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1. Wstęp 

Pojęcie kary i nagrody inaczej wzmocnienia negatywnego i pozytywnego, 

funkcjonuje od zarania dziejów. Dawniej były to przede wszystkim kary 

cielesne. Chodziło bowiem o wychowanie człowieka posłusznego, który będzie 

podporządkowywał się ustalonym normom społecznym. Nagroda i kara 

uważane są za czynności, które pobudzają ludzi do działania. Czynnikiem 

dodatnim jest nagroda, zaś czynnikiem ujemnym jest kara. W. Okoń uważa, 

że nagroda jest formą jednostkowej lub zbiorowej aprobaty czyjegoś 

zachowania, sprawiającą osobie nagrodzonej satysfakcję i zadowolenie 

oraz zachęcającą do powtarzania podobnych zachowań, a tym samym 

utrwalającą u niej wzory postępowania akceptowane przez środowisko. 

Ponieważ nawiązywanie do pozytywnych stron zachowania ludzi przynosi 

lepsze skutki wychowawcze niż stałe podkreślanie ich braków, nagroda powinna 

być częściej stosowana niż kara. Nie zaleca się jednak nadużywania nagród, 

zwłaszcza niewłaściwe jest nagradzanie materialne uczniów za bardzo dobre 

oceny, gdyż dobra ocena jest już wystarczającą nagrodą. Karą zaś W. Okoń 

nazywa sztucznie lub w inny sposób naturalny wywołaną sytuację przykrą 

dla jednostki, mającą zahamować ten rodzaj zachowania, który ją wywołał. 

Stosowanie kary sprowadza się najczęściej do wywołania przykrych 

konsekwencji, związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub złym 

wykonaniem przez daną osobę pewnych czynności. Celem kary 

jest wytworzenie w świadomości dziecka związku niezadowolenia z czynami 

niepożądanymi. W karaniu dziecka powinniśmy przechodzić od kary 

najłagodniejszej do kary bardziej surowej, jeśli łagodniejsza nie przyniosła 

pożądanych rezultatów. Ważne, by kara była współmierna do przewinienia 

i prowadziła do poprawy zachowania. Zwraca się szczególną uwagę 

na korektywną i wzmacniającą rolę nagrody w wychowaniu. Stwierdza 

się, że najlepsze efekty daje łączne stosowanie nagród i kar, nieco gorsze 

uzyskuje się, gdy wprowadza się tylko nagrody, najgorsze w przypadku 

stosowania samych kar. 

 



2. Rodzaje wzmocnień  

Nagradzanie powinno się odbywać według określonych kryteriów, znanych 

przez wszystkich uczniów i wychowanków. Nagrody nie powinny skupiać 

się na najlepszych, lecz być osiągalne przez uczniów o najróżniejszych 

uzdolnieniach i zaletach. 

J. Maciaszek, W. Szczerba, A. Kamiński (za: Ochmański, 2001) wyróżniają 

trzy rodzaj nagród: 

1. Pochwała – większe szanse osiągnięcia powodzenia wychowawczego 

ma się wtedy, gdy zwróci się uwagę na dobrą stronę kłopotliwego dziecka 

niż wtedy, gdy zacznie mu się wyrzucać przewinienia. Pochwała powinna być 

przemyślana i taktownie przeprowadzona, aby nie przeciwstawiała chwalonego 

wychowanka innym, narażając go na przykre konflikty. 

2. Upominek rzeczowy – jest to zmaterializowana pochwała. Niepożądane 

są upominki bardzo kosztowne. Symboliczny upominek zyskał aprobatę wielu 

praktyków i teoretyków wychowania. W polskich szkołach najczęściej stosuje 

się upominki w postaci książek z dedykacją. Upominki należy wręczać tym 

uczniom, którzy na to zasłużyli. 

3. Odznaka honorowa – za okazaną, wytrwałą pomoc młodszym kolegom, 

służbie lub wychowawcy przy porządkowaniu pracowni albo działki 

ogrodniczej. Nagroda ta często jest w postaci znaczka, zapisu do kroniki 

szkolnej lub fotografii pamiątkowej.  

H. Muszyński (za: Ochmański, 2001) proponuje nagrody mające zastosowanie 

w procesie wychowania społeczno – moralnego: 

1. Wyrażenie aprobaty, 

2. Przydzielenie funkcji, ról i przyznawanie dodatkowych przywilejów, 

3. Wręczanie upominków, 

4. Nagrody symboliczne. 

Cz. Czapów (za: Ochmański, 2001) dzieli nagrody ze względu na wiek dziecka 

– we wczesnym dzieciństwie doskonała nagroda to pieszczota, słodycze 

i zabawki. Dla starszych dzieci atrakcyjną nagrodą może być odpowiednie 

wyrażenie uczuć, przedmioty materialne. 



Według I. Jundziłł (za: Ochmański, 2001) nagroda ma być bodźcem 

wzmacniającym postępowanie pozytywne, zachęcającym do solidnej pracy lub 

nauki, do zachowań znajdujących wysokie uznanie w rodzinie i w innych 

grupach społecznych. Rodzaje nagród według Jundziłł: 

1. Nagradzanie uznaniem, pochwałą – podziw, przytulenie, pieszczota 

werbalna, aprobata, 

2. Nagradzanie przez sprawianie przyjemności – wspólny spacer, zabawa, 

czytanie baśni, przyjacielska rozmowa, 

3. Darzenie zaufaniem, 

4. Wspólne spędzanie czasu – wspólny wyjazd, wycieczka, impreza, wyjście 

do kina, teatru, cyrku. 

Dzieciom młodszym sprawimy radość nagrodą jaką będzie wspólna zabawa 

rodziców z dzieckiem, wspólne spędzanie czasu – wyjście do kina, na lody, 

wspólny wyjazd, pod warunkiem, że będzie to pożądane i atrakcyjne 

dla dziecka. Wspólne gry, śpiew czy taniec, inscenizacje piosenek, 

improwizowane przedstawienia kukiełkowe, wzbogacają życie rodzinne, 

sprawiają, że dzieci czują się szczęśliwe. Rozważne stosowanie kar i nagród 

przez rodziców jest bardzo ważne także w okresie adolescencji u dzieci. 

Prawidłowe stosowanie nagród polega na tym, że dziecko początkowo spełnia 

polecenia wychowawcy dla uzyskania ich aprobaty, z czasem będzie 

je wypełniało z własnej woli bez kontroli i nadzoru. Nagrody pieniężne powinny 

być w ogóle wyłączone z praktyki wychowawczej w wieku przedszkolnym. 

Dziecko, które uczęszcza do szkoły, może dostać niewielkie kieszonkowe, 

ale nie należy traktować tego jako nagrody. Nie można płacić dziecku za każdy 

dobry stopień w szkole, aby nie wytworzyć u niego postawy pełnej 

interesowności, rozrzutności, lekceważenia wysiłku potrzebnego do zarobienia 

pieniędzy (Ochmański, 2001).  

Podział kar w literaturze jest bardziej zróżnicowany od podziału nagród. 

Jundziłł stosuje następującą klasyfikację kar: 

1. Kary pedagogiczne, nie poniżają godności karanego i karzącego, 

a ich jedynym celem jest poprawa zachowania dziecka. Zaliczamy do nich:  

a) Kary naturalne – bezpośrednie następstwo winy np. dziecko biegało 

po mieszkaniu mimo upomnień i uderzyło głową w ścianę lub przewróciło 

się. Kary naturalne należy stosować za niewłaściwe zachowanie wobec ludzi 

np. dziecko źle zachowało się w stosunku do dziadków lub kolegów – musi 



ich przeprosić. Inną karą naturalną jest ukazywanie konsekwencji 

niewłaściwego zachowania - dziecko nie odrobiło lekcji i kiedy przyszedł 

kolega, nie mogło grać z nim w piłkę, bo lekcje nie były odrobione. Kara 

naturalna jest najczęściej skuteczna dzięki temu, że ukarany nie ma pretensji 

do rodziców, a przeżywa żal i niezadowolenie w stosunku do siebie, co uczy 

pracy samowychowawczej, która ma w życiu znacznie większą wartość 

niż wychowanie pod przymusem. Kara nie może ośmieszać i poniżać godności 

karanego. 

b) Tłumaczenie i wyjaśnianie dzieciom niewłaściwości ich zachowania 

jest zabiegiem bardzo często skutecznym, jeśli jest umiejętnie zastosowanym. 

W ten sposób oddziałujemy na świadomość zarówno młodszych jak i starszych 

dzieci.  

c) Wyrażanie swojego smutku i zawodu dla dziecka subtelnego, kochającego 

swoich rodziców jest poważną karą, gdyż swoim nagannym zachowaniem 

skrzywdziło ich. 

d) Czasowe odebranie przyznanego przywileju lub rzeczy już przyznanych 

jest dotkliwą karą dla dziecka i będzie mu zależało na tym, aby więcej na nią 

nie zasłużyć. 

e) Odmawianie dziecku przyjemności – szkodliwa jest przesada i zbyt częste 

uciekanie się do tego sposobu karania. Ciągłe pozbawianie radości może 

prowadzić do buntu, gdyż życie stanie się nudne, pozbawione uroku. 

2. Kary niepedagogiczne – wysoce szkodliwe i mało skuteczne: 

a) Kara fizyczna – ma ciągle bardzo wielu zwolenników, chociaż mówi się dużo 

o jej szkodliwości. Kara fizyczna poniża godność dzieci, upokarza je. 

Szczególnie te dzieci z poczuciem niepełnej wartości  pogłębiają w sobie 

przekonanie, że są nic nie warte. 

b) Straszenie – jest to najczęściej stosowany zabieg, mający skłonić 

do posłuszeństwa. Szczególnie u najmłodszych, kara ta powoduje 

w późniejszym wieku nerwice lękowe, fobie oraz różne objawy somatyczne. 

c) Upokarzające kary słowne – wyzwiska i krzyki – także są powszechnie 

stosowane i należą do szkodliwych. One również poniżają godność dziecka 

i wywołują niekorzystne następstwa. Dziecko straszone, czy obrzucane 



wyzwiskami bierze dosłownie słowa dorosłych, szczególnie wtedy, gdy tych 

ludzi kocha.   

d) Kara izolacji – stosowana wobec małych oraz starszych dzieci. Jeśli małe 

dziecko swym zachowaniem  przeszkadza dorosłym, najpierw krzyczą, a jeśli 

to nie pomaga, biorą za rączkę i wpychają do drugiego pokoju zamykając drzwi. 

Dziecko czuje się opuszczone zdradzone przez matkę. Jeśli izolacja trwa zbyt 

długo może powstać u dziecka nerwica lękowa – będzie bało się samo 

przebywać w pokoju , może bać się ciemności, samotności (tamże). 

 

3. Efektywność oddziaływań  

Jedną z najbardziej skutecznych metod wychowania jest metoda nagradzania 

wychowawczego. Metodę nagradzania wychowawczego wiąże się najczęściej 

z nagradzaniem zewnętrznym, które ma na celu doprowadzenie z czasem 

do nagradzania wewnętrznego, czyli osiągania wewnętrznej satysfakcji bez 

występowania wzmocnienia zewnętrznego. Metoda nagradzania 

wychowawczego okazuje się być niekiedy jedynym skutecznym sposobem 

oddziaływania wychowawczego. W szczególności jest przydatną w przypadku 

małych dzieci oraz dziewcząt i chłopców sprawiających trudności 

wychowawcze. Trzeba zauważyć, iż nie gwarantuje ona natychmiastowego 

sukcesu pedagogicznego. Jej korzystny wpływ można zaobserwować dopiero 

po pewnym czasie (Łobocki, 2003 za: Frączek 2014). Nieoceniona jest rola 

nagrody w uczeniu się, polega ona na apelowaniu do pragnienia uzyskania 

aprobaty i uznania na wzmacnianiu wysiłku, dodawania zapału do dalszej pracy 

i nauki, mobilizowaniu się do aktywności, dostarczeniu radosnych przeżyć. 

Nagradzając nawet niewielkie postępy, zachęcamy do dalszych prób. Dziecko 

próbuje własnych sił w działaniach coraz trudniejszych i coraz bardziej 

odpowiedzialnych. Warto podkreślić, że stosowane przez rodziców 

i wychowawców nagrody zaspokajają liczne potrzeby dzieci i młodzieży – 

potrzebę akceptacji, przynależności, samorealizacji, poczucia, że jest 

się człowiekiem wartościowym. Należy pamiętać, że operowanie nagrodą 

nie jest potrzebne, tam gdzie mamy do czynienia z efektem naturalnych 

zdolności i normalnego wysiłku uczenia się (Frączek, 2014).  

W procesie wychowania nagroda pełni wiele funkcji: 

− wyzwala czynny stosunek do obowiązków, do stawianych wymagań; 



− utwierdza pożądane zachowania i potęguje wysiłek; 

− mobilizuje do wielokierunkowej aktywności i działania; 

− pobudza do pracy nad sobą, do ambicji i wytrwałości; 

− przyczynia się do nabywania właściwych postaw do nauki i życia 

społecznego; 

− pogłębia wiarę we własne siły, umiejętności i możliwości; 

− umożliwia adekwatną ocenę siebie i innych; 

− pozwala przezwyciężyć lęki, zahamowania oraz własne słabości; 

− zaspokaja potrzebę uznania, sukcesu i znaczenia; 

− wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i przynależności; 

− pogłębia więź uczuciową z osobą nagradzaną; 

− uczy życzliwości, przyjaźni, miłości, altruizmu i innych pozytywnych cech 

osobowości (Ochmański, 2001).  

Nagroda ma być świadomym środkiem wychowawczym, bodźcem 

wzmacniającym postępowanie dziecka, zachęcającym do dalszych działań, 

nauki i pracy. Stosowanie metody nagradzania wymaga przemyślanego 

postępowania nauczycieli, wychowawców i rodziców. Nieumiejętne stosowanie 

nagród w procesie wychowania zaburza rozwój jednostki, gdyż: 

− wzmaga zachowania egoistyczne, związane z chęcią imponowania innym, 

wywyższania się nad innymi, wyśmiewania ich; 

− rozbudza niezdrową rywalizację i nadmierne ambicje; 

− sprawia przykrość, gdy nie odpowiadają one potrzebom i zainteresowaniom 

dziecka; 

− kształtuje zbytnie przywiązanie do wartości materialnych; 

− rozwija motywację ukierunkowaną na otrzymywanie (tamże). 

Podkreśla się silne związki pomiędzy nagradzaniem i karaniem 

wychowawczym. Bowiem już pozbawienie spodziewanej nagrody odczytywane 

jest jako kara, a uniknięcie kary działa jak nagroda. Stosując kary wychowawcze 



nie wolno zapominać o przestrzeganiu pewnych zasad warunkujących 

ich skuteczność. Zasady te wskazują na to, że: 

− kara nie powinna nigdy poniżać dziecka, ani też dyskryminować go. Dlatego 

też odrzuca się wszelkiego rodzaju kary fizyczne, czy psychiczne znęcanie 

się nad dzieckiem; 

− dzieci powinny znać kryteria karania, wiedzieć, co im wolno, a czego 

nie wolno robić i dlaczego stosowane są pewne ograniczenia, powinny rozumieć 

ich sens, znaczenie; 

− karaniu powinien towarzyszyć komentarz, argumentacja wskazująca 

na szkodliwość postępowania dziecka. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

młodszych dzieci, których doświadczenia życiowe są jeszcze bardzo ubogie 

i nie rozumieją one szkodliwości swojego zachowania, nie widzą w nim nic 

złego; 

− kary należy stosować w sposób zindywidualizowany, adekwatny 

do wrażliwości dziecka, odporności na frustrację, wieku, przewinienia, 

motywacji, a także poziomu świadomości wychowanka; 

− o efektywności kar decyduje atmosfera, w której są one wymierzane. 

Nie należy stosować kary w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, 

w gniewie, kiedy mamy problemy z racjonalną oceną sytuacji i szkodliwości 

czynu. Kara może być wtedy zbyt surową – niesprawiedliwą i nieadekwatną 

do winy dziecka; 

− niedopuszczalnym jest kumulowanie kar oraz odwlekanie kary w czasie. 

Samo bowiem oczekiwanie na wymierzenie kary może być dla dziecka sytuacją 

wysoce stresującą – a więc karą. W tych okolicznościach późniejsze 

zastosowanie kary stanowi już jakby powtórne ukaranie za ten sam czyn; 

− poniesiona kara wymazuje winę, dlatego nie można ciągle wracać do czynu 

dziecka, za który spotkała je już kara. Stałe przypominanie niechlubnego czynu, 

piętnowanie, obniża wartość wychowanka, jego wiarę we własne możliwości, 

a także sprawiedliwość rodzica czy też wychowawcy; 

− wymierzona kara powinna dawać dziecku możliwość naprawy wyrządzonego 

zła oraz budzić wiarę we własne siły, pełnić funkcję korygującą i profilaktyczną.  

Z wychowawczego punktu widzenia tylko taka kara ma sens, która pozwala 

doświadczyć karanemu tego, że potrafi postępować inaczej, lepiej, zgodnie 



z wyznaczonymi normami społecznymi (Paszkiewicz 2001; Grochociński, 1979 

za: Frączek, 2014)  

Kary tak samo jak i nagrody, kierują działaniem człowieka, pełniąc funkcję 

informacyjną. Nagroda komunikuje o sukcesie, zaś kara o porażce. Kara 

informuje dziecko, że postąpiło źle, ale nie wskazuje mu prawidłowej drogi. 

Sprawdzeniem tego, czy kara spełnia swą funkcję jest zachowanie się dziecka. 

Jeżeli kara skłania do zmiany zachowania na lepsze, wyzwala aktywność i zapał 

do nauki, intensywniejszej pracy, wzbudza ochotę do podejmowania trudnych 

zadań i rozwiązywania problemów, można sądzić, iż spełnia swoje zadanie. 

Jeżeli dziecko staje się bardziej onieśmielone, niepewne, bierne lub przejawia 

nastawienia złośliwe, buntownicze, wówczas rodzice powinni zastanowić 

się nad wytworzoną sytuacją i swoim stosunkiem do dziecka (Ochmański, 

2001). Skuteczność karania jest większa wtedy, gdy karany ma pozytywny 

stosunek do karzącego, łączy go z nim więź emocjonalna, a także wtedy, 

gdy akceptuje on normę, za której przekroczenie został ukarany. 

Z wychowawczego punktu widzenia niebezpieczne jest również nadużywanie 

kar. Prowadzi ono bowiem w konsekwencji do utraty zaufania, niechęci, 

kłamstwa oraz wyzwala skłonność do agresji. Powoduje także frustrację, lęk, 

niepewność i sprzyja kształtowaniu się poczucia niższości. W takich warunkach 

trudno o prawidłowy rozwój dziecka (Frączek, 2014).   

Współcześnie prezentuje się pogląd, iż bardziej skuteczną i bezpieczniejszą 

dla stabilności emocjonalnej dziecka metodą, jest udzielanie dzieciom wsparcia 

i szacunku, przy jednoczesnym stawianiu granic i wymagań. Gordon (1997) 

proponuje odejście od tradycyjnego systemu: nagroda – kara na rzecz 

pozytywnej dyscypliny. Preferuje taki model postępowania z dziećmi, w którym 

rodzic lub nauczyciel przyjmuje rolę doradcy, pomocnika, przyjaciela, 

negocjatora. Wzajemne relacje opierają się na ustalaniu wspólnych zasad, 

optymalnych dla obu stron, oraz wspólnym szukaniu możliwości rozwiązania 

każdego problemu. 

4. Kary prawnie zakazane 

W Polsce od 2010 roku stosowanie kar cielesnych jest zabronione. Zgodnie 

z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 Art. 96 KRO osobom wykonującym władzę 

rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje 

się stosowania kar cielesnych. Czy zachowania polegające na wymierzeniu 

nagany przy użyciu ręki bądź potrząsaniu drugiej osoby lub nakazywaniu 



przyjmowania niewygodnej pozycji są metodą wychowawczą, prowadzącą 

do poprawy funkcjonowania dziecka, czy może należy je rozumieć jako 

przemoc fizyczną stosowaną wobec innych? Czym różni się przysłowiowy klaps 

od przemocy fizycznej?  

Kary fizyczne mogą być uważane za formę przemocy wobec dziecka, 

nie należy zapominać, iż poza potencjalnym wywoływaniem fizycznego bólu 

istotne jest psychologiczne znaczenie kar cielesnych. Karane fizycznie dziecko 

doświadcza często upokorzenia, zniewagi, strachu czy lęku, które wiążą się 

z rytuałami zadawania kary przez rodziców oraz wzmagają jej siłę i znaczenie. 

Tak więc kara cielesna wiąże się nie tylko z bólem fizycznym, ale często 

z przemocą psychiczną, której doświadcza dziecko. Dla niektórych osób 

jest to metoda podstawowa, inni sięgają po nią jedynie w tzw. ostateczności. 

Niektórzy rodzice stosują kary fizyczne jedynie w sytuacjach, w których czują 

się wyprowadzeni z równowagi, nie panują nad swoimi emocjami 

i zachowaniem. Większość osób należących do tej grupy po fakcie zastosowania 

tego rodzaju kary żałuje swego postępowania, doświadcza poczucia winy 

związanego z przekonaniem o niewłaściwości swego postępowania. 

Poza urazami fizycznymi dziecko może doświadczać urazów psychicznych, 

mających często długotrwały charakter. (Halemba, Izdebska, 2009).Osoby, 

które jako dzieci doświadczyły kar fizycznych, oceniane są jako osoby o gorszej 

kondycji psychicznej niż osoby, które były wychowywane bez takich kar. Dzieci 

te częściej doświadczają symptomów depresyjnych, doświadczają wysokiego 

poziomu napięcia, lęku, poczucia bezradności, a także istnieje większe ryzyko 

popełnienia samobójstwa w dorosłości. Rodzice stosujący kary fizyczne często 

uzasadniają swoje zachowanie dobrem dziecka. Pragną wychować je na dobrego 

człowieka, szanującego rodziców i osoby starsze. Faktycznie jednak dziecko 

doświadczające kar fizycznych nie czuje szacunku i nie umacnia swojej relacji 

z rodzicami. Doświadczenie kar fizycznych wywołuje natomiast takie emocje, 

jak lęk, złość, niepokój, które z kolei zostają włączone w trwały sposób 

przeżywania rodzica przez dziecko. Emocje te zaburzają więź z rodzicem opartą 

na bliskości i zaufaniu (tamże). 

Kary fizyczne mogą być zatem uznane za czynnik niesprzyjający 

kształtowaniu się u dzieci dojrzałego sumienia, czynnik zakłócający przebieg 

ich rozwoju moralnego. Przemoc fizyczna, w tym kary cielesne i zadawanie bólu 

dzieciom, uczy je, iż taki rodzaj zachowań wobec innych oraz siłowy sposób 



rozwiązywania problemów i uzyskiwania oczekiwanego efektu jest skuteczny 

i akceptowany (tamże). 

5. Rodzaje kar i nagród stosowanych przez rodziców, 

nauczycieli, rówieśników względem siebie 

Nagradzanie samego siebie stanowi także pewną rolę w motywowaniu 

zewnętrznym samego siebie. Częściej w motywowaniu siebie stosuje 

się wzmocnienia pozytywne niż negatywne. Dale Carnegie pisał, że w każdym 

z nas jest małe dziecko, które czeka na dobre słowo i nagrodę. Najczęstsze 

nagrody stosowane względem siebie to: 

- robienie czegoś, co się lubi np. słuchanie ulubionej muzyki, czytanie 

ulubionej książki, spacer, 

- pochwalenie siebie, powiedzenie sobie „dobra robota”, po wykonaniu 

jakiejś pracy, 

- zjedzenie czegoś dobrego - np. słodycze, przygotowanie i zjedzenie 

ulubionej potrawy, 

- odwiedziny kogoś, kogo się lubi, imprezy, różnego rodzaju wyjścia, 

podróże, 

- kupowanie sobie prezentów,  

- nagrody związane z dbaniem o siebie np. aromatyczna kąpiel, wizyta 

w SPA, pójście na masaż. 

Nagroda za wykonany projekt to nie tylko dobry sposób na zmotywowanie 

się do dalszej pracy. To także okazja na potraktowanie siebie w miły sposób. 

Skoro nagradzamy dzieci, to warto także pamiętać o sobie, bo jeśli my nie 

będziemy, ktoś inny tym bardziej. Jednak systematyczne stosowanie kar 

i nagród, pomimo iż doprowadza do zmiany zachowania, zwykle kształtuje 

motywację zewnętrzną. Uczeń zmotywowany zewnętrznie uczy się nie 

z ciekawości, dla własnego rozwoju, ale dla ocen i nagród zewnętrznych. 

Motywacja zewnętrzna wzbudzana przez kary jest źródłem negatywnych 

emocji, głównie lęku. Obecnie uważa się, że motywacja zewnętrzna 

i wewnętrzna tworzy kontinuum. Można podjąć pracę tylko dla pieniędzy 

(motywacja zewnętrzna), z czasem można dostrzec w niej możliwość rozwoju 

i samo wykonywanie zadań zawodowych stanie się satysfakcjonujące 



(motywacja wewnętrzna). Może też się zdarzyć sytuacja odwrotna (Jankowska, 

Wolfigiel, 2015).  

Osoby motywowane wewnętrznie: 

- wykazują większe zaangażowanie, zainteresowanie i pewność siebie przy 

realizacji zadań, 

- cechuje większa wytrwałość i silniejsze poczucie własnej wartości, 

- są bardziej kreatywne i mają lepsze samopoczucie. 

 

6. Podsumowanie 

System kar i nagród (motywacja zewnętrzna) towarzyszy człowiekowi 

od bardzo dawna. Nagroda jest czynnikiem, który ma prowadzić do powielania 

preferowanych zachowań, kara zaś powinna prowadzić do unikania 

niepożądanych zachowań. W motywowaniu zewnętrznym największe rezultaty 

daje stosowanie zarówno nagród jak i kar. Stosowanie samych kar lub nagród 

daje gorsze rezultaty wychowawcze. Kary cielesne/fizyczne są w Polsce 

zabronione od 2010 roku. Ponadto powodują one bardzo duży uszczerbek 

na zdrowiu psychicznym dziecka i są nieskuteczne. Warto pamiętać o tym, 

że najważniejsze jest wychowywanie swojego dziecka w atmosferze akceptacji, 

szacunku i zrozumienia, jednocześnie wymagając i stawiając odpowiednie 

granice. 
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