„Kary i nagrody w wychowaniu. Wychowanie bez kar i nagród.”
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Konsekwentne karanie może skutecznie wyuczyć powstrzymywania się przez dziecko od
pewnych zachowań. Brak konsekwencji, pozwalanie czasem na pewne zachowania, a kiedy
indziej karanie takich zachowań dezorientuje dziecko i nie przynosi spodziewanych efektów.
Jeśli zatem decydujemy się karać określone zachowania, zgodnie ze wskazaniami teorii
zachowania powinniśmy robić to zawsze, kiedy tylko wystąpią.
Wiele ludzi dobrze zna rozmaite sposoby karania i potrafi uzasadnić słuszność ich
stosowania, natomiast nagradzanie wydaje się im metodą, którą trzeba ostrożnie
dawkować. Z teorii zachowania wynika, że aby skutecznie wyuczyć jakiegoś zachowania,
trzeba nagradzać je jak najczęściej. Społeczeństwo nasze silnie nurtuje problem stosowania
kar i nagród w wychowaniu. Błędy wychowawcze często utożsamiane są z niewłaściwymi
zasadami stosowania kar i nagród. Stanowiska w tej kwestii są bardzo skrajne, ich autorzy
często wypowiadają się bądź za stosowaniem ostrych, surowych kar, bądź też występują
przeciw stosowaniu kar w ogóle.
Przeciwnicy karania i nagradzania w wychowaniu głoszą, że manipulowanie karami i
nagrodami może być jednym z czynników wzbudzających agresję, podczas, gdy wychowanie
w wolności sprawia, że dzieci nie przejawiają zachowań agresywnych.
Psychologowie humanistyczni opracowali pewne reguły wychowania bez kar i nagród, w
którym istotną sprawą jest okazywanie dzieciom zrozumienia, ciepła, bezwarunkowej
akceptacji. Zamiast stosowania kar i nagród przekazujemy dziecku bezpośrednie informacje
na temat naszych uczuć, myśli i pragnień związanych z jego osobą, z tym jak postępuje.
Bezpośrednie informacje to takie, które przekazujemy od siebie, np.: cieszę się, że to
zrobiłeś; jestem z ciebie dumny; jestem zadowolony, wzruszony, szczęśliwy; nie lubię, gdy się
tak zachowujesz; jestem oburzony, zdenerwowany; jest mi przykro, smutno, źle; chcę żebyś
zrobił, zależy mi na tym, nie chcę, itp. Porozumiewanie się powinno przebiegać w
atmosferze bezwarunkowej akceptacji. Chodzi o to, by dziecko odczuwało szacunek dla
swojej osoby ze wszystkimi cechami, jakie ma, dla takiego siebie, jakie naprawdę jest.
Niektóre jego zachowania mogą wzbudzać gniew, złość, inne - radość, przyjemność, podziw,
jeszcze inne - smutek albo współczucie, ale zawsze, niezmiennie jego osoba pozostaje
godna szacunku i miłości.
Kara nie może być traktowana jako podstawowy środek wychowawczy, a strachem przed
karą nie da się nikogo wychować w dyscyplinie. St. Jedlewski proponuje zamiast kar
następujące środki wychowawcze: perswazja, namowa, dobry przykład, pobudzanie
zdrowej ambicji czyli w zasadzie poza perswazją autor proponuje aby w procesie
wychowania i resocjalizacji posługiwać się nagrodami.
Zastosowana kara powinna być przemyślana, dostosowana do cech psychicznych karanego
skierowana na nabycie nowych właściwych form zachowania.
Z związku z tym wychowawca powinien być szczególnie dobrym psychologiem aby w swej
pracy nie popełniać błędów. Jeśli już zdecydujemy się na zastosowanie kary należy przy tym
pamiętać, iż:

- skuteczność karania jest większa gdy osoba karana ma pozytywny stosunek do karzącego
niż wtedy gdy ten stosunek jest neutralny lub negatywny
- karanie nieregularne jest bardziej skuteczne niż karanie regularne ale takie karanie nie
eliminuje karnej reakcji w ogóle
- niedostateczne postępy w nauce i złe zachowanie to skutek niewłaściwego stosowania kar
i nagród, a jednocześnie to dowód nieumiejętnego wytwarzania pozytywnych postaw
zarówno przez nauczycieli, wychowawców i rodziców.
Nagradzanie.
Nagradzanie wychowawcze polega na wywoływaniu określonych pozytywnych zachowań
wychowanka, a także na zaspokojeniu określonych motywacji w następstwie przejawiania
przez niego pożądanych i konstruktywnych form aktywności. W ten sposób zostaje on
skłoniony do powracania do pewnych zachowań jak również być zachęcony do zachowań
dotychczas nie przejawianych. Nagradzanie w realizacji prawidłowo ujętego procesu
wychowania ma większe zastosowanie ponieważ w tym procesie częstsze są momenty
wymagające zachęcania do pewnych zachowań aniżeli zwalczania ich.
Dziecko nagrodzone nabiera poczucie integracji i bezpieczeństwa jak również wiary w swoje
możliwości co budzi chęć do dalszych wysiłków w tym kierunku.
Stosując nagradzanie należy podnosić wymagania w stosunku do wychowanka, urozmaicać
nagrody, indywidualizować je aby nie spowodować stopniowej demobilizacji. Nagradzanie
wychowawcze może być różne w swej formie: może ona polegać na oficjalnym wyrażaniu
aprobaty i wyróżnieniu wychowanka, na przydzieleniu określonej funkcji lub roli, na
przyznaniu dodatkowych przywilejów, wręczeniu prezentów, przyznawaniu godności
honorowych lub wyróżnień symbolicznych.
Jeśli więc chcemy być dobrymi wychowawcami musimy pamiętać o stosowaniu w swej
pracy całej gamy metod wychowawczych dokładnie przemyślanych i dostosowanych do
konkretnych sytuacji.
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