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Η πειθαρχία των παιδιών αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία της επιτυχίας του γονικού 

ρόλου. Ως πειθαρχία ορίζεται η διαδικασία που βοηθά τα παιδιά να μάθουν κατάλληλες 

συμπεριφορές και να κάνουν σωστές επιλογές.  

Η πειθαρχία διαφέρει ως προς τη σωματική τιμωρία διότι σχετίζεται κυρίως με την 

εκπαίδευση. Απώτερος στόχος της αποτελεσματικής πειθαρχίας είναι να βοηθήσει το παιδί 

να αποκτήσει αυτοέλεγχο, υπευθυνότητα και σεβασμό. Τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς 

κατάλληλη πειθαρχία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση συμπεριφορικών και 

συναισθηματικών προβλημάτων. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν προταθεί πολλές 

μέθοδοι πειθαρχίας, οι οποίες ποικίλουν κυρίως ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τον τύπο 

του γονέα και τη σοβαρότητα της πράξης. Οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι είναι οι 

ανταμοιβές και η καθοδήγηση των παιδιών να κάνουν σωστές επιλογές, η επεξήγηση των 

αρνητικών συνεπειών της ανυπακοής χωρίς απειλές, η διδασκαλία ηθικής συμπεριφοράς 

έχοντας ως πρότυπο τη συμπεριφορά των γονέων, κ.ά. Μια άλλη ευρέως αποδεκτή μέθοδο 

πειθαρχίας είναι «οι συνέπειες» οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά το αξίωμα να 

αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς τους. Για τους εφήβους, πειθαρχία 

σημαίνει να συμφωνήσετε μαζί τους για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και να τους 

υποστηρίξετε για να συμπεριφέρονται μέσα σ’ αυτά τα όρια. 

Οι κανόνες μπαίνουν ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να μάθουν να ζουν συνεργατικά 

με τους άλλους, να μάθουν να διαχωρίζουν το καλό από το κακό και να προστατευτούν από 

τους κινδύνους. Τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς λογικά όρια έχουν δυσκολίες να 

προσαρμοστούν κοινωνικά. Οι παρακάτω είναι μερικοί από τους τρόπους που οι γονείς 

μπορούν να θέσουν κανόνες και όρια και να προάγουν την αποτελεσματική πειθαρχία: 

• Ενισχύστε την επιθυμητή συμπεριφορά. Παινέστε τη θετική συμπεριφορά και 

‘πιάστε’ το παιδί σας όταν συμπεριφέρεται καλά. 

• Αποφύγετε την γκρίνια καθώς και τις απειλές που δε συνοδεύονται από συνέπειες. Το 

τελευταίο μπορεί να ενθαρρύνει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 

 Να είστε συνεπείς με τους κανόνες σας. 

 Μη δίνεται σημασία στις ασήμαντες συμπεριφορές (πχ. δεν πειράζει εάν ένα παιδί 

κουνάει το πόδι του όταν κάθεται) 



 Βάλτε λογικά και σταθερά όρια. Οι συνέπειες πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Για 

παράδειγμα, είναι σχεδόν αδύνατο να επιβάλετε μια τιμωρία στο παιδί για ένα 

ολόκληρο μήνα. 

 Ανακοινώστε μια αποδεκτή και κατάλληλη συμπεριφορά που μπορεί ρεαλιστικά να 

πραγματοποιηθεί. 

 Βάλτε προτεραιότητες στους κανόνες. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια του 

παιδιού και μετά στη διόρθωση συμπεριφορών που πληγώνουν τους άλλους. Μετά σε 

συμπεριφορές όπως ξεσπάσματα θυμού, θέματα ευγένειας όπως το να διακόπτει τους 

άλλους όταν μιλάνε κτλ . 

 Συγκεντρωθείτε σε δύο - τρεις κανόνες για αρχή. 

 Κατανοήστε και δεχτείτε τις συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την ηλικία του 

παιδιού. Το παιδί που αρνείται να φορέσει το κράνος του στο ποδήλατο μετά από 

επαλειμμένες προειδοποιήσεις είναι εν γνώση του ανυπάκουο. 

 Λάβετε υπόψη σας τη μοναδικότητα του παιδιού. Ένα παιδί με ισχυρή 

προσωπικότητα θέλει άλλη αντιμετώπιση από ένα πιο ‘ήσυχο’ παιδί. 

 Να έχουν “κοινό μέτωπο” οι γονείς σε αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά 

 Συζητήστε με τον έφηβο για τις υπευθυνότητες που θα πρέπει να αναλάβει (π.χ. το 

δωμάτιο του) 

 

Επίλογος 

Η πειθαρχία επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν αυτο -πειθαρχία και τα βοηθάει να γίνουν 

συναισθηματικά και κοινωνικά ώριμοι ενήλικες. Υπάρχουν διάφορες αποτελεσματικές 

τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς και να καθοδηγήσουν τα παιδιά και κάποιες 

μορφές πειθαρχίας πάντα θα παραμένουν αμφιλεγόμενες. 

 

 

 

 

 

 

 


