
Αυτονόμηση – Οριοθέτηση  -
Ενδυνάμωση: 

Η βάση για μία ισχυρή
προσωπικότητα

«Καλός γονιός είναι αυτός που ξέρει να οριοθεεί, και να
αυτονομεί, και πάνω απ΄όλα είναι αυτός που έχει

επίγνωση ότι το παιδί του δεν είναι τέλειο».

Έρρικα Τσιτιμακη



Αυτονόμηση 
Γιατί είναι σημαντική αυτονόμηση; 

Γιατί θέλουμε αυτόνομα, αυτοδύναμα παιδιά;. 

Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να χαρίσουμε στα παιδιά μας είναι αυτή
η ελευθερία. Η γνώση και η πεποίθηση ότι είναι κυρίαρχοι του εσωτερικού
τους κόσμου.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;

Γίνεται καταρχάς με την δική μας αποδοχή των ορίων της δικής μας
εξουσίας και να παραχωρήσουμε στα παιδιά μας τις ελευθερίες που
δικαιωματικά τους ανήκουν. 



   Αυτονόμηση
Σημαντικός παράγοντας προς την απόκτηση αυτονομίας είναι η εμπιστοσύνη  που
δείχνει ο γονέας στις ικανότητες του παιδιού του.

Αποφεύγουμε τις τεχνικές ενοχοποίησης που εξυπηρετούν τις ανάγκες μας. “Είσαι
πολύ μικρός για να....” ,”Δεν νομίζω οτί μπορείς να το κάνεις αυτό.....”

Βοηθάμε τα παιδιά να βοηθάνε τον εαυτό τους.

Ένα πολύ σημαντικό γονεϊκό έργο είναι να βοηθάμε τα παιδιά μας να κατάλαβουν το
θέμα των επιλογών, να ενισχύσουμε την πεποίθηση ότι η ελεύθερη βούληση είναι
φυσικό δικαίωμα και αυτό είναι ένα δικαιώμα που οφείλουν να διατηρούν. 

Διδάσκουμε έμπρακτα ότι το σημείο αναφοράς των συμπεριφορών μας είναι μεσα μας
και όχι έξω από εμάς.

 
Τα παιδιά πρέπει να έχουν αρκεή ελευθερία ώσε να μπορούν να αναλάβουν την 
ευθύνη για τις σκέψεις, τα συναισθήμαα και τις συμπεριφορές τους. 



Οριοθέτηση 
Τα παιδιά θέλουν και συχνά με την συμπεριφορά τους ζητούν να
έχουν όρια. Τα όρια είναι η ασφαλής ζώνη για το παιδί. Μέσα στα όρια, ο κόσμος
είναι ασφαλής και προβλέψιμος. 

Τα όρια προσδιορίζονται ανάλογα με την ηλικία και το στάδιο
ανάπτυξης που είναι το κάθε παιδί. Επομένως καθ΄όλη τη
δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς α ν ά π τ υ ξ η ς τ ο υ α ν α θ εω ρ ο ύ ν τ α ι κ α ι
επαναπροσδιορίζονται.

Τα όρια πρέπει να είναι σαφή και λογικά, και να επικοινωνούνται
με κατανοητό τρόπο.



Οριοθέτηση 
Τα όρια εξαρτώνται από τις αξίες, τις πολιτισμικά πρότυπα και
το στυλ ανατροφής που ακολουθεί κάθε γονιός.

Τα όρια υπάρχουν για να τα τηρούμε.Η δουλειά του παιδιού είναι να
δοκιμάζει τα όρια για να σιγουρευτεί ότι είναι στέρεα, ανθεκτικά και θα
αντέξουν στην πίεση.

Τα όρια είναι κατεθυντήριες γραμμές όχι μοχλοί ελέγχου. 

Τα όρια τα βάζουμε γιατί αγαπάμε το παιδί μας. Προσπαθήστε να
αφήστε στην άκρη την επιθυμία σας να σας αγαπάει το παιδί σας. Εστιάστε
περισσότερο στο να το αγαπάτε εσείς και να κάνετε το καλύτερο γι’ αυτό.

.



Ενδυνάμωση 

Το κυριότερο καθήκον μας σαν γονείς είναι να
προσέξουμε το πώς σκέφτονται τα παιδιά μας για τον
εαυτό τους, αντί να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε

τις στάσεις τους απέναντι στους άλλους, στα πράγματα
και τα γεγονότα. 

“Το χειρότερο κακό που μπορέι να πάθει ένας άνθρωπος είναι να αρχίσει να
σκέφτεται άσχημα για τον εαυτό του”

(Γκαίτε)



Η κριτική να εστιάζεται πάνω στην συμπεριφορά και όχι πάνω στη
αξία του παιδίου. 

Αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς “ταμπέλες” ακόμα και θετικούς. Η
αξία και τα χαρίσματα ενός ανθρώπου δεν είναι ούτε κληρονομικά,
ούτε συνιφασμένα με την αποδοχή ή την επίδοση του. 

Δημιουργούμε ευκαιρίες για ανάληψη ευθυνών και λήψη
αποφάσεων.Το βασικό συστατικό της αυτοπεποίθησης είναι πόσο
πρόθυμοι είμαστε να διακινδυνεψουμε και εν τέλει πόσο ανοιχτοί
είμαστε στην αποτυχία. 

Βάζουμε λίγο μέτρο στην επιδοκιμασία.   

Ενδυνάμωση 



Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας τουςΚαθώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας τους
παρέχουμε ασφαλές,ξεκάθαρο,παρέχουμε ασφαλές,ξεκάθαρο,

υποστηρικτικό περιβάλλον αγάπης, γιαυποστηρικτικό περιβάλλον αγάπης, για
να αναγνωρίσουν την αξία τους, νανα αναγνωρίσουν την αξία τους, να

δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, και έτσιδοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, και έτσι
να επισφραγίσουν την πίστη στον εαυτόνα επισφραγίσουν την πίστη στον εαυτό
τους, ώστε να ζήσουν τη ζωή τους σαντους, ώστε να ζήσουν τη ζωή τους σαν
ελεύθερες, ισχυρές και συγκροτημένεςελεύθερες, ισχυρές και συγκροτημένες

προσωπικότητες.  προσωπικότητες.  
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