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Gosia Stańczyk: Dobry wieczór. Gosia Stańczyk i Agnieszka Stein. Poprowadzimy dla Was 
webinarium o mitach wokół kar i nagród. 

Ten webinar otwiera projekt kursu on-line, który odbędzie się marcu 2020 r., a będzie poświęcony 
relacji bez kar i nagród. Jest on otwartą częścią tego kursu dla wszystkich – dla tych, którzy są 
zainteresowani, dla tych, którzy chcą skorzystać. Najpierw będziemy opowiadać o mitach, a mniej 
więcej w połowie kursu opowiem Wam o tym projekcie, który szykujemy, a później wrócimy do treści 
merytorycznych. 

Postanowiłyśmy, żeby dzisiejsze spotkanie było karmiące i dla osób, które dopiero sobie zerkają i chcą 
się dowiedzieć, o co chodzi z tymi karami i nagrodami, i wcale nie mają przekonania do rezygnowania 
z nich w swojej pracy albo w rodzicielstwie, i dla tych osób, które już są w temacie. Mamy nadzieję, 
że wszyscy z Was coś dla siebie wezmą z tego kursu. 

Agnieszka Stein: Chcę zacząć od takiego kawałka porządkującego, który ma nam głównie posłużyć 
jako punkt odniesienia, gdy będziemy mówić o kolejnych mitach. Nasza definicja kary składa się z 
czterech elementów, po których można odróżnić karę od nie-kary. Pierwszy podpunkt: kara jest 
nieprzyjemna. Z samego złożenia ona taka jest. Nie wyobrażam sobie przyjemnej kary. Po drugie kara 
jest oparta na przewadze siły – chcąc kogoś ukarać, musimy mieć takie możliwości, żeby coś mu 
odebrać, coś zrobić, czegoś nie zrobić, w jakiś sposób zadziałać. Jeżeli nie ma między ludźmi 
przewagi siły, to najczęściej są w stanie poradzić sobie tak, żeby tej kary nie dało się wykonać. Kara 
jest zawsze oparta na strachu, czyli na takim mechanizmie: jeśli zrobisz coś, to ja zrobię wtedy coś 
takiego, że kolejnym razem, kiedy będziesz chciał zrobić to swoje coś, to będziesz się bał, że ja zrobię 
coś swojego ponownie. Innymi słowy kara ma odstraszać od powtarzania kolejny raz danej rzeczy. 
Kara jest również celowa i intencjonalna. Czyli karą nie jest to, co robimy przypadkiem albo co nam 
jakoś wyszło przypadkiem i nie zauważyliśmy, że to się zadziało, tylko kara jest metodą 
wychowawczą, czyli czymś, co robimy celowo, intencjonalnie, po to żeby wpływać na zachowanie 
dziecka, po to żeby je kontrolować, po to żeby w jakiś sposób na nie oddziaływać. Ona nie zdarza się 
przypadkiem, w tym sensie, że nie zauważyliśmy, że ukaraliśmy dziecko. 

Bardzo często pojawia się taka wątpliwość, która myli karę z konsekwencją. Powoduje ona niejasność 
dotyczącą tego, co jest karą, co konsekwencją. Jest to pewne ustalenie i umowa – nie ma 
obiektywnego sposobu stwierdzenia, co jest czym. Natomiast dla mnie pomocne jest takie 
rozróżnienie, w którym konsekwencją nazywam jednak rzeczy, które dzieją się na skutek działań praw 
przyrody, bez czyjejś decyzji. Myślę, że czasami my dorośli używamy słowa „konsekwencja” trochę 
chcąc ukryć to, że zdecydowaliśmy o tym, żeby kogoś ukarać, czyli chcemy, aby nie do końca jasne 
było to, że my to zrobiliśmy. Niestety jest tak, że jeśli to my byliśmy autorami pewnego działania, to 
dzieci wiedzą, że to my jesteśmy jego autorami i ono nie zdarzyło się na skutek działania praw fizyki. 
Ja mam taki prosty sposób: jeśli lubimy wymyślać, egzekwować, ustalać, wyciągać konsekwencje, 
czyli mówimy słowa, które sugerują nasze aktywne działanie, to najprawdopodobniej jest bardzo duża 
szansa, że mówimy o karze. Dlatego że naturalnych konsekwencji nie trzeba wymyślać, nie trzeba ich 
wyciągać, one po prostu dzieją się same. I czy my zauważymy, co dziecko zrobiło, czy nie, to ono ma 
szansę konsekwencje swojego działania zobaczyć, doświadczyć samo, nie tylko wtedy, gdy my jakoś 
w tej sytuacji uczestniczymy. 
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Gosia: Jak widzę konsekwencję i karę, to myślę, że kara od kilku lat ma taki niezbyt dobry PR. W 
związku z czym zaczęło się używać tego słowa „konsekwencja”, które kojarzyło się łagodniej i 
delikatniej. Ale ja mam takie wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, że te konsekwencje wcale nie 
pomagają dziecku, dlatego że jeśli mówimy o konsekwencji, to zazwyczaj lokujemy odpowiedzialność 
w dziecku. Że przynajmniej jak mówimy o karze i jasno to nazywamy, to jest jasność, że to dorosły 
zdecydował. A kiedy mówimy o konsekwencji, to przekładamy odpowiedzialność za to, co dziecko 
spotyka, na nie, żeby to ono wybrało, że to je spotyka, decydując się na takie zachowanie. 

Agnieszka: Czasem nawet mówimy: „To teraz muszę cię ukarać”, „Musisz ponieść konsekwencje”, 
że jakby sam zdecydowałeś, że teraz ja zrobię to i to. 

Naszym celem nie jest to, żeby stresować uczestników webinarium tym, aby nagle odkrywali, że 
stosują kary, podczas gdy myśleli, że ich nie stosują, ale naszym głównym celem jest pokazanie Wam, 
jak można opiekować się dziećmi bez kar i nagród. 

Pytanie: Czy oceny szkolne są konsekwencjami, karami czy nagrodami? Ja mam poczucie, że jednak 
karami i nagrodami, ponieważ jakiś dorosły decyduje, że daje ocenę. Ja pracowałam w szkole i 
dorosły zawsze może zdecydować, jaką da ocenę. To od nauczyciela zależy, jaką ocenę da. To 
nauczyciel ustala system oceniania. 

Czym jest nagroda? Nagroda jest przyjemna, w dalszym ciągu oparta na przewadze siły i strachu, czyli 
w dalszym ciągu ja muszę być silniejsza od drugiej osoby, żeby zastosować nagrodę. Muszę mieć 
dostęp do jakiegoś dobra, które mogę dziecku wydzielać, mogę mu je dać lub nie dać. Jeżeli 
próbowałabym Gosię ukarać tym, że jej nie dam czekolady, to Gosia, gdyby miała ochotę, kupiłaby tę 
czekoladę sama. I karanie, między ludźmi, którzy mają równe możliwości, równy dostęp do różnych 
dóbr, nie do końca jest możliwe. 

Przejdźmy teraz do mitów. Mit pierwszy: Wychowanie za pomocą kar i nagród jest łatwiejsze. 
Spotykam się z tym mitem zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie odeszli od kar i nagród albo próbują od nich 
odejść, napotykają na różne wyzwania, na sytuacje, w których trudno jest im wymyślić, co zrobić i jak 
zadziałać, na sytuacje, w których dziecko przeżywa emocje, chce coś robić po swojemu, ma jakiś 
własny pomysł, robi rzeczy, które są trudne, i kiedy boją się o bezpieczeństwo dziecka. W momencie 
kiedy np. byłam bardzo wkurzona na swoje dziecko, przychodzi taka myśl – sama ją znam – „Jakbym 
dała karę, to może by zrozumiał, albo: „Powiem mu, że coś mu obiecam za to, i wtedy on to zrobi”. I 
wydaje nam się, że to spowoduje jakąś nauczkę u dziecka, zrozumienie, ale jest też taka pokusa, że po 
prostu szukamy łatwości, czyli że potrzebuję wyjść z domu, potrzebuję wrócić do domu, potrzebuję, 
żeby dziecko wzięło leki. I z tego powodu w ogóle nie mamy takiej myśli z Gosią, żeby oceniać 
rodziców, którzy stosują kary i nagrody albo którym się to zdarzyło – myślę, że mi się też zdarzyło 
parę razy przekupić moje dziecko z desperacji, jak już nie miałam pomysłu, co zrobić, i parę razy 
pojawiła mi się myśl o karze. 

Natomiast jakbym miała powiedzieć o długoterminowej trudności i łatwości w stosowaniu kar i 
nagród, to jest dla mnie jasne, że długoterminowo kary i nagrody nie pomagają nam w relacji z 
dzieckiem, ponieważ długoterminowo tworzą sytuację, w której dziecko kłamie, żeby uniknąć kary 
albo żeby dostać nagrodę. Mam też takie doświadczenie, że dzieci zachowują się różnie, czasem 
pogadam z dzieckiem i ono zrobi, o co proszę, czasem pogadam z nim i ono nie zrobi tego, o co 
proszę. Łatwo jest nam dorosłym wchodzić w taką myśl, że dziecko zachowało się w ten pożądany 
sposób dzięki temu, że ja coś zrobiłam we właściwy sposób, dobrze, i że dziecko zrobiło coś w jakiś 
niepożądany sposób dlatego, że ja zrobiłam coś niewłaściwie. Czyli łatwo jest nam widzieć 
zachowanie dziecka tylko i wyłącznie jako efekt naszej skuteczności. Myślę, że to jest bardzo grube 
uproszczenie, że są co najmniej dwa czynniki, o których warto pamiętać. Pierwszy z nich to rozwój, 



czyli że dzieci różnych rzeczy nie robią, bo nie są na to gotowe, albo zaczynają różne rzeczy robić, bo 
do tego dorosły. To, że dziecko coś zaczęło robić albo przestało, niekoniecznie jest wynikiem mojego 
działania, może być wynikiem rozwoju i umiejętności dziecka. A po drugie, może być to wynikiem 
decyzji dziecka. Czyli ja mogę mieć supermetodę, sposób, zastosować karę, nagrodę, ale po drugiej 
stronie mam dziecko, które może chcieć coś zrobić albo nie chcieć. Myślę, że kiedy używam kar i 
nagród, to trudniej mi jest o tym pamiętać. Trudniej jest mi pamiętać, że dziecko zawsze robi najlepiej, 
jak potrafi, że się stara, ma zawsze dobre intencje, bo zwróćcie uwagę na to, że w samą filozofię kar i 
nagród jest wpisane to, że nagroda i kara zakłada trochę złą wolę dziecka. 

Gosia: W każdym takim micie, który poruszymy, jest jakieś ziarnko prawdy. I rzeczywiście jest tak, 
że jeśli przywykliśmy i bardzo dobrze znamy takie sytuacje, w których za jakieś zachowanie jest kara, 
to może być nam łatwiej pomyśleć i zareagować w ten sposób: „Jeśli nie przestaniesz grać, to jutro nie 
grasz wcale” – to dlatego że nasz mózg najłatwiej wybiera te metody i te strategie, których często 
używa i które są mu dobrze znane. To jest do zmiany. Kiedy zaczynamy powolutku na łatwiejszych 
sytuacjach uczyć się nowych sposobów reagowania, zmieniania perspektywy, patrzenia na dziecko, 
sprawdzania, o co mi chodzi w tej sytuacji, co stoi za zachowaniem dziecka, to może się okazać, że z 
czasem dużo łatwiej będzie mi patrzeć na dziecko w nowy sposób i stosować nowe strategie. 
Wówczas ta myśl o karze będzie się pojawiać rzadziej. 

Agnieszka: Chcę odnieść się do następującego pytania: Co z sytuacjami, kiedy dziecko chce wyjść na 
ulicę? To są sytuacje, których nie da się załatwić za pomocą kary i nagrody. Ponieważ kiedy mam 
dziecko, które jest w takim wieku, że wychodzi na ulicę, to ja nie mogę ryzykować tego, że dam karę i 
ta kara nie zadziała. Ja muszę fizycznie uniemożliwić dziecku wyjście na ulicę. Wydaje się, że jak 
rodzic będzie dysponował karą i nagrodą, to będzie miał takie supernarzędzie do tego, żeby 
kontrolować zachowanie dziecka i żeby ono powstrzymało się od różnych niepożądanych zachowań. 
Ja opowiem pewną historię, która mi się z tym bardzo skojarzyła. Gdy moje dziecko miało cztery lata i 
na brzegu wanny stały te wszystkie kolorowe buteleczki z płynami, to ono miało zwyczaj wlewania 
ich wszystkich do wody. Co zrobić, żeby ono tego nie robiło? Według mnie, jeżeli dziecko ma cztery 
lata, to jedyne, co mogę zrobić, to schować buteleczki. Żadne rozmowy, tłumaczenia, straszenie karą, 
obiecywanie nagród czy odwoływanie się do jakichkolwiek rzeczy nie zadziałają. Dużo skuteczniejsze 
jest to, żeby schować te rzeczy, aby dziecko nie mogło ich wlewać do wanny, bo dla czterolatka to jest 
bardzo duża pokusa. 

Gosia: Można również przygotować komplet buteleczek, które służą do tego, żeby je wlewać do 
wanny. I jest w nich woda z barwnikiem, codziennie nowa. 

Agnieszka: Ale nie liczę na to, żeby małe dziecko powstrzymało się od danego działania, którego ja 
bardzo chcę uniknąć, bo ono nie ma takiej możliwości. 

Nie mamy w planie, aby mówić za dużo o tym, dlaczego powinno się zrezygnować z kar, ponieważ 
mamy poczucie, że rodzice dużo bardziej od informacji, czego nie wolno, potrzebują informacji o tym, 
co mogą robić i jak sobie radzić. I tak samo jest z dziećmi. Uważamy, że niekoniecznie 
megaskuteczne jest opowiadanie dzieciom o tym, czemu różnych rzeczy nie robić. Chcemy bardziej 
skupić się na tym, jak żyć. 

Gosia: Przejdźmy do drugiego mitu: Wychowanie bez nagród i kar jest łatwe. I na czacie zadajecie już 
któryś raz rzędu takie pytanie: W takim razie, skoro bez nagród i kar, to pewnie mamy rozmawiać, 
tłumaczyć. I co zrobić, jeśli mówimy do ściany? I drugie pytanie: Od którego wieku jest możliwe, żeby 
te nasze argumenty w rozmowach z dzieckiem zaczęły być skuteczne? 

Agnieszka: Widziałam jeszcze pytanie o sprzątanie: Jak zrobić, żeby dzieci posprzątały? Jest taki mit, 
że jak opowiadamy o tym wychowaniu bez nagród i kar, to opowiadamy o jakiejś kolejnej metodzie 



na posłuszeństwo i że znamy jakąś lepszą metodę na posłuszeństwo niż kary i nagrody. Chcę 
zakomunikować jasno i bez ściemy, że nie opowiadamy o kolejnej metodzie na kontrolowanie dziecka 
i na posłuszeństwo, tylko o sposobie budowania relacji z dzieckiem. Z dzieckiem – jako odrębnym 
autonomicznym człowiekiem. 

Chcemy jasno powiedzieć, że bycie w bliskiej relacji z drugim człowiekiem jest trudne. W relacji z 
drugim człowiekiem nie zawsze się zgadzamy – zdarzają się w niej konflikty, nieporozumienia i 
emocje. W relacji z dzieckiem jest tak samo jak w relacji z drugim dorosłym. I nie ma takiej metody i 
takiego sposobu, który zlikwiduje ten element, że relacja to w ogóle jest taka sytuacja, która jest 
wyzwaniem. Do tego dochodzi jeszcze ten element, że to jest mały człowiek, czyli ktoś, kto dopiero 
uczy się wielu rzeczy, kto jeszcze nie rozumie, jego regulacja emocji nie działa tak jak u dorosłego. 
Nie działa u niego powstrzymywanie się, przewidywanie tego, co się stanie, przyjmowanie czyjejś 
perspektywy i branie kogoś pod uwagę tak bardzo jak u osoby dorosłej. W związku z tym to jest 
człowiek, który kiedy się stara i robi najlepiej jak potrafi, to nie zawsze robi tak, jak my byśmy chcieli. 

Gdy rozmawiamy z rodzicami, to pytamy się ich: „Czy wy znacie taką sytuację, w której ja bym 
chciała robić coś w jakiś sposób, i mimo że bardzo mi zależy, aby robić coś w jakiś sposób i 
powstrzymać się od czegoś, co wiem, że nie pomaga, i z różnych powodów nie chcę tego robić, to czy 
to jest tak, że my jesteśmy w stanie zawsze się przed tym powtrzymać?”. Więc ani dla nas nie jest to 
łatwe, bo już Gosia wspominała, że nie jest tak, że zawsze jest prosto, że zawsze wiemy, co zrobić, że 
zawsze mamy pomysł, że na wszystkie sytuacje mamy supersposób, ani dla dziecka, bo gdy chcemy, 
żeby dziecko coś zrobiło, to dla niego to może nie być takie proste, żeby to zrobić, nawet gdyby 
bardzo mu zależało, aby się do nas dostosować. 

Gosia: I to nie na tym polega, że dziecku da się wszystko wytłumaczyć. Więc nie chodzi o to, 
żebyśmy byli w stanie znaleźć odpowiednie argumenty, bo może być tak, że dziecko i tak nie będzie w 
stanie powstrzymać się albo będzie miało na to swój własny pomysł. Alfie Kohn mówi o tym, że ten 
pomysł, że to rozmawianie, które ma załatwić wszystkie sprawy, to jest takie romantyczne podejście 
do rodzicielstwa. 

Agnieszka: Ja rozumiem, że między dorosłymi rozmawianie wiele spraw załatwia, ale mam poczucie, 
że nie powoduje, że nie ma między nimi emocji, konfliktów i nieporozumień. Ono je tylko potrafi 
potem jakoś wyjaśnić i coś z nimi zrobić, ale nie powoduje, że zawsze wszystko jest takie super. 

Pytanie Liwii jest o karach i konsekwencjach: Czy jeśli przed wyjściem dziecka na pierwszą w życiu 
imprezę powiem, że jeżeli wróci pijany, to ze względu na jego bezpieczeństwo nie wyrażę zgody na 
wyjście na kolejną, to go tym samym ukażę czy po prostu zastosuję umówioną wcześniej regulaminową 
konsekwencję? Mniejsze znaczenie ma tu to, czy to jest kara, czy konsekwencja, większe znaczenie 
ma dla mnie to, jaka będzie konsekwencja tej mojej decyzji i tego zachowania, czyli co ja wiem na 
temat tego, co robią dzieci w takiej sytuacji. Po pierwsze, nie dzwonią po rodziców, kiedy potrzebują 
pomocy, żeby ukryć to, że są pijane. A po drugie, wychodzą na imprezę, nie pytając o zgodę. W wieku 
nastoletnim za pomocą kary i konsekwencji nie da się już nic uzyskać, nawet jeśli udawało nam się 
wcześniej chwilowo uzyskać współpracę, to w wieku nastoletnim nie jest to możliwe. 

Gosia: Mówiłaś o swoim przypadku i o zabraniu buteleczek z wanny jako o sposobie zastępującym 
karę. I pytanie Joanny do tego nawiązuje: Czy zabranie buteleczek z wanny nie będzie wtedy rodzajem 
tej kary? 

Agnieszka: Rozumiem, że jest taki moment, w którym ja organizuję dziecku bezpieczną przestrzeń. 
Nie twierdzę, żeby wpadać z wrzaskiem do łazienki, kiedy dziecko się kąpie, i zabierać mu buteleczki. 
Gdy wyjeżdżam na różne wakacyjne wyjazdy – jeździmy z grupą rodziców, którzy mają małe dzieci – 
to ja chodzę po wszystkich miejscach dookoła i wszystkie rzeczy, które są do wysokości kolan, 



zabieram metr wyżej, czyli chodzę po otoczeniu i tak organizuję przestrzeń, żeby dzieci, które do niej 
wejdą, były bezpieczne, ale też żeby rzeczy, które są cenne dla innych ludzi, również były bezpieczne.  

Wracając do cech kary, o których mówiliśmy w slajdzie pierwszym: czy zabranie buteleczek z wanny 
może być nieprzyjemne? Może. Czy zabranie buteleczek z wanny jest oparte na przewadze siły? 
Powiedziałabym, że nieszczególnie, bo ja nie muszę mieć do tego przewagi siły, mam przewagę 
głowy, która potrafi przewidywać różne sytuacje. Zabranie buteleczek z wanny nie służy do tego, żeby 
dziecko się bało i następnym razem ich nie ruszało, tylko do tego, żeby zabrać mu sprzed nosa pokusę. 
I intencją tego zachowania jest zadbanie o naszą własność i stworzenie sytuacji, w której dziecku 
będzie łatwiej współpracować. 

Gosia: Tomek mówi: Tak, ale przykład był taki, że buteleczki dziecko już widziało. Tak. Wtedy ja 
mówię: „Wiesz co? To są moje buteleczki. W nich są kosmetyk, których ja nie chcę, żebyś używał”. 
To pokazuje, że ja chcę o to zadbać, w związku z tym robię tak, że następnym razem ich już nie ma. 
Kiedy dziecko pyta, to mówię: „Nie chcę, żeby te buteleczki służyły do twojej kąpieli”. To jest 
organizacja przestrzeni, zadbanie o swoje granice. To nie jest intencjonalne robienie dziecku 
przyjemności. To nie jest intencja, żeby ono na przyszłość się nauczyło, że jak coś wyleje, zużyje, 
dotknie, to to utraci – nie, to jest zabezpieczenie, żeby to, co jest dla mnie trudne, po prostu się nie 
działo. 

Agnieszka: To jest tak jak z apteczką z lekami. To, że ona jest zamknięta, nie jest karą, jest zadbaniem 
o bezpieczeństwo dziecka. I niedopuszczanie go do rzeczy, które mogą spowodować, że stanie mu się 
krzywda. Tak samo karą nie jest to, że jak mnie dziecko gryzie, to mu rozewrę paszczę. Chodzi o to, 
żeby nie wejść w sytuację, w której za każdym razem, kiedy dziecku odmówię, to jest kara, i za 
każdym razem, kiedy będzie mu przykro, to jest kara. Jeśli dziecko powie: „Daj mi 100 zł” i ja mówię: 
„Nie dam ci 100 zł”, to to też nie jest kara, tylko dysponowanie moją własnością. Jest jedna duża 
różnica między karą i nie-karą. Jak ludzie stosują karę, to chcą, żeby dzieci poczuły tę karę i tę 
nieprzyjemność. I jak ja chcę, aby dziecko poczuły karę, to nie mówię: „Oj, tak, tak bardzo chciałeś 
się bawić tymi butelkami. One są takie fajne. Chodź, poszukajmy czegoś innego, fajnego, żebyś się 
mógł bawić”. A jak stosuję karę, to mówię: „Teraz doigrałeś się, to masz”. Jak stawiam dziecko do 
kąta i jemu jest źle w tym kącie, i ono krzyczy, że chce wyjść, to nie mówię: „Oj tak, ty biedny. Teraz 
musisz taki biedny stać kącie”, tylko mówię: „Stój, bo zasłużyłeś”. I to jest coś, dzięki czemu 
odróżnimy, czy to jest kara, czy nie-kara. Widać to po tym, w jaki sposób my jesteśmy otwarci na 
wspieranie dzieci, gdy jest im trudno – czy mam taką intencję, że zrobiłam coś, co dla dziecka było 
trudne i teraz chcę jakoś się nim zaopiekować w tej trudności, w jego emocjach, czy chcę raczej, żeby 
to poczuło, bo kiedy stosuję karę, to chcę, żeby dziecko ją poczuło. 

Kolejny mit brzmi: Trzeba karać i nagradzać, żeby dziecko wiedziało, co jest dobre, a co złe. Jest w 
nim ziarnko prawdy i zaraz powiem jakie. Pojawiło się tu też pytanie o to, co jest karą, co nie-karą: 
Czy odkupienie zniszczonej przez dziecko książki musi być karą? Odkupienie zniszczonej książki przez 
dziecko może być karą, a może nią nie być. Jeśli dziecko chce ją odkupić i samo to zrobi, to to nie jest 
kara. A jeśli ja każę odkupić dziecku książkę i mówię, że musi to zrobić, to to jest kara. Ale ja 
osobiście uważam, że ponieważ dzieci nie dysponują swoimi pieniędzmi – 90% pieniędzy, które 
posiada dziecko, dostaje ode mnie, więc właściwie to wydaje moje pieniądze – to gdybym szukała 
sposobu na zadośćuczynienie komuś za zniszczenie książki, takie, które dziecko jest w stanie przyjąć, 
to szukałabym w innych rejonach niż w wydawaniu kasy. Sprawdzałabym z dzieckiem, co się stało i w 
jaki sposób ta książka się zniszczyła. 

Gosia: Jestem bardzo ciekawa ziarenka prawdy w tym micie: Trzeba karać i nagradzać, żeby dziecko 
wiedziało, co jest dobre, a co złe. 



Agnieszka: Ziarenko prawdy jest takie, że jeśli chcemy dziecku pokazywać, co jest dobre, co złe, w 
tym sensie, że dzielić rzeczy na właściwe i niewłaściwe, i chcemy, żeby miało ono tę samą 
perspektywę na swoje zachowanie i tę samą ocenę swojego zachowania co my, to rzeczywiście kara i 
nagroda jest jakimś sposobem. Czyli ja mówię dziecku: „To, co zrobiłeś, było złe, więc ja ci daję karę 
i teraz będziesz wiedział, że to jest złe”, to rozumiem, że dziecko dzięki temu wie, co ja uważam za 
dobre i za złe. Natomiast dla mnie budowanie relacji bez nagród i kar nie jest odejściem w ogóle od 
nagród i kar, tylko od widzenia posłuszeństwa w kategoriach moralnych. Czyli jest odejściem od tego, 
że moja definicja dobra i zła wygląda tak, że jeśli dziecko robi to, co ja chcę, to jest dobro, a jeśli robi 
to, czego ja nie chcę lub robi inaczej, to jest zło. Trudno jest mi z taką kategorią, w której my 
nadajemy posłuszeństwu wartość moralną, bo mam poczucie, że to prowadzi do tego, że dobre jest 
wtedy, kiedy ktoś jest silniejszy i kiedy słuchamy silniejszego, a złe jest wtedy, kiedy mamy własne 
zdanie. Więc rzeczywiście, jeśli komuś zależy na posłuszeństwie, to nie zaproponujmy lepszego 
sposobu na nie niż kara i nagroda. 

Ja mam bardzo głębokie przekonanie, że z dziećmi, którym nie stosuje się kar i nagród, w dłuższym 
okresie łatwiej jest współpracować. Możemy tę współpracę z nimi budować, ale ona nie opiera się na 
tym, że wszystko będzie tak, jak ja będę chciała i jak ja bym uważała, że powinno być. Ja przestaję w 
ogóle widzieć, że jak dziecko widzi coś w ogóle inaczej ode mnie, to jest złe, a jak widzi tak samo, to 
jest dobre. Większą wartość ma dla mnie to, że dziecko widzi wartość w tym, co robi, dostrzega, jaki 
sens ma dane działanie, że swoim działaniem pomogło komuś, że swoim zachowaniem sprawiło 
komuś ból. To jest też o takim kawałku, że jeżeli ja mam dziecko, które np. komuś pomogło, i 
nagrodzę je za to, to ono nie zobaczy wartości w pomocy samej w sobie, tylko zacznie uważać, że 
pomaganie ludziom służy zdobywaniu pewnych korzyści. I tak samo jest z pochwałą, czyli nagrodą 
słowną. Jeżeli to ja jestem tu rozdawcą tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle, to ja nie daję szansy 
dziecku na to, aby ono samo zobaczyło wartość tego, co robi, albo żeby samo przekonało się, że 
można zrobić coś inaczej. Zobaczcie, że to, co ja mówię, to jest taka droga, która zajmuje więcej 
czasu. Czyli jeżeli ja czekam, żeby dziecko samo zrozumiało, że budowanie relacji z innymi ludźmi, 
pomaganie im, wspieranie ich bardziej buduje te relacje niż kopanie ich i drapanie, to to trwa dłużej. 
Natomiast w dłuższej perspektywie jest skuteczniejsze i prowadzi do efektów, które są głęboko 
zakorzenione, a nie tylko do dostosowania się do oczekiwań. 

Gosia: Sposób, w którym dzieci najszybciej i najskuteczniej się uczą, nazywa się modelowaniem, a 
więc wcale nie poprzez bycie karanym, nagradzanym dzieci uczą się podejścia do drugiego człowieka 
– z tego też się uczą, ale nie tego, co chcielibyśmy przekazać – ale przez to, jak obserwują nasze 
zachowania. Czyli uczą się głównie z tego, co my robimy i co my im pokazujemy. 

Agnieszka: Na poziomie tego, co dobre i co złe, kara bardzo mocno przekazuje taką lekcję, że kiedy 
w kontakcie z drugim człowiekiem kończą nam się argumenty, można odwołać się do siły. Czyli jeśli 
nie udało mi się z kimś dogadać, przekonać go, wymyślić z nim takiej strategii, która weźmie pod 
uwagę i mnie, i drugą osobę, to w ostateczności mogę się odwołać do siły. I to jest strategia, która 
mówi, że siła jest OK, siła jest dobra i silny ma rację. 

Gdy myślę o tym trzecim micie, to czuję, że warto uwierzyć i warto zaufać temu, że ludzie w jakiś 
naturalny sposób mają potrzeby społeczne, potrzeby związane z relacją, że ludzie w naturalny sposób 
chcą być w bliskości, w relacji, chcą się rozwijać, chcą mieć tak, żeby było im fajnie z innymi ludźmi. 
To, co my możemy dla dzieci zrobić, to kiedy im ufamy, że one chcą być ludźmi, którzy w relacjach 
dobrze funkcjonują, to dostarczać im umiejętności, narzędzia, przykłady, czyli możemy je uczyć. 
Korczak mówił, że jak dziecko robi, to nie karaj, tylko naucz. Jak myślę o dziecku, które rośnie i się 
rozwija pod mogą opieką, to ponieważ wierzę, że pod każdym zachowaniem dziecka stoi jakaś 
potrzeba, to traktuję dziecko tak jak do każdego innego człowieka – każdego innego człowieka też w 
ten sposób traktuję, rodziców, którzy do mnie przychodzą po wsparcie też. I kiedy dziecko coś robi, to 



ja zaczynam od zainteresowania jego perspektywą. Mówię mu: „Słuchaj, a co ty byś chciał w ten 
sposób zrobić? Do czego to jest ci potrzebne? Co ty być chciał w ten sposób uzyskać? Opowiedz mi o 
tym, co robisz, pomóż mi to zrozumieć, co robisz?”. Bo ja mam taką wiarę, że w momencie kiedy ja 
zrozumiem, co dziecko robi i w jaki sposób ono chce o siebie zadbać w tym, co robi, to jest mi dużo 
łatwiej wymyślić, co mu można podpowiedzieć, jak mu pomóc, jak się nim zaopiekować, czego go 
nauczyć, niż wtedy, kiedy ja się skupiam tylko na tym, że ja chcę, żeby dziecko tego nie robiło. 

Ja znam sporo takich sytuacji, kiedy dorośli zainteresują się powodem, dla którego dzieci różnych 
rzeczy nie robią albo robią, i kiedy usłyszą od dziecka jego perspektywę, to mówią: „Aha, teraz już 
rozumieć, nie mam więcej pytań”. Bo usłyszenie tej perspektywy dziecka powoduje, że dorosły 
przestaje się skupiać na tym, żeby uzyskać jakiś konkretny efekt. Zaczyna się skupiać na tym, żeby 
pomóc dziecku osiągnąć jego cele, bo te cele też są dobre, gdyż prowadzą do potrzeb dziecka i jego 
troski o wszystkich. Ja znam takie sytuacje, że dziecko chciało mi zrobić prezent i pocięło jakąś moją 
ważną kartkę. I ja mogę na nie nakrzyczeć z powodu tego, że pocięło mi kartkę i wzięło ją bez pytania, 
a mogę też spytać się dziecka, o co chodzi, i powiedzieć: „Widzę, że chciałeś mi zrobić prezent, ale 
pomylił się i wziąłeś kartkę, która była mi potrzebna”. 

Myślę też o takiej sytuacji, w której rodzeństwo się bije. I ja znam z opowieści dorosłych wiele 
sytuacji, w których jedno dziecko uderzyło drugie, któremu coś się przez to stało, krew się polała, to 
dziecko, które uderzyło i które jest jeszcze za to ukarane, z dorosłej perspektywy mówi: „Ja byłem 
przerażony tym, co się stało. I moi rodzice byli tak wzburzeni o to, że źle, że kompletnie nie byli w 
stanie zobaczyć, że ja byłem przerażony tym, co się stało, i ja bardziej potrzebowałem usłyszeć, że 
rodzice potrafią się tą sytuacją zaopiekować, zająć i że oni widzą, że ja nie chciałem tego zrobić 
specjalnie i że to był wypadek. A dziecko dostało tylko karę i ochrzan. Czyli to, co ja teraz mówię, jest 
o tym, żeby uwierzyć w to, że dzieci naprawdę są dobre i że my ich nie musimy ze złych na dobre 
naprawiać swoimi sposobami, tylko że my mamy je wspierać w rozwijaniu tego, co się u nich dzieje. 

Gosia: Mit czwarty: Kary i nagrody trzeba mieć czym zastąpić. To jest w ogóle jedno z najczęstszych 
pytań w temacie, czyli co zamiast. 

Agnieszka: Ponieważ są niezaprzeczalne dowody na to, że kary i nagrody nie działają, nie wspierają i 
nie budują relacji, nie uczą – są grube tomy na ten temat, że kary nie wspierają. I dlatego ja mam takie 
poczucie, że nawet jakby rodzic usiadł na rękach i zamknął oczy, to i tak to będzie postęp w stosunku 
do stosowania kary czy nagrody. Oczywiście w codziennym życiu to powoduje, że nie wszystko nam 
tak gładko idzie, i to jest pewna decyzja i inwestycja. Ale jeżeli ja mówię o zastąpieniu, to rozumiem, 
że kary i nagrody są takim sposobem, który jest skuteczny troszkę i ja szukam innego sposobu, który 
będzie też skuteczny. Jeżeli jest coś, co jest nieskuteczne i szkodzi relacji, to zastąpienie czegoś, co 
szkodzi relacji, nie jest konieczne. Natomiast rozumiem, że w pytaniu: „Co zamiast kar i nagród?”, 
kryje się pytanie: „Jak żyć?”, czyli kryją się te wszystkie pytania, które tu z boku zadajecie, np.: „Jak 
sprzątać?”, „Co zrobić, żeby nie biło?”, „Co zrobić, żeby odrabiało prace domowe?”. 

Gosia: I też trochę, co zrobić ze sobą, czyli, czym mam zająć te usta, kiedy nie chcę powiedzieć, że 
„masz karę i szlaban”. Jak mam poradzić sobie ze swoimi emocjami. I jakie działanie mogę podjąć, 
żeby nie być w bezradności i w totalnej niemocy. 

Agnieszka: To jest związane trochę z takim naszym poczuciem opartym na wiedzy o rozwoju, że 
jeżeli rodzic jest skuteczny, to on potrafi uzyskać każdy efekt od każdego dziecka w każdym wieku. 
Czyli jeśli za pomocą kary i nagrody nie uzyskam tego efektu, że trzylatek sprząta, to w jaki inny 
sposób mam to uzyskać? Dla mnie największym narzędziem zastępowania jest zrewidowanie swoich 
celów adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka. To jest coś, co jest obecnie w naszej kulturze i jest dla 
nas ogromną trudnością. Do mnie na konsultacje przychodzą rodzice, którzy mówią, że oni za bardzo 



nie wiedzą, czy powinni się martwić tym, co robi dziecko, bo oni nie za bardzo mają do czynienia z 
innymi dziećmi i nie wiedzą, jak się dzieci w tym wieku zachowują. Myślę, że jedną z rzeczy, którą 
my bardzo potrzebujemy, jest wiedza o rozwoju dziecka, czyli że trzylatek nie będzie zainteresowany 
sprzątaniem. Ja jako dorosła jestem odpowiedzialna np. za bezpieczeństwo zwierzęcia w domu. I 
dopóki dziecko nie urośnie do wieku, w którym może powstrzymywać zachowanie, to ja jestem 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo zwierząt, sprzętów i innych dzieci. Tak samo jak nie położyłabym 
gorącego żelazka na stole, nie wyszła i nie powiedziała do dziecka: „To teraz się powstrzymuj, żeby 
nie złapać za to żelazko”, albo nie postawiłabym dziecka na ulicy i nie powiedziała: „Powstrzymuj się 
teraz”, tak nie jest to możliwe w relacjach z innymi ludźmi. Wiem, że dzieci są różne. Są takie, które 
w wieku trzech lat wiedzą, że coś jest niebezpieczne i jak mu się raz coś powie albo jak raz przysunie 
rękę do gorącej szklanki, to nigdy więcej tego nie zrobi. Jak ktoś ma takie dziecko, to szybko może 
zaufać temu, że się ono powtrzyma. Ale w przypadku dzieci, które działają bardziej impulsywnie, co 
mieści się całkowicie w tym, jak dzieci się rozwijają, to dopóki nie zobaczę, że ono potrafi się od 
pewnych rzeczy powtrzymać, to dla mnie to oznacza, że ono nie potrafi się powtrzymać. 

Jak myślę o sprzątaniu, o powstrzymywaniu impulsów, to słyszałam od wielu rodziców, że u nich w 
domu nad przewijakiem jest dziura wybita w ścianie pięścią. „Ja bym chciała nie krzyczeć na dziecko, 
ale nie jestem w stanie się powstrzymać”. Więc przyjmijmy, że jeśli nie jestem w stanie się czasem 
powstrzymać, to dziecko też może tego nie potrafić i że jeśli ja wybiłam w ścianie dziurę, bo się 
wkurzyłam, to też nie potrzebuję kary, tylko powiedziałabym, że pomocy. I będę to powtarzać jak 
zdarta płyta: my nie wierzymy w złe dzieci, nie wierzymy w złych ludzi. Wierzymy, że źli ludzi to są 
ci, którym stała się krzywda, a nie że się tacy urodzili. Dla mnie jest jasne, że żeby próbować budować 
z dzieckiem dobre relacje bez kar i nagród, to ja muszę dogłębnie uwierzyć w to, że nie ma złych 
dzieci i że moje dziecko nie jest złe, i nie chce intencjonalnie kogoś skrzywdzić albo coś mi zrobić. 

Gosia: Piąty mit to: Karanie to uczenie ponoszenia konsekwencji. Stoi za tym takie przekonanie, że 
jeśli dziecko nie doświadczy kary, to nie będzie wiedziało, że jego działanie pociąga za sobą jakieś 
konsekwencje, albo że w naszym świecie często jest tak, że za jakieś działania są jakieś konsekwencje. 
Do kształtowania bliskiej relacji nie za bardzo przystają regulaminy, bo to tak nie działa. Po drugie, 
dziecko to nie jest dorosły i ono jeszcze się uczy wielu rzeczy. I po trzecie, gdyby te wszystkie 
konsekwencje, które są zapisane w prawie, działały, to nie mielibyśmy przekroczeń prędkości, 
więzienia byłyby puste. To wcale nie jest tak, że to są skuteczne narzędzia. Myślę, że dziecko uczy się 
tego, że jego działanie pociąga za sobą konsekwencje, doświadczając tego. I Agnieszka wspomniała o 
tym, mówiąc, że kiedy jedno dziecko uderzy drugie i poleje się krew, to ono zazwyczaj wtedy 
potrzebuje wsparcia, a nie kar i wyciągania dodatkowych konsekwencji. 

Mam przekonanie, że dziecko zawsze bardziej niż kary potrzebuje naszej pomocy i wsparcia. Często 
takie wsparcie, które będzie polegało na tym, że my bardzo uważnie przyjrzymy się tej sytuacji, temu, 
co robi dziecko, okolicznościom, stresorom, i postaramy się zrozumieć, co stoi za tym jego 
zachowaniem. Postaramy się zrozumieć, jak do tego doszło, co się zadziało i jakie wsparcie będzie do 
tego adekwatne, czyli które może dziecku, nam oraz innym uczestnikom tej sytuacji przynieść ulgę. 
Myślę, że takie konflikty między rodzeństwem są tego dobrym przykładem. I nie chodzi o to, aby 
wchodzić w rolę takiego policjanta, który zacznie się wypytywać, co się stało, ustalać, dociekać, czyja 
wersja jest prawdziwa. Czasem próbujmy się tak zachowywać. W taką rolę wchodzi się łatwo. W 
szkole i w przedszkolu najważniejsze jest to, co się wydarzyło, sam przebieg i kto zaczął. Ale nie to 
miałam na myśli, mówiąc, co kryje się pod tym zachowaniem. Bardziej miałam na myśli sprawdzenie, 
jakie emocje dziecku towarzyszą, o jakie swoje potrzeby dziecko chciało zadbać, żeby pomóc obojgu 
dzieciom, które są w konflikcie, te emocje unieść, żeby z nimi być, okazać im empatię, pomóc wrócić 
im do równowagi. 



Agnieszka: Myślę, że często mamy takie przekonanie, że konsekwencje uczą, że jak człowiek dozna 
konsekwencji swojego działania, to zmieni dane działanie. I ja chcę jasno powiedzieć, że 
konsekwencje nie uczą. Zarówno dorośli ludzie, jak i dzieci doświadczają konsekwencji swoich 
działań. Jak postawicie półroczne dziecko na nogi, to ono może się pięćset razy przewrócić na twarz, 
ale nie nauczy się od tego chodzić. Myślę, że z małymi dziećmi mamy co tego jasność, a ze starszymi 
już nie. Same konsekwencje nie uczą. To uczenie uczy, w tym sensie, że jeżeli chcę nauczyć dziecko 
radzić sobie w inny sposób, to potrzebuję je tego nauczyć. To, że ono będzie doznawać przykrości, nie 
spowoduje, że zrezygnuje ze sposobu, który jest jedynym możliwym i jedynym dostępnym. 

I dokładnie to samo dzieje się między rodzicami i dorosłymi. Rodzice i dorośli ponoszą mnóstwo 
konsekwencji swoich działań, tych negatywnych też. I my z Gosią nie miałybyśmy żadnej pracy, 
gdyby ludzie na podstawie samych konsekwencji byli w stanie nauczyć się zmienić swoje zachowanie. 
To, że pracujemy i że mamy, co robić, pokazuje na to, że to się nie dzieje. Świat jest pełny dorosłych 
ludzi, którzy ponoszą mnóstwo konsekwencji swoich działań i nie są w stanie tego zachowania 
zmienić, ponieważ z różnych powodów nie potrafią i nie wiedzą, co mogliby zrobić inaczej. 

Gosia: W tym piątym micie może być też taka pozytywna intencja, że jeśli ja teraz zaprawię dziecko 
do tego, że żyjemy w takim świecie, w którym te konsekwencje będą się pojawiać – są konsekwencje 
regulaminowe, prawne, są oceny w szkole, konsekwencje reglamentacyjne, które dzieci będą też 
ponosić – to może kryć się tu taka intencja, żeby dziecko do tego przyzwyczaić i je z tym oswoić. 

Agnieszka: Tylko że ekspozycja na kary zmniejsza wrażliwość na karę. Czyli jak ja przyzwyczaję 
dziecko do tego, że są kary, to muszę tę karę stosować coraz mocniejszą, bo te słabsze kary już nie 
działają. Jak dziecko dostaje pierwszą jedynkę w życiu, to jest dramat na całego. Jak dostaje 
dwudziestą, to między dwudziestą a dziewiętnastą nie ma już żadnej różnicy. Jeżeli miałabym taki 
pomysł, że będę dziecko karać, po to żeby ono miało w dupie kary, które dostaje potem w szkole, to 
mam poczucie, że to nie o to chodzi ludziom, kiedy mówią o przyzwyczajaniu. Poza tym 
przyzwyczajanie do kar nie zmniejsza wrażliwości tylko na kary, ale zmniejsza też wrażliwość na 
sytuacje, w której ja jestem w roli kogoś, kto stosuje kary. Dlatego tak łatwo się mówi: „Mnie rodzice 
karali, wyrosłem na ludzi”, czyli skoro mi to nie zrobiło krzywdy, to temu drugiemu też nie zrobi. 
Takie przekonania tak działają, że kiedy się je rozbierze na czynniki pierwsze, to nie ma tam za wiele 
logiki.  

Gosia: Ja miałam na myśli to, że jak ja teraz będę dziecku dawała tego doświadczać, to ono potem nie 
dostanie tak mocno w dupę. 

Agnieszka: Żeby ono się przyzwyczaiło i żeby później to nie robiło na nim dużego wrażenia. 

Gosia: Nie sądzę, aby nasza relacja z dziećmi była tego warta, żeby akurat na nich te rzeczy robić. 

Powiemy teraz kilka słów o kursie „Relacja bez kar i nagród”. Jest to już druga edycja tego kursu, 
czyli w zeszłym roku uczestniczyło w nim prawie 400 osób. On ma dwie wersje. Ta, o której dzisiaj 
mówię, to wersja dla rodziców. Czyli jest to propozycja dla osób, które chcą szukać wsparcia jako 
rodzice w opiekowaniu się swoimi dziećmi, którzy chcą przyjrzeć się swoim różnym sytuacjom. 
Oprócz tego będzie też wersja dla profesjonalistów, którzy w swojej zawodowej pracy będą chcieli 
budować relacje bez kar i nagród ze swoimi dziećmi, współpracownikami, rodzicami, których 
wspierają. Agnieszka wspomniała też, że dla osób, które w swojej pracy chcą wykorzystywać tę 
wiedzę odbędzie się jeszcze jedno bezpłatne webinarium, na które serdecznie Was zapraszamy. 

Kurs trwa dwa tygodnie. Są takie trzy płaszczyzny, na których działamy. Pierwsza z nich to filmy, do 
których dostajecie dostęp. Równocześnie z tymi filmami pojawiają się posty na grupie facebookowej, 
przeznaczonej tylko dla uczestników kursu. Tam można zadawać pytania, dzielić swoimi 



doświadczeniami, słuchać, jak mają inni. Doświadczyć wspólnoty z innymi rodzicami. To jest też 
miejsce, w którym my wraz z osobami, które będą nas wspierać, opiekujemy się każdą wiadomością 
dostawaną od Was. A trzecia płaszczyzna to webinary – czyli ten i jeszcze jeden, który odbędzie się w 
trakcie kursu. Ten w trakcie kursu będzie prawdopodobnie o tym, o co Wy dziś pytacie, czyli w jaki 
sposób budować współpracę i porozumienie z dziećmi. Kurs zaczyna się 16 marca, będzie trwał do 29 
marca. Zapraszamy do udziału. 

Tematy, które będziemy poruszać na kursie, to skuteczność i bezradność. Zastanowimy się też nad 
karami i nad bezpieczeństwem. Agnieszka już o tym dziś wspomniała, ale powiemy też o innych 
sposobach na zapewnienie bezpieczeństwa niż kary. Powiemy o innych sposobach na motywację 
dziecka niż poprzez nagradzanie. Będziemy mówić o poczuciu własnej wartości i o tym, jak się mają 
bądź nie mają do tego pochwały. Będzie też omowa o informacji zwrotnej i o krytyce. Oddzielny 
dzień i osobny film poświęcimy temu, jak takie dziecko wychowane w taki sposób odnajduje się w 
świecie i jakie mogą być tego konsekwencje. Powiemy o różnych obawach, które mogą temu 
towarzyszyć. I ostatni film, ostatnie zagadnienie to asertywność, odpowiedzialność, ale też radzenia 
sobie z różnymi komentarzami, ocenami i sytuacjami, które mogą nas spotykać, kiedy właśnie taki 
sposób budowania relacji sobie wybieramy. 

Jeśli Was to interesuje, jeśli czujecie, że to może być coś dla Was, to serdecznie Was zapraszam z 
Agnieszką i z Bartkiem, który prowadzi kurs bardziej od strony technicznej. Koszt udziału w kursie to 
219 zł. 

Agnieszka: Przejdźmy do mitu szóstego: Kara i nagroda przyspiesza naukę. Pokazuje to, że 
większość rzeczy, które dzieją się między ludźmi, pochodzi z nieporozumień, a nie czyjejś złej woli. 
Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, jak myślę o tym, jak możemy przyspieszyć naukę, nie 
odwołując się do kary i nagrody, to to, że jeżeli rozumiem perspektywę dziecka i rozumiem jego 
gotowość na różne rzeczy, to jest mi łatwiej skupiać się na ich rozwoju i nauce, niż gdy skupiam się na 
woli dziecka i na tym, żeby je do różnych rzeczy przymusić, a nawet przydusić. Czyli że dorośli, 
którzy skupiają się na tym, czego dziecko jest w stanie się w tym momencie nauczyć, czego potrzebuje 
i jak funkcjonuje, są dużo skuteczniejsi w pomaganiu dziecku w nauce niż tacy, którzy skupiają się na 
tym, jak dziecko postraszyć albo czym je tutaj nagrodzić. 

Z karą i nagrodą, a zwłaszcza z karą jest taki kłopot, że kara często przenosi ludzi do strefy walki i 
ucieczki, czyli do tego, co my nazywamy czerwoną strefą. Model stref to jest taki model, którego 
używamy w dyskusji z rodzicami na prawie wszystkie tematy. I ta czerwona strefa, czyli strefa walki i 
ucieczki, reakcji na zagrożenie, to jest strefa, w której rozwój nie jest możliwy. Kłopot polega na tym, 
że kara bardzo nas przenosi do czerwonej strefy, przynajmniej w tym momencie, kiedy jeszcze [kara] 
robi na nas wrażenie. Dlatego kara i nagroda rzeczywiście może spowodować tymczasową kontrolę 
czyjegoś zachowania, ale nie spowodowuje przyspieszenia nauki. Naukę przyspiesza poczucie 
bezpieczeństwa. Czyli taka atmosfera, w której człowiek czuje się bezpiecznie, żeby działać, żeby 
próbować. To jest też taki kawałek o tym, że ludzie, którzy bardzo boją się popełnić błąd, uczą się 
gorzej – bardzo dużo o tym gadamy z dorosłymi. Dorośli, którzy boją się tego, co będzie, 
konsekwencji, które ich spotkają, jeśli im się coś nie uda, to nie uczą się najlepiej. Oni najczęściej nie 
podchodzą wcale do uczenia się i rezygnują, zanim się ono zdarzy. 

Niektóre nauczycielki piszą o tym, jak karanie i nagradzanie utrudniało im pracę z dziećmi. Jak dzieci 
zaabsorbowane są tym, że jest kara i nagroda i za co jest kara i nagroda, to przestają skupiać się na 
nauce. Jak dzieci, które są karane i nagradzane, mają propozycję jakiejś ciekawej aktywności, pytają 
się, czy to będzie na ocenę, i tracą zainteresowane robieniem tego, jeśli to nie będzie na ocenę. Alfie 
Kohn opisywał takie badanie, które mówiło o tym, że kiedy człowiek ma obiecaną ocenę za to, co ma 
napisać, to idzie po najmniejszej linii oporu i pisze rzeczy, które w jego odczuciu gwarantują sukces. 



Nie opłaca mu się ryzykować, pisać na jakiś oryginalny temat, eksperymentować, próbować, bo może 
być ryzyko, że ocena będzie gorsza, tylko opłaca mu się iść najprostszą drogą do celu. To powoduje, 
że kara nagroda przyspiesza taką naukę typu „zakuć, zdać i zapomnieć”. Ale powiedzmy sobie 
szczerze, że różnica między rodzicem a nauczycielem jest taka, że rodzic naprawdę martwi się i 
troszczy o to, żeby dziecko poradziło sobie dobrze w dorosłym życiu. I jemu nie zależy na tym, żeby 
ono zdało, zakuło i zapomniało, tylko na tym, żeby przez okres dzieciństwa zostało wyposażone w 
takie kompetencje, które potem w dorosłym życiu mu się przydadzą. I tego nie da się uzyskać za 
pomocą kary i nagrody. 

Mit siódmy: Można karać z poszanowaniem godności. Jeżeli kara jest intencjonalnym sprawieniem 
drugiemu człowiekowi przykrości, to nie da się zrobić tego z poszanowaniem godności. 

Kolejny mit, o którym chciałabym powiedzieć, to: Trzeba karać i nagradzać, bo potem dziecko 
pójdzie do szkoły i sobie nie poradzi. Często pytacie się, jak to będzie potem w dorosłym życiu, w 
pracy itd. Obecnie jest bardzo dużo wiedzy na temat tego, że kary i nagrody nie sprawdzają się w 
biznesie, w podejściu do pracowników, że to, co nam się kojarzy z karami, z nagrodami, ocenami, 
premiami, to jest taka sytuacja, która w dorosłym życiu, kiedy pracodawca ma taki pomysł, raczej 
naraża go na straty. Bardzo dużo pisze o tym Andrzej Blikle w książce Doktryna jakości. Pisze o tym, 
jak wszelkie systemy premiowe w firmach prowadzą do tego, że pracownicy starają się te systemy 
premiowe tak oszukać i tak zmanipulować, żeby mieć jak największą korzyść. I pisze bardzo dużo o 
tym, jak to nie pomaga i nie działa. 

My jako dorośli, jako rodzice budujemy pewną bazę, fundament pod to, co się dzieje dalej. I ta baza i 
ten fundament ma znaczenie, niezależnie o tego, co się będzie później działo. Ta baza i fundament 
pokazuje dziecku bezwarunkową relację, bezwarunkową akceptację, to, że my uczymy je radzić sobie 
z emocjami, rozumieć siebie i komunikować się. I jeżeli ja będę rozumiała swoją relację z dzieckiem 
jako miejsce, w którym wspieram je w rozwoju i w nauce różnych kompetencji, to jeżeli nauczę je 
różnych kompetencji, a ono spotka się z miejscem, gdzie ktoś nie uczy go tych samych kompetencji, 
to to nie będzie problemem, bo ono już te kompetencje będzie miało albo będzie wiedziało, że je może 
rozwijać. Jeśli ja pokażę dziecku, że je akceptuję bezwarunkowo, że ono jest dla mnie ważne takie, 
jakie jest, jako człowiek, i ono później spotka się z ludźmi, którzy go nie akceptują bezwarunkowo, to 
to dziecko dostało bezwarunkową akceptację i spotkało się z taką sytuacja, że taka akceptacja jest 
możliwa. Więc to jest taka baza, którą budujemy. I wszelkie dane, które znam, pokazują, że dziecko, 
które ma taką bazę, lepiej radzi sobie z różnymi trudnościami w szkole i z takim światem, w którym są 
kary i nagrody, niż dziecko, które tej bazy nie dostało. 

Możecie uznać, że do nas przychodzą tylko tacy rodzice, którzy nigdy nie słyszeli o karach i 
nagrodach, albo sami uduchowieni, oświeceni – to nie jest prawda. Przychodzą do nas rodzice, dlatego 
że kary i nagrody nie działają. I przychodzą do nas zwłaszcza ci rodzice – i widać to po warsztatach – 
którzy mówią, że żadna siła nie jest w stanie spowodować, że ich pięcio-, sześcio- lub siedmioletnie 
dzieci ugną się, jeżeli naprawdę nie chcą czegoś zrobić. 

Gosia: Katarzyna napisała: „W pracy też mamy system nagród”. Ktoś napisał: „Ja nie mam”. 
Dziewczyny odpowiedziały: „Jak nie masz? Pieniądze to też nagroda”. Ja bym się nie zgodziła, 
dlatego że to jest pewna wymiana dóbr. To nie jest nagroda w rozumieniu tych wyznaczników, o 
których pisaliśmy na jednym z pierwszych slajdów. To jest wymiana pomiędzy nami, pewien handel, 
a nie uznaniowa nagroda, dlatego że ja zrobiłam komuś przyjemność albo zachowałam się tak, jak 
ktoś oczekiwał. 

Agnieszka: Gosia mi nie daje nagrody za to, że ja tutaj z Wami gadam, tylko po prostu jesteśmy 
umówieni na to, że wystawiamy faktury, i to jest zapłata. Gdyby Gosia powiedziała: „Ale fajowsko 



gadałaś ten webinar, dostaniesz jeszcze 500 zł ekstra”, to może to by była nagroda. Ale nie wiem, jak 
właściwie to miałoby wyglądać: dostanę nagrodę za to, że będę głośniej mówić? Ten mit dotyczy tych 
wszystkich systemów, które są rozliczane w zależności od efektu, np. od ilości sprzedaży, np. jak w 
banku: w zależności od ilości sprzedanych kredytów, dana osoba dostaje premię. Czyli tu jest płaca, a 
tu jest bonus. Czyli płaca nie jest nagrodą, tylko ten bonus. Pamiętam taką sytuację, w której pani w 
banku próbowała mnie namówić, żebym dostała kartę kredytową. Powiedziała: „Tutaj to proszę 
wpisać najwyżej 800 zł, bo pani nie dostanie”. Czyli rozumiem, że ona była gotowa narazić na stratę 
swój własny bank, żeby dostać tę premię. Namawiała mnie na to, żebym ja zafałszowała ten dokument 
z banku, po to, żeby ona dostała premię za to, że dostałam kartę kredytową. Więc tak działa nagroda. 
Płaca, umówienie się na to, ile dostaję pieniędzy za moją pracę, nie jest taką sytuacją. 

Gosia: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi ktoś do mnie na konsultacje i mówi tak: „Jak mi 
pani dobrze pomoże, to zapłacę jeszcze 50 zł albo stówkę. Proszę się dobrze starać, ale to tylko wtedy, 
jak mi pani pomoże”. To wtedy rzeczywiście by było tak, że ktoś próbuje to wykorzystać w sposób 
manipulacyjny. To jest sytuacja nagrody. Nie sądzę, aby mi się lepiej pracowało, żebym się lepiej 
czuła i żeby to wpływało na to, że ja się bardziej postaram. Myślę też, że miałabym taką presję, która 
by sprawiała, że cały czas bym myślała: „Ciekawe, czy ta osoba myśli, że jej pomagam, czy jej nie 
pomagam?”. I to wcale nie pomagałoby mi być empatyczną, być przy niej, przy jej emocjach, być 
uważną. To by była nagroda. 

Agnieszka: Kolejny mit brzmi: Są takie dzieci, z którymi nie da się pracować bez kar i nagród. Czyli 
na które działają tylko kary i nagrody, inne rzeczy nie działają. Wymienialiście tu kategorie takich 
dzieci. Czasem ludzie mówią, że z małymi dziećmi nie da się bez kar i nagród. Jak pytaliśmy się o 
mity, to usłyszeliśmy: „Z małymi dziećmi to się tak da, ale tych nastolatków bezczelnych bez kar i 
nagród nie da się w ogóle do różnych rzeczy zmusić”. Największą grupą dzieci, które trafiają do tej 
kategorii, w której nie da się bez kar i nagród, są niestety dzieci ze specjalnymi potrzebami. To jest dla 
mnie wyjątkowo nie w zgodzie z moimi wartościami. Bo myślę, że dzieci, którym jest trudno, które 
sobie z różnymi rzeczami gorzej radzą, które i tak mają w życiu ciężko i pod górkę, którym nie jest 
łatwo, dodatkowo dostają jeszcze więcej oczekiwań, więcej przykrości związanej ze swoimi 
trudnościami. Dostają mniej pomocy i wsparcia, mniej zrozumienia swojej perspektywy. 

W każdym micie jest ziarnko prawdy, więc i w związku z tym mitem jest tak, że do jakiegoś czasu w 
przeszłości ludzie nie potrafili pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami bez nagród i kar, nie 
wiedzieli, jak to robić, nie rozumieli dostatecznie ich trudności, nie mieli narzędzi, nie mieli wiedzy, 
zrozumienia, jak działa układ nerwowy. Rozumiem, że może być tak, że ktoś powie: „Ja nie mam 
pomysłu, jak temu dziecku pomóc, ja znam tylko taki pomysł jak kara i nagroda”. Natomiast 
chciałabym, aby to było jasne, że w tej chwili są już metody i sposoby dla pracy terapeutycznej z 
dziećmi oparte na relacji, na wspieraniu ich kompetencji, na budowaniu w nich zasobów. Są sposoby, 
które pomagają pracować z nimi bez kar i nagród. I nie używać kary i nagrody. 

Pamiętam, jak byłam na studiach i na półce stała taka książka, która mówiła: Rozwój daj radość. Była 
to książka o dzieciach ze specjalnymi potrzebami. I chcę powiedzieć: rozwój daje radość. Daje on 
radość wszystkim ludziom – wszyscy ludzie cieszą się i radują, jest im fajnie, gdy potrafią coś sami 
zrobić, jak uda im się zrobić coś, co do tej pory im się nie udawało. Ludzie się cieszą, jak pomogą 
komuś. Są badania, które pokazują, że ludzie dużo bardziej się cieszą, jak komuś pomogą, niż jak ktoś 
im coś zrobi, da albo pomoże. I my trochę nie wierzymy, że dziecko zobaczy wartość tego, co zrobiło, 
taką wartość ogólnoludzką, bo nie mówimy o tym, że dziecko zobaczy wartość w ustawieniu kubków 
w rzędzie, a nie w jakiś inny sposób. Mówimy o ogólnoludzkich wartościach, wspólnych dla 
wszystkich ludzi, które są dla wszystkich gratyfikujące. Czyli że dzieci lubią się uczyć, lubią się uczyć 
nowych rzeczy. Sprawia im przyjemność, kiedy coś potrafią, kiedy pokażą nam, że sobie z czymś 
radzą. Sprawia im przyjemność, kiedy mogą nam pomóc. Przyjemność sprawia dzieciom to, kiedy 



fajnie i miło spędzają z kimś czas, i nie potrzebują słyszeć: „Jesteś taki fajny i miły”, bo jest im po 
prostu przyjemnie. 

Rozumiem, że my wyrośliśmy w takim klimacie. Nikt z nas nie ma ze złej woli wgranego tego filmu i 
tej taśmy z brakiem zaufania. Wyrośliśmy w takim klimacie, który sprawia, że wydaje nam się 
niewystarczające, gdy dziecko czerpie radość z tego, że komuś pomaga, że zrobi coś fajnego, że to mu 
wychodzi, tylko on musi jeszcze dostać coś dodatkowo – to jest kłopot. Zobaczmy, co nas motywuje, 
co u nas powoduje, że my chcemy się uczyć, rozwijać. Co Was motywuje do tego, żeby przyjść na taki 
webinar i słuchać na temat relacji z dziećmi? Czy to jest to, że ja powiem: jesteście dobrymi rodzicami 
albo że nie dostaniecie nagrody za to, że weźmiecie udział w takim webinarze? Więc pytanie: co jest 
Waszym wzmocnieniem, że spędziliście tu z nami półtorej godziny? Jestem bardzo ciekawa Waszych 
odpowiedzi i myślę, że to będzie dobre domkniecie. Co Was motywuje, żeby wziąć udział w takim 
webinarze? Żeby uczyć się rodzicielstwa i relacji z dziećmi. Wasze dzieci są takimi samymi ludźmi i 
to samo ich motywuje co Was. 

Chęć polepszenia relacji, wzmocnienia relacji, budowania swojej pewności, bycia w zgodzie ze 
swoimi wartościami, przynależność i wspólnota z innymi ludźmi – to Was motywuje, a nie to, że ktoś 
da Wam za to nagrodę. Nie ma za to obiecanej nagrody. 

Gosia: Piszecie: „Jeszcze mniejszy stres”, „Poszerzenie wiedzy”, „Rozwój”, „Dobro dziecka”. 

Agnieszka: „Zdobywanie kompetencji”. 

Gosia: „Miłość do dzieci”. 

Agnieszka: Miłość Was motywuje. Wasze dzieci też motywuje miłość. 

Kolejny mit to Brak nagród i kar to bezstresowe wychowanie. To jest mit dlatego, że bezstresowe 
wychowanie nie istnieje. Nie ma życia, w którym nie ma stresu. Stres jest częścią życia. I relacja, 
wychowanie, o jakim ja myślę, to jest relacja i wychowanie, w których ja uczę dzieci radzić sobie ze 
stresem. 

Myślę, że Wy znacie te wszystkie mity. Inny mit: Bez nagród i kar znaczy bez emocji i 
zainteresowania, czyli jest tak na zimno i na smutno. Bez nagród i kar nie znaczy na zimno i na 
smutno, tylko znaczy z radością i miłością, i z wszystkimi emocjami. 

Gosia: Ostatni mit: Jak nie będę nagradzać, dziecko będzie czuło się niedowartościowane. 

Agnieszka: Jest taki mit, że nagrody wspierają poczucie własnej wartości, jest tak, że pochwały 
wspierają poczucie własnej wartości. Ja mogę powiedzieć tyle: poczucie własnej wartości wspiera 
akceptowanie dziecka, bycie przy nim, miłość do niego, to, że pokazujemy dziecku, że jest dla nas 
ważne jako człowiek. Natomiast w kursie będzie cały kawałek o pochwałach i o tym, jak wspierać 
poczucie własnej wartości inaczej niż za pomocą kar i pochwał. 

Gosia: To, co wspiera dziecko, co wspiera jego poczucie własnej wartości, co pomaga mu widzieć 
siebie, rozumieć siebie, czuć się dobrze w świecie, to uwaga niewartościująca, czyli taka, w której my 
bierzemy dziecko takie, jakie jest, jesteśmy jego ciekawi, a nie punktowanie tego, co mu się udało albo 
co nie. Jeśli ten temat Was interesuje, to możecie sobie o nim poczytać i tego poszukać. 

Agnieszka: Ostatnie pytanie brzmi: „Czy jak dziecko naprawdę narozrabiało, ale tak bardzo, bardzo, 
to czy powinno dostać prezent na urodziny?”. Tak, powinno wiedzieć, że nadal je kochamy. Bo 
prezent jest wyrazem naszej miłości, a nie wypłatą za pracę. Do relacji z dzieckiem i do miłości nie 
należy wprowadzać wymiany handlowej i biznesu, tylko pamiętać, że to jest relacja oparta na miłości. 
Miłość jest tu dziś głównym hasłem dnia. Więc dajcie mu ten prezent. 



Gosia: Dzięki wielkie za to, że byliście z nami. Życzymy Wam dobrej nocy. 

Agnieszka: Dobranoc. I dzięki Wam również bardzo. 


