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“Τα όρια στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

Ορθές πρακτικές” 

 



Mαρίνα, 8 ετών 

“Tώρα γιατί μου φωνάζει η μαμά; Τι την έπιασε ξαφνικά; 

Λέει ότι θύμωσε επειδή δεν μάζεψα τα παιχνίδια μου και ήρθε η  

Aγγλικού και βρήκε το δωμάτιο χάλια! Μα ποτέ δεν  

τα μαζεύω γιατί μετά τα Αγγλικά θα ξαναπαίξω …  

γιατί να τα μαζέψω; Έτσι κάνει πάντα …  

μια φωνάζει για κάτι και μια το αφήνει…”  

 

“Χθες ας πούμε στο πάρκο η Κατερίνα πήγε στα φουσκωτά και ήθελα κ εγώ …  

η μαμά είπε «Όχι!». Μετά εγώ άρχισα τη γκρίνια και έβαλα τα κλάματα κι εκείνη  

συνέχισε να λέει «Όχι!». Εγώ συνέχισα να κλαίω με την ελπίδα να την κάνω να αλλάξει γνώμη, 

γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τα είχα καταφέρει. Αλλά αυτή τη φορά εκείνη  

δεν άλλαζε με τίποτα … Στο τέλος θύμωσε μαζί μου και μου φώναξε!  

Και μετά μπήκε στη μέση η μαμά της Κατερίνας και την ηρέμησε …  

και μετά έτσι ξαφνικά άλλαξε γνώμη και με άφησε να πάω στα φουσκωτά … τι να πώ; Δεν 

καταλαβαίνω τίποτα … Δε ξέρω ποτέ τι θα πεi και τι θα κάνει η μαμά και αυτό με τρομάζει! “   

 



Γονέας… 

 

Ο ρόλος του γονέα είναι ο μοναδικός ίσως ρόλος για τον οποίο ο 
άνθρωπος δεν εκπαιδεύεται,  

αλλά βασίζεται κυρίως στην αγάπη, στο ένστικτο και στον 
αυτοσχεδιασμό.   

                                           

 



Οριοθέτηση 

 H έννοια των ορίων δεν πρέπει να έχει αρνητική χροιά, ούτε να συνδέεται με 
την τιμωρία, την αποθάρρυνση, την απαγόρευση, τον περιορισμό και την 
διαρκή άρνηση.  

 

 

 

 

 Τα όρια αποτελούν μέρος των θεμελίων πάνω στα οποία χτίζονται οι σχέσεις 
γονέων - παιδιών.  

 Είναι μια συνεχής μαθησιακή διαδικασία. 

 Από τα σπουδαιότερα δώρα που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός και από 
τα σημαντικότερα εφόδια που δίνει στο παιδί για να πορεύεται μόνο του.  

 

 



Οριοθέτηση 

Μέσα από την διαδικασία της θέσπισης ορίων, το παιδί μαθαίνει τι του 
ταιριάζει και τι το απωθεί, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, τι το κάνει 

αποδεκτό και τι το απομακρύνει από τους άλλους. 

Όταν υπάρχουν σταθεροί κανόνες οι οποίοι επιβάλλονται με αγάπη και 
τρυφερότητα, τα παιδιά γίνονται καλύτερα με τον εαυτό τους, αποκτούν 

αυτοπεποίθηση, αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, χτίζουν υγιείς 
σχέσεις, είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε κάθε περιβάλλον και να 

ανταποκριθούν στις διάφορες απαιτήσεις. 

 



Οριοθέτηση 

 
Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχουν όρια τα παιδιά βρίσκονται στο κενό,  

μπερδεύονται, νιώθουν ανασφαλή και λαμβάνουν “διπλά μηνύματα”.  
Απαιτούν να κάνουν πάντα το δικό τους, δυσκολεύονται  να συνάψουν 

κοινωνικές σχέσεις και λειτουργούν εναντιωματικά 
 (ματαίωση – θυμός – έκρηξη). 

 

 

 



Γιατί οι γονείς δυσκολεύονται να βάλουν όρια; 

Συχνά οι γονείς δυσκολεύονται να βάλουν όρια στη σχέση τους με το παιδί και 
σε αυτό τους εμποδίζουν σκέψεις και συναισθήματα ενοχής . Αυτό μπορεί να 
οφείλεται στο ότι: 

 Σαν παιδιά έχουν βιώσει αυταρχικό τρόπο διαπαιδαγώγησης. « Δε θέλω να 
γίνω αυστηρός σαν τους γονείς μου» 

 Θεωρούν την επιβολή κανόνων ταυτόσημη με την                                    
καταπιεστική, αυταρχική διαπαιδαγώγηση.                                                              
«Τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα» 

 Λόγω της έλλειψης χρόνου θεωρούν ότι κάνοντας όλα τα                                     
χατίρια στα παιδιά αναπληρώνουν τις ώρες απουσίας.                                    
«Τις λίγες ώρες που μπορώ να βλέπω το παιδί μου,                                               
δε θέλω να αισθάνεται ότι το περιορίζω» 

 Νιώθουν ανεπαρκείς, πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν.                                 
«Δε ξέρω πώς να βάλω όρια», «Δεν μπορώ ο ίδιος πολλές φορές να βάλω 
όρια στον εαυτό μου, πώς θα βάλω στο παιδί μου;» 

 



Λόγοι που οδηγούν το παιδί σε ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΡΑ 

ΠΑΙΔΙ 
(ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΑ 

ΧΑΡ/ΚΑ) 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

- οικον. προβλήματα 

- έλλειψη χρόνου 

- συγκρούσεις 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ 



               

 
                     

Αυταρχικοί γονείς 
 
 
 
 
 

Αυταρχισμός   
 

 
 
        Επιτρεπτικοί γονείς 
 
 

 
 
 

 Χάος 

  
 

Υπεύθυνοι γονείς 
 
 
  
 
 

Ελευθερία  

       Γονεϊκοί τύποι αντίδρασης  
 



       Αυταρχικοί γονείς 

 

Υπεύθυνοι γονείς 

 

 

 

o Απόλυτη οριοθέτηση  

o Πλήρης έλεγχος 

o Χρήση τιμωριών 

o Συναισθήματα 
καταπίεσης/άβουλο παιδί 

o Νικητής πάντα ο γονιός 
 

o Απουσία ορίων 

o Άγνοια κανόνων 

o Ανάπτυξη εγωιστικών 
χαρ/κων 

o Απουσία 
συνεργατικότητας 

o Νικητής πάντα το παιδί  

 

o Ισορροπημένος έλεγχος 

o Συμμετέχω στη 
δημιουργία κανόνων 

o Ανάπτυξη υπευθυνότητας 

o Συνεργασία 

o Νικητές γονείς και παιδιά 

 

Επιτρεπτικοί γονείς 

 

             

 



Πότε ξεκινάμε να βάζουμε όρια; 

 

Όσο πιο νωρίς καταφέρουν οι γονείς να θέσουν αποτελεσματικά  

όρια στα παιδιά τους, τόσο πιο πολύ διευκολύνουν τη ζωή τους  

και τις σχέσεις τους με αυτά. 

 

 

 Από το τέλος του πρώτου χρόνου 

 μαθαίνει την έννοια του «όχι» 

 βιώνει τις πρώτες ματαιώσεις των επιθυμιών του 

 

 Στην προσχολική ηλικία (ύπνος, φαγητό, ασφάλεια, συμπεριφορά σε κοιν. 
χώρους) 

 η γνώση προέρχεται από την εξερεύνηση και τους πειραματισμούς 

 δοκιμάζει τους γονείς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε ξεκινάμε να βάζουμε όρια; 

 Στη σχολική ηλικία (διαπροσωπικές σχέσεις, μελέτη, χρήση tv, κινητού, H/Y)  

 Όσο πιο χαλαρή είναι η τήρηση των ορίων στο σπίτι, τόσο πιο δύσκολη είναι 
η προσαρμογή του σ’ ένα αυστηρά διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον 

 

  Στην εφηβεία (διασκέδαση, παρέες, χρονική διάρκεια εξόδων)   

 Έχουν ήδη δομηθεί συμπεριφορές που είναι δύσκολη η αποδόμησή τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οριοθέτηση: Τα λάθη που κάνουν οι γονείς 

 Υποκύπτουν εύκολα 

 Αμφισβητούν ο ένας τον άλλον 

 Δωροδοκούν το παιδί 

 Χάνουν την ψυχραιμία τους 

 



Όρια: Ποια η σημασία τους; 

 Παρέχουν αίσθημα ασφάλειας 

 Διδάσκουν ηθικές αρχές, αξίες και κανόνες συμπεριφοράς 

 Διδάσκουν αρχές των κοινωνικών σχέσεων 

 Προωθούν τον σεβασμό μεταξύ των μελών 

 Εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας 

 Τα παιδιά κατανοούν τη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των γονέων, 
με αποτέλεσμα να προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων τους 

 Μαθαίνουν να λειτουργούν υπεύθυνα και αυτόνομα 

 Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και την ματαίωση των 
επιθυμιών τους 

 Βοηθούν το παιδί να δομήσει την προσωπικότητά                                
του και να γίνει ένα συγκροτημένο άτομο 

 

 



Όρια: Ποια η σημασία τους; 

 

Τα παιδιά όσο αμφισβητούν τα όρια, τόσο τα επιζητούν!  

 

 

 

 

 

 

Tα σωστά όρια πλάθουν ευτυχισμένα παιδιά! 

 



 
Tιμωρία 

 Δεν τροποποιεί μια ανεπιθύμητη 
συμπεριφορά, την καταστέλλει για 
σύντομο χρον. διάστημα, δεν έχει 
διάρκεια στο χρόνο, δεν διδάσκει. 

 
Σωματική τιμωρία 

 

 

Συνέπειες  
 Φυσικές: το φυσικό επακόλουθο μιας 

ενέργειας, πχ. αν δε φάω θα πεινάσω 
 Λογικές: επιτρέπουν στο παιδί να 

διδαχτεί από την πραγματικότητα του 
κοιν. περιβάλλοντος 

     Η μέθοδος των λογικών συνεπειών: 
• κάνει τα παιδιά υπεύθυνα για τη συμπεριφορά τους 
• επιτρέπει να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις και δεν τα υποχρεώνει να 

υπακούουν στις δικές μας νουθετήσεις 
• επιτρέπει στο παιδί να διαλέξει και μετά να έχει το ίδιο την ευθύνη και τις 

συνέπειες για την απόφασή του 

Τιμωρία vs Συνέπειες 



 Η τιμωρία εκφράζει τη δύναμη της εξουσίας του ατόμου που την 
εφαρμόζει, ενώ οι λογικές συνέπειες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του 
παιδιού να έχει λόγο για την έκβαση μιας κατάστασης.  

 
ΤΙΜΩΡΙΑ: “Κώστα, σβήσε τώρα την τηλεόραση! Η μητέρα σου κι εγώ 
προσπαθούμε να κοιμηθούμε!” 

 
ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: “Κώστα, η μητέρα σου κι εγώ θέλουμε να κοιμηθούμε. 
Χαμήλωσε την τηλεόραση ή πήγαινε έξω να παίξεις. Αποφάσισε τι προτιμάς.” 

 
 Η τιμωρία απαιτεί υπακοή, ενώ οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν την 

εκλογή. 
ΤΙΜΩΡΙΑ: “Εσείς οι δύο, σταματήστε αμέσως, αλλιώς θα πάτε στο κρεβάτι 
νηστικές!” 
 
ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: “Μπορείτε να ησυχάσετε ή να φύγετε από το τραπέζι, 
ώσπου να είστε πάλι έτοιμες να ξανάρθετε.” 
 
 

Τιμωρία vs Συνέπειες 



 
 

 Η τιμωρία μπαίνει αυθαίρετα, χωρίς να συσχετίζεται με την ανεπιθύμητη 
συμπεριφορά, ενώ οι λογικές συνέπειες είναι επακόλουθο μιας συμπεριφοράς. 
 

ΤΙΜΩΡΙΑ: “Σταματήστε να κάνετε φασαρία! Δε θα πάτε βόλτα σήμερα!” 
 

ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: “Παιδιά, κάνετε αρκετή φασαρία! Μπορείτε να παίξετε ήσυχα 
στην αυλή ή να πάτε στο δωμάτιό σας”.  

 
 Στις λογικές συνέπειες ο τόνος της φωνής του γονέα είναι φιλικός και με μια 

διάθεση συνεργασίας, ενώ στην τιμωρία χρησιμοποιεί απειλές εκφοβίζοντας το 
παιδί και χωρίς να σέβεται την προσωπικότητά του. 

 
ΤΙΜΩΡΙΑ: “Αφού δε φρόντισες το νερό και το φαγητό του σκύλου, πήγαινε μέσα κ 
δε θα παίξεις σήμερα μαζί του. Για να μάθεις να είσαι υπεύθυνος!” 
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: "Σήμερα δε θα μπορέσεις να παίξεις με τον σκύλο. Δεν 
ασχολήθηκες με το φαγητό και το νερό του. Μπορείς να προσπαθήσεις ξανά 
αύριο”.  
 
 

 
 
 
 

Τιμωρία vs Συνέπειες 



Θέτοντας σωστά όρια 

 Καθορισμός με βάση την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού 

 Τα όρια πρέπει να είναι σαφή και ξεκάθαρα 

 Άμεση σύνδεση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς – συνέπειας 

 Τίθενται με συνέπεια και σταθερότητα 

 Κοινή στάση γονέων 

 Αποφεύγουμε τα διπλά μηνύματα 

 Λειτουργούμε υποστηρικτικά στην ματαίωση                                                            
των επιθυμιών 

 Θετική διατύπωση  

 Χαρακτηρίζουμε μια συμπεριφορά, όχι το άτομο 

 Ενισχύουμε θετικά (έπαινος, επιβράβευση, ανταμοιβές) 

 Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας κ ζητάμε συγνώμη 

 Ποιοτικός χρόνος 

 

 

 

 

 



Θέτοντας σωστά όρια 

Στόχος του κάθε γονιού δεν πρέπει να είναι το να έχει ένα υπάκουο και 
υποχωρητικό παιδί, εξάλλου πολλά παιδιά ακολουθούν τους κανόνες και                            

την πειθαρχία γιατί φοβούνται, χωρίς να κατανοούν                                         
την λογική πίσω από αυτούς.  

 

 

 

 

 

Να κατανοήσουν τον πραγματικό σκοπό των κανόνων και των 
συνεπειών! 



Να θυμάστε... 

Δεν υπάρχει τέλειος γονιός, ούτε τέλεια παιδιά... 

Τα λάθη είναι αναμενόμενα… 

Αναγνωρίστε & διορθώστε τα λάθη σας… 

Οπλιστείτε με υπομονή & επιμονή… 

Στόχος: ένα ισορροπημένο και ευτυχισμένο παιδί! 

 

 

 

Ο τελικός στόχος αξίζει τον αγώνα! 



Αντί επιλόγου... 

“Αν μεγάλωνα πάλι το παιδί μου… 

Θα έπαιζα μαζί του περισσότερο και θα το μάλωνα λιγότερο. Θα το διόρθωνα 
λιγότερο και θα συνδεόμουν μαζί του περισσότερο. Θα έπαυα να κοιτάζω 
συνέχεια το ρολόι και θα παρακολουθούσα περισσότερο τι κάνει… 

Θα έκανα πολλές βόλτες μαζί του και θα νοιαζόμουν περισσότερο. Θα το 
αγκάλιαζα περισσότερο και θα το τραβολογούσα λιγότερο… 

Θα ήμουν λιγότερο ανυποχώρητη και θα το δεχόμουν περισσότερο. Θα έχτιζα 
αυτοεκτίμηση. Θα του μάθαινα λιγότερα για την αγάπη της δύναμης και 
περισσότερα για την δύναμη της αγάπης... 

Ευτυχώς ακόμη προλαβαίνω...” 
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