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„Jeżeli ktoś zrobił coś złego, najlepiej mu przebaczyć. Jeżeli zrobi, coś złego, 

bo nie wiedział, to już wie teraz, jeżeli zrobił coś złego nieumyślnie, będzie 

w przyszłości ostrożniejszy. Jeżeli zrobi coś złego, bo go namówili, już się nie 

będzie słuchać. Jeżeli ktoś zrobi coś złego, najlepiej mu przebaczyć, czekać aż 

się poprawi.” 

 (początek z kodeksu Sądu Koleżeńskiego) 

 

Janusz Korczak 

 

 

Karać czy nie karać i dlaczego nie.       

Materiały edukacyjne dla rodziców i wychowawców 

Paulina Lichwa-Grabska - Pedagog 

 

W debatach na temat różnych spraw wychowawczych od dawna wiele miejsca zajmuje 
kwestia stosowania kar. Szczególnie szokują nas przejawy okrucieństwa i znęcania się nad 
dzieckiem przez dorosłych. Temat karania znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach 
psychologów, socjologów i oczywiście pedagogów. Można śmiało stwierdzić, że jest to 
problem „odwieczny” i stojący przed wszystkimi twórcami systemów wychowawczych.  

Rudolf Dreikurs – austriacki psychiatra i pedagog powiedział, że: 

„zakłopotani i zdezorientowani rodzice mają fałszywą nadzieję, że kara 
przypuszczalnie przyniesie rezultat. Nie uświadamiają sobie, że ich metody 
prowadzą donikąd (...) Stosowanie kar tylko pomaga dziecku rozwinąć z większą 
siłą opór i nieposłuszeństwo”.  

Z kolei amerykański psycholog, pedagog, terapeuta dziecięcy - Haim G. Ginott tak pisał 
o karaniu: 

 „nie hamuje złego postępowania. Sprawia jedynie, że winowajca jest 
ostrożniejszy, gdy popełnia przestępstwo, bardziej pomysłowy, gdy zaciera ślady, 
i zręczniej unika wykrycia. Kiedy dziecko jest karane, postanawia zachowywać się 
ostrożniej, a nie uczciwiej i bardziej odpowiedzialnie”.  

Wielu innych psychologów, pedagogów wypowiadało i wciąż wypowiada się w podobnym 
tonie na temat „pedagogiki karania”. Myślę, że większość z nas intuicyjnie również czuje, że 
coś w tym jest, że kara to nie do końca efektywne narzędzie, a może część z nas jest już tego 
pewna? 

Na wstępie tych rozważań warto zadać sobie pytanie: dlaczego jako rodzice czy wychowawcy 
stosujemy w ogóle kary? Jaką funkcję wychowawczą, w naszej ocenie, mają one pełnić? 
Warto, by każdy z nas odpowiedział sobie na to pytanie sam (jeśli kiedykolwiek zastosował 
karę, a jeśli nie, to niech spróbuje sobie wyobrazić, co może być przyczynkiem takiego wyboru 
u innych…). 
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Podczas szkoleń dla rodziców i wychowawców, gdzie uczestnicy mają okazję przemyśleć ten 
problem i głębiej zastanowić się, dlaczego tak łatwo my - dorośli sięgamy po karę jako metodę 
wychowawczą, najczęściej padają (w różnej kolejności) następujące odpowiedzi. 

• uczy odróżniania dobra od zła, 

• skłania do oczekiwanych zachowań, 

• wywołuje te pożądane zachowania, a niweluje niepożądane, 

• uczy ponoszenia konsekwencji 

• chroni przed niebezpiecznymi zachowaniami, 

• powoduje, że niepożądane zachowania w przyszłości się nie powtórzą, 

• uczy poszanowania norm, zasad. 

Sądzę, że i nasze odpowiedzi – jeśli pokusiliśmy się o refleksję w temacie – pokrywały się 
z powyższymi funkcjami wychowawczymi kary. Być może też pojawiały się odpowiedzi, które 
poza celem wychowawczym wyrażały inną przyczynę ich stosowania, np.: bo już nic innego nie 
działa, z powodu złości lub bezsilności, a może z powodu wstydu za dziecko, braku pomysłu na 
inne rozwiązanie. Być może też jesteśmy przekonani o tym, że gdyby nie kary, dzieci nie 
znałyby granic, robiłyby, co tylko chcą… A może przypominają nam się kary, które wobec nas 
- dzieci - stosowali dorośli – i w związku z tym rodzi się jakaś refleksja…? 

Wspomnienia osób karanych w dzieciństwie pokazują, że stosowanie kar prowadzi do uczuć 
złości, niechęci, nienawiści, pragnienia odwetu, oporu, buntu, poczucia winy, wstydu, 
upokorzenia, rozżalenia i tym podobnych emocji. Jeśli u dziecka pojawiają się tak silne emocje 
– jest na tak zwanej „górce emocjonalnej” – nie jest w stanie racjonalnie myśleć, analizować 
czy wyciągać wniosków. Czy w takim razie możliwe jest, by kara była „nauczycielem” 
stosownego zachowania – jeśli wywołuje skrajnie nieprzyjemne i silne emocje, które zaburzają 
sferę poznawczą? Oczywiście najczęściej nie. Kara, choć na pierwszy rzut oka wydaje się 
efektywnym narzędziem, w końcowym rozrachunku okazuje się niewiele skuteczna. Dlaczego 
też tak często po nią sięgamy – bo świetnie znamy tę metodę. Najczęściej doświadczyliśmy jej 
na własnej „skórze”. I absolutnie nie mam tu na myśli wyłącznie kar cielesnych, ale także krzyk, 
odebranie przywilejów czy inne tego rodzaju działania. 

Ponadto warto też wiedzieć, że kara pociąga za sobą jeszcze jeden niechciany i najczęściej 
nieoczekiwany skutek. Kiedy poddajemy dziecko karze – odbieramy mu tym samym możliwość 
przyjrzenia się sobie, zreflektowania działania. Tradycyjny sposób karania bowiem uwalnia od 
poczucia winy – dziecko odczuwa, że zapłaciło za już za swój czyn, wyrok wykonano, wobec 
czego można zacząć wszystko… od początku. Konto „księgowe” jest czyste, rachunek został 
wyrównany.  

Zdarzają się jednak i tacy rodzice, którzy uważają, że potrzebne jest, aby dziecko długo 
i intensywnie przeżywało swoją winę z powodu przekroczenia jakiejś normy. Poczucie winy – 
jak najbardziej wskazane i prawidłowe – w momencie, gdy staje się narzędziem manipulacji 
w rękach dorosłych może prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Dziecko obciążone zbyt 
długo poczuciem winy nie jest w stanie skorygować swojego zachowania. Nie będzie także 
miało sił na to,  by poczucie winy zamienić w poczucie odpowiedzialności – za krzywdę, którą 
wyrządziło – a to jest to, o co warto się starać w całym tym trudnym procesie! 

Niektórzy rodzice uważają, że słusznym sposobem na wyegzekwowanie pożądanego 
zachowania dziecka jest odmawianie mu miłości, na przykład poprzez komunikaty „nie będę 
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cię kochał, gdy zrobisz to czy tamto” Takie działanie jest absolutnie niedopuszczalne. Miłość 
bezwarunkowa rodziców jest jednym z pierwszych praw każdego dziecka. 

Każde dziecko ma prawo czuć się kochane. Należy jednak rozgraniczać pomiędzy miłością 
a oceną i nietolerancją negatywnego zachowania. Komunikat, który będzie wówczas 
kierowany do dziecka może brzmieć na przykład: „kocham cię i nie pozwalam ci na pewne 
zachowania”, „akceptuję ciebie, nie akceptuję twojego zachowania”. 

Co w takim razie zamiast kar? 

Dzieciom z pewnością są potrzebne jasne i zrozumiałe zasady. One chcą wiedzieć, co jest przez 
nas akceptowane, a co nie. Ta przejrzystość buduje w nich poczucie bezpieczeństwa.  Co 
jednak robić, gdy dziecko nie respektuje przedstawionej reguły? 

Uczenie dyscypliny wewnętrznej zaczyna się na bardzo wczesnym etapie, a polega na tym, że 
jasno, krótko, bez zbędnej argumentacji i tłumaczenia, tym bardziej sprzeczania się,  
nazywamy dziecku, jakie są granice naszej akceptacji. Jednocześnie też sami jesteśmy wzorem 
w tej dziedzinie! Na przykład „nie można używać wulgarnych słów”. Złamanie danego 
ustalenia w naturalny sposób pociąga za sobą konsekwencję regulaminową (a więc – wcześniej 
ustaloną, znaną obu stronom!, nie jakąkolwiek, nie ad hoc wymyśloną, najczęściej niemającą 
nic wspólnego ze złamaną zasadą). 

Konsekwencje regulaminowe, warto by były sformułowane jako proste reguły zachowania się. 
I nie jest konieczne, by dziecko się na nie zgadzało (choć na myślą Korczaka  – wspaniale, gdyby 
udało się wspólnie z dziećmi ustalić taki „kodeks”, szansa na jego stosowanie z pewnością 
wówczas niebagatelnie wzrośnie!). Taka reguła mogłaby na przykład brzmieć „Od przyszłego 
poniedziałku piorę wyłącznie te ubrania, które są w brudowniku”. 

Są trzy bardzo istotne zasady, o których warto pamiętać podczas tworzenia i wdrażania 
naszego „Kodeksu”. 

1. Zawsze uprzedzajmy dziecko o zmianie czy też wprowadzeniu nowej reguły, np. „od 
jutra nie czekam z obiadem. Jeśli się spóźnisz, będziesz sam odgrzewał i jadł”, 

2. Stosujmy zdecydowanie nowe zasady, ponieważ dziecko będzie próbowało sprawdzić, 
na ile jesteśmy konsekwentni i nieugięci w danej sprawie. 

3. W swoim działaniu ograniczajmy słowa do minimum – ględzenie do niczego 
efektywnego nie prowadzi – na kazania i wykłady miejsca są gdzie indziej. 

Choć zasady te wydają się proste, nie zawsze udaje się je utrzymać. Dlaczego? Często pojawia 
się w nas lęk przed narażeniem dziecka na konsekwencje, na przykład czy nie będzie głodny, 
czy będzie płakał itp. Zdarza się również, że nie potrafimy jasno precyzować swoich oczekiwań. 
Warto wtedy zapytać samych siebie, czy wiem, o co w rzeczywistości mi chodzi? Co jest dla 
mnie ważne w tej zasadzie? Jaki efekt mam na myśli? Czy wiedziałabym, czego ode mnie się 
oczekuje, jeśli otrzymałabym zasadę ujętą w ten sposób? Czy zasada jest dla mnie jasna? Kilka 
tego rodzaju pytań postawionych sobie powinno pomóc w ustanowieniu przejrzystej reguły. 

Nierzadko też może okazać się, że stawiamy zbyt wiele i/lub zbyt wygórowanych wymagań, 
Jeżeli nie będą one uwzględniać możliwości dziecka, wywołają wcześniej czy później jego 
zniechęcenie. Ważne więc, by odnaleźć w sobie przestrzeń na negocjowanie zasad, na 
ewentualne uwzględnienie prośby dziecka o zmianę, modyfikację reguły, jeśli istnieją ku temu 
uzasadnione powody.  
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Warto słuchać dziecka. Jak pisał wybitny pedagog – Janusz Korczak - „Dziecko jest istotą 
rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swego życia. Nie despotyczny nakaz, 
narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, 
współpraca i współżycie”. I w innym miejscu „Dorośli są zobowiązani do postępowania z 
dziećmi na tych samych zasadach, które obowiązują w stosunkach między dorosłymi. Często 
dzieci są niesprawiedliwie karane, gdyż w opinii dorosłych są to, nasze dzieci, nasza własność”. 

Wielki pedagog i humanista, twierdził, że nie można zaczynać wychowywać od represji, od 
doszukiwania się winy w dziecku. Najpierw należy nauczyć je obowiązujących norm 
postępowania (przede wszystkim własnym przykładem, poprzez modelowanie, bo to jest 
najbardziej skuteczna metoda wychowania), a dopiero później wymagać ich realizacji.  

Korczak stwierdza z całą stanowczością, że zadaniem dorosłych jest, by zachować postawę 
tolerancji i wyrozumiałości dla wykroczeń i uchybień wieku dziecięcego. Okazujmy dziecku – 
za wskazaniem Starego Doktora przede wszystkim miłość i wybaczajmy jego błędy, a 
potknięcia wskazujmy wraz mozłiwością poprawy, natomiast zakazy i nakazy ograniczmy do 
najmniejszej liczby koniecznych. 

Czego wszystkim (także i sobie) serdecznie życzę. 
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