
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΡΟΠΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ

Όταν το παιδί μου είναι «πιο……..» από τα άλλα.



Ο όρος Διαφορετικότητα συνιστά το σύνολο 
κάποιων χαρακτηριστικών τα οποία τείνουν να 
αποκλίνουν από αυτό που ορίζει η πλειοψηφία 

ως μέσο όρο. 

Διαφορετικότητα σημαίνει όμως και ποικιλία, 
διαφορά, ετερογένεια.



Η αλήθεια είναι ότι στο άκουσμα του όρου 
διαφορετικός αρχικά μας έρχονται στο μυαλό πολύ πιο 
ακραίες ή εξειδικευμένες περιπτώσεις από αυτές που 

συναντούμε στην καθημερινότητα. 



ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

Στον τομέα της 

εξωτερικής μας 

εμφάνισης. Είμαστε 

διαφορετικοί, γιατί 

μπορεί να είμαστε 

πιο ψηλοί, πιο 

χαμηλοί, πιο κοντοί, 

πιο χοντροί. 

Είμαστε διαφορετικοί γιατί φερόμαστε 
αντιδρούμε, αλληλοεπιδρούμε διαφορετικά.

Είμαστε 

διαφορετικοί γιατί 

έχουμε 

διαφορετικές 

πεποιθήσεις, 

αξίες, αντιλήψεις

Είμαστε διαφορετικοί

γιατί προερχόμαστε

από διαφορετικά

κοινωνικοοικονομικά

στρώματα.

Είμαστε διαφορετικοί γιατί 

μαθαίνουμε, σκεφτόμαστε 

διαφορετικά, με διαφορετικούς 

ρυθμούς, με διαφορετικούς τρόπους. 

(Από τη διαφορετική νοημοσύνη στη 

μαθησιακή δυσκολία.)



Εν τέλει είμαστε όλοι διαφορετικοί και αυτό 
αποτελεί το βασικό στοιχείο της μοναδικότητας 

μας. 



Πρώτα από, όλα η ανάγκη των ανθρώπων να
κατηγοριοποιούν τις εμπειρίες. Δημιουργούμε
έννοιες, προκειμένου αυτές να βγάλουν νόημα
στην πολυπλοκότητα που συναντάμε στο
περιβάλλον μας. Αυτό αποτελεί ανέκαθεν
θεμελιώδη και παγκόσμια διάσταση της
ανθρώπινης γνωστικής λειτουργίας.

• Η διάκριση του φυσιολογικού από το μη φυσιολογικό αποτελεί 
μια βασική τέτοια κατηγοριοποίηση.

• Ένας επίσης χρήσιμος άξονας αποτελεί η διάκριση του αποδεκτού 
από το μη αποδεκτό.



ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

Η ανάγκη όμως των ανθρώπων να ανήκουν σε 
ένα σύνολο, να γίνονται αποδεκτοί είναι αυτή 

που κάνει το όμοιο, το κοινό να γίνεται 
συνώνυμο του ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ και οποιαδήποτε 

απόκλιση από αυτό να ταυτίζεται με το  μη 
ομαλό.

Η διάκριση είναι προϊόν κοινωνικής αντίληψης. 



ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΕΣΑ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
«ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;

Όταν φέρνουμε στον κόσμο το παιδί
μας η εμπειρία αυτή έχει σε ένα μεγάλο
βαθμό μία γεύση επανεκκίνησης. Στο
πρόσωπο του παιδιού μας βλέπουμε,
νιώθουμε μία δεύτερη ευκαιρία.

Έχουμε την ανάγκη να έχουμε ένα δικό
μας παιδί που θα είναι το ξεχωριστό, το
ιδεατό παιδί. Ένα παιδί που στο
πρόσωπο του οποίου θα καταφέρουμε
όλα όσα δεν καταφέραμε.

Αυτό μας κάνει λιγότερο ανθεκτικούς 
στην έννοια της διαφοροποίησης



ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΕΣΑ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
«ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;

Εξίσου έντονη είναι και η κοινωνική
πίεση. Μας συμβαίνει συχνά να
συγκρίνουμε τα παιδιά μας με άλλα, ή
να παρατηρούμε ή και να σχολιάζουμε
τα παιδιά των γύρω μας, όχι σε απτά
πράγματα αλλά σε χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, λες και αυτά δεν
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
μοναδικότητας τους αλλά αποκλίσεις
«φυσιολογικότητας».

’Γιατί αυτό το κοριτσάκι είναι ντροπαλό,
το να έχει;’

’Γιατί αυτό το αγοράκι δεν κάθεται ποτέ
σε μια καρέκλα ακίνητο, μα αυτοί οι
γονείς του που είναι;’



• Ενοχλούμαστε ντρεπόμαστε όταν τα παιδιά μας κάνουν φασαρία σε κοινό
χώρο…γιατί;;;;; Για τον αντίκτυπο που έχει η συμπεριφορά τους σε εμάς. Σπίτι γελάμε
όταν γελάνε δυνατά.

• Τα ντύνουμε, τα χτενίζουμε στην πένα γιατί νιώθουμε ότι αντικατοπτρίζουν το
γούστο μας την αισθητική μας….

• Όταν είναι ζωηρά ή υπερκινητικά τα αποκλείουμε από κοινωνικές συναναστροφές
για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα…

• Κρύβουμε από λίγο έως εντελώς τις δυσκολίες, αδυναμίες τους σαν να ντρεπόμαστε
για αυτές

• Πολύ συχνά τα βάζουμε και εκείνα στο τρυπάκι να παρουσιάζουν μία άλλη συνθήκη
από την πραγματική.

• Χρησιμοποιούμε τους χαρακτηρισμούς φυσιολογικό ή μη φυσιολογικό προκειμένου
να περιγράψουμε διαφορετικούς ανθρώπους ή διαφορετικές συμπεριφορές.

Τελικά με αυτή μας την στάση όχι μόνο δεν καταφέρνουμε να διαχειριστούμε μία
διαφορετική (όχι μη φυσιολογική) κατάσταση, αλλά δίνοντας την μια αρνητική
διάσταση την επιδεινώνουμε, τόσο για εμάς όσο για τα ίδια τα παιδιά μας.



ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Πιο ζωηρά παιδιά

• Πιο ντροπαλά παιδιά

• Πιο ή λιγότερο σωματικά ανεπτυγμένα παιδιά

• Πιο «αργά» αναπτυξιακά παιδιά

• Παιδιά χωρισμένων γονιών 

• Παιδιά από άλλες χώρες 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

• Παιδιά με κινητικές δυσκολίες 

• Παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας 

• Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού , της ΔΕΠΥ.

• Παιδιά με προβλήματα όρασης, ή ακοής.

• Παιδιά με δερματικές αλλοιώσεις 



ΣΕ ΠΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

• Αγαπούμε το παιδί μας, όπως αυτό είναι και όχι την εικόνα ενός ιδεατού, 
ονειρικού παιδιού.

• Δεν θυμώνουμε μαζί του

• Παρέχουμε το χώρο και χρόνο να παρουσιάσει τις ικανότητές του.

• Το ωθούμε να κοινωνικοποιηθεί δεν βάζουμε φραγμούς στις επιλογές του.

• Το βοηθάμε να θέτει στόχους και επιβραβεύουμε την προσπάθεια.

• ‘Οταν σχολιάσουμε κάτι, αυτό είναι η πράξη, η συνήθεια και ΌΧΙ το άτομο.

• Φοράμε μαζί του τα γυαλιά της διαφορετικότητας 



ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΨΗ 

ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 
ΙΔΙΟ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ.


