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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ          Σχολική Χρονιά: 2019-2020                           
                                                                                                                                      Γ3   Μ3   

                                             

Πειθαρχία και σχολείο 
 

Η πειθαρχία είναι ένας παράγοντας απαραίτητος για την ένταξη του ατόμου στο 

κοινωνικό σύνολο και την αρμονική συμβίωση μέσα στην κοινωνική ομάδα (οικογένεια, 

σχολείο, ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον). 

 

Κάθε κοινωνική ομάδα υπακούει σε νόμους και κανονισμούς που θέτει η ίδια η ομάδα 

για την καλή λειτουργία της.  Κάθε άτομο, για να γίνει αποδεκτό στην κοινωνική ομάδα, 

πρέπει να υπακούει και να τηρεί τους νόμους της.  Πρέπει να πειθαρχεί. 

 

Το άτομο αρχίζει να ασκείται στην πειθαρχία από μικρή ηλικία.  Μέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον θα δεχτεί τις πρώτες υποδείξεις και εντολές στις οποίες πρέπει να 

πειθαρχήσει. 

 

Αργότερα, στο σχολείο, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να υπακούει σ΄ έναν αριθμό 

κανονισμών, από τους οποίους μερικοί ίσως να είναι διαφορετικοί από τις επιθυμίες 

του/της. Εάν δεν πειθαρχεί τότε θα έρχεται σε σύγκρουση με τους/τις  καθηγητές/τριες, 

τη Διεύθυνση ή τους/τις συμμαθητές/τριες του/της. Έτσι η ζωή του/της στο σχολείο δεν 

θα είναι ομαλή και αυτό θα είναι σε βάρος του/της ιδίου/ας και της μόρφωσής του/της.  

Η πειθαρχία δείχνει δύναμη χαρακτήρα, θέληση, κοινωνικότητα. 

 

Να μην συγχύζεται η πειθαρχία με τον εξαναγκασμό.  Εξαναγκασμός είναι το να 

υποχρεώνεσαι από τους άλλους να κάνεις κάτι που είναι αντίθετο με τις αρχές σου, κάτω 

από το βάρος της απειλής και του φόβου.  Πειθαρχία είναι η με τη θέλησή σου αποδοχή 

νόμων και κανονισμών που διέπουν τη ζωή της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκεις. 

 

Στο σχολείο η πειθαρχία είναι απαραίτητη σε πολλές εκδηλώσεις της ζωής των 

μαθητών/τριών, μερικές από τις οποίες είναι: 

 

Στη συγκέντρωση όλων των μαθητών/τριών για κοινή προσευχή ή για να 

παρακολουθήσουν μια εκδήλωση.  Η συγκέντρωση δεν είναι μια ευκαιρία για να 

ατακτούν οι μαθητές/τριες αλλά ευκαιρία να συγκρατούν τον εαυτό τους και να τον 

υποχρεώνουν στην ησυχία και την τάξη (αυτοπειθαρχία). 

 

Στην αυλή τα διαλείμματα ή σε κενές περιόδους, οι μαθητές/τριες πρέπει να τηρούν τους 

σχετικούς κανονισμούς να μην βγαίνουν από το σχολείο, να μην κουβεντιάζουν με 

εξωσχολικά πρόσωπα που μπορεί να μπουν στην αυλή παρά τους κανονισμούς. 

 

Στα μεγάλα διαλείμματα, όταν ο καιρός είναι καλός, να βγαίνουν από την τάξη.  Να μην 

τρώνε μέσα στην αίθουσα, ούτε να πετούν χαρτιά στην αυλή. 
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Στην τάξη οι μαθητές/τριες να πειθαρχούν στις εντολές του/της καθηγητή/τριάς τους.  

 

Πειθαρχία πρέπει να  επιδεικνύεται και στο θέμα της στολής. Ιδιαίτερα με τον καθορισμό 

της στολής οι μαθητές/τριες δεν έχουν κανένα λόγο να παρουσιάζονται με πολύχρωμα 

ρούχα. 

 

Όταν κάποιος/α μαθητής/τρια ή μια ομάδα μαθητών/τριών διαφωνούν με ένα 

κανονισμό ή μια εντολή που παίρνουν, δεν υπάρχει λόγος να δείχνουν την αντίθεσή τους 

με ανυπακοή ή άσχημα επεισόδια, αλλά να εκφράζουν στο αρμόδιο πρόσωπο με ηρεμία 

και ευγένεια τη διαφωνία τους, ώστε το πρόβλημα να εξετάζεται με ψυχραιμία από 

όλους τους ενδιαφερομένους. 

 

Τέλος οι μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι και οι καθηγητές/τριες και η Διεύθυνση 

του σχολείου εργάζονται βάσει κανονισμών και νόμων στους οποίους όλοι υπακούουν 

για να είναι ομαλή και αποδοτική η λειτουργία του σχολείου. 

 

Κανένας δεν εργάζεται αυθαίρετα. Οι κανονισμοί που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες, 

τους/τις καθηγητές/τριες και τα σχολεία καθορίζονται από τη γενικότερη πολιτική του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του κράτους για την επιτυχία του σκοπού της 

Παιδείας που είναι η δημιουργία μορφωμένων, ώριμων ανθρώπων και δημοκρατικών 

πολιτών. 
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