegółowe informacje o kursie, o jego zawartości, 
harmonogramie i cenie, zapraszam na stronę: www.relacjabezkarinagrod.pl. Jeśli 
natomiast macie dodatkowe pytania lub wątpliwości, zapraszam Was do kontaktu z 
nami poprzez e-mail, na adres: kontakt@gosiastanczyk.pl. Kurs zaczyna się 16 
marca. 15 marca kończymy zapisy. Czekamy na Was. 
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