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Δεδοµένου του πολυπολιτισµικού περιβάλλοντος που επικρατεί στα σηµερινά σχολεία, 
καθίσταται αναγκαίο η εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελεί µια διαδικασία κοινωνικοποίησης 
και εσωτερίκευσης των κυρίαρχων κοινωνικών προτύπων, µέσα από δηµιουργικές πρακτικές, 
οι οποίες να παρέχουν τα κατάλληλα ερεθίσµατα για προβληµατισµό, κριτική σκέψη και 
διάλογο. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η διαθεµατική αξιοποίηση ενός µουσικού 
παραµυθιού στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, µε σκοπό να ενισχυθούν η συναισθηµατική 
ανάπτυξη και οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, έτσι ώστε να νιώθουν τα ίδια αποδεκτά, 
να αποδέχονται τους άλλους και να αναγνωρίζουν την αξία της διαφορετικότητας. 
Περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες µε βάση το µουσικό παραµύθι του Αντώνη 
Παπαθεοδούλου «Σι Σου Ντο ή σ’ ένα ξεχασµένο πιάνο», το οποίο αναφέρεται στην αποδοχή 
της διαφορετικότητας, προβάλλοντας το συγκεκριµένο θέµα µε έναν έξυπνο τρόπο µέσα από τη 
µουσική και τη συνεργασία. Παρατίθενται οι στόχοι κάθε δραστηριότητας, καθώς και η 
µεθοδολογία που προτείνεται για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού σεναρίου.  
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Given the multicultural environment prevailing in today’s schools, it becomes necessary for 
the educational process to be a process of socializing and internalizing sovereign social 
standards in a creative way providing the appropriate stimuli for reflection, critical thinking 
and dialogue. In this direction, the cross – thematic exploitation of a music tale in the first 
classes of primary school is suggested in order to enhance the children’s emotional 
development and social skills, so that they can accept and recognize the value of diversity. 
The activities, described in detail, are based on Antonis Papatheodoulou’s music tale «Si Sou 
Do or on a forgotten piano», which refers to the acceptance of diversity, presenting this 
subject in a clever way through music and collaboration. The objectives of each activity and 
the methodology proposed for the implementation of this educational scenario are listed as 
well.  
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Εισαγωγή 

Αδιαµφισβήτητα η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από πλήθος κοινωνικών και 
πολιτισµικών αλλαγών, οι οποίες επηρεάζουν και είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε 
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όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας συµπεριλαµβανοµένου και αυτόν της 
εκπαίδευσης. Η προσαρµογή των παιδιών στις αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας 
αποτελεί, πλέον, σηµαντική πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό, ο οποίος πρέπει να 
εστιάσει στη διαδικασία της οµαλής κοινωνικοποίησης των παιδιών δίνοντάς τους τα 
κατάλληλα ερεθίσµατα κι εφόδια να αντιµετωπίσουν τον εαυτό τους και τον κόσµο 
γύρω τους πολυπρισµατικά. Πρώτιστος σκοπός θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
συναισθηµατικής ανάπτυξης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε 
να νιώθουν τα ίδια αποδεκτά, να αποδέχονται τους άλλους και να αναγνωρίζουν την 
αξία της διαφορετικότητας (Κουρµούση & Κούτρας, 2011). Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος της µουσικής στην πολύπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών (Κοκκίδου, 2015) και στην έκφραση των 
συναισθηµάτων τους. Η αξιοποίησή της στην εκπαίδευση και η συσχέτισή της µε 
άλλες τέχνες και γνωστικά αντικείµενα µέσα στη σχολική τάξη µπορεί να 
συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη ατόµων ικανών να ελίσσονται εν µέσω 
κοινωνικών αλλαγών (Παπουτσή, 2012) και να αντιµετωπίζουν νέες προκλήσεις. 
Εξίσου σηµαντική είναι και η συγκινησιακή απήχηση που έχει στον ψυχισµό των 
παιδιών και το παραµύθι. Το σύγχρονο παραµύθι είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την 
κοινωνία, εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυµίες της και αποτελεί για τα παιδιά µέσο 
κοινωνικής αγωγής (Μαλαφάντης, 2011). Σε συνδυασµό, λοιπόν, µε τη µουσική, 
προκύπτει ένας ιδιαίτερα δηµιουργικός τρόπος διδασκαλίας µέσα από τον οποίο τα 
παιδιά µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήµατα και τις απόψεις τους 
σχετικά µε ποικίλα κοινωνικά θέµατα.  

Η αξία του µουσικού παραµυθιού στην εκπαίδευση 

Σύµφωνα µε την Ετµεκτσόγλου (2002), η ιδιαιτερότητα του µουσικού παραµυθιού ως 
διδακτικoύ εργαλείου έγκειται στο ότι συµβάλλει σε µάθηση που αντέχει στο χρόνο 
και µπορεί να ανασυρθεί εύκολα. Εµπλέκει και ενεργοποιεί τον µαθητή ως ολότητα 
µε νου, σώµα και συναίσθηµα αλλά και ως µέλος µιας κοινωνίας (Ετµεκτσόγλου, 
2002). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τσέτσος «..η µουσική δεν µας κάνει να 
βλέπουµε, ούτε να σκεφτόµαστε, µας κάνει όµως σίγουρα να αιθανόµαστε και αυτό 
δεν έµεινε απαρατήρητο από φιλοσόφους και ερευνητές» (Τσέτσος, 2012, σελ. 33). 
Έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι η µουσικότητα σε ένα άτοµο βοηθά στη συνολική 
µαθησιακή επίδοση και στην ανάπτυξη επιστηµονικών – ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων, 
καθώς και άλλων ταλέντων (Revez, 2001· Λυµπεράκης, 1997).    
 Από τα προϊστορικά ακόµη χρόνια η µουσική είναι ένα είδος επικοινωνίας 
που συντελεί στη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων. Κατά τον Dalcroze (1921) πρέπει 
να παίζει βασικό ρόλο στη γενικότερη εκπαίδευση του ατόµου, γιατί ανταποκρίνεται 
στις πιο ποικίλες επιθυµίες του. Καταφέρνει να συγκινήσει την ψυχή µικρών και 
µεγάλων, παρακινώντας τη φαντασία και προσφέροντας πρωτόγνωρες εµπειρίες. 
Επιπλέον, ενισχύει τη δηµιουργικότητα. Όπως υποστηρίζουν οι Saether, Mbye και 
Shayesteh (2012), η δηµιουργικότητα είναι η ικανότητα να κάνει κανείς 
συνδυασµούς. Μέσα από την καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης και δράσης, η 
µουσική αποτελεί µέρος µιας ολιστικής παιδείας κι έναν τρόπο ανακάλυψης και 
κατανόησης του κόσµου (Σταυρίδης, 2001). 
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 Το ίδιο σηµαντική είναι και η προσφορά του παραµυθιού στην προσωπική και 
νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αρχαία τέχνη της αφήγησης αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της επικοινωνίας όχι µόνο µεταξύ ανθρώπων, αλλά και ολόκληρων λαών. 
Μέσα από τα παραµύθια τα παιδιά µαθαίνουν να χειρίζονται καταστάσεις και 
προβλήµατα που συναντούν στην πραγµατική τους ζωή και παράλληλα διεγείρεται η 
φαντασία τους. Επιπλέον, τα παραµύθια προσφέρουν έυφορο έδαφος για 
προβληµατισµό γύρω από σηµαντικά και δύσκολα ζητήµατα που αφορούν τις 
ανθρώπινες σχέσεις και συχνά η προσέγγισή τους αποτελεί µεγάλη πρόκληση για 
γονείς κι εκπαιδευτικούς.  
 Συνεπώς, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν όταν η µουσική εµπλουτίζει ένα 
παραµύθι ή µια ιστορία θα µπορούσαν να είναι εντυπωσιακά. Το µουσικό παραµύθι 
αποτελεί το µονοπάτι εκέινο που µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε νέους 
εκφραστικούς δρόµους. Μπορεί για παράδειγµα να προσφέρει ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες συµπεριλαµβάνοντας το στοιχείο της σωµατικότητας, το οποίο 
σύµφωνα µε τον Ράπτη (2015) αναγνωρίστηκε από πολύ παλιά στη µουσική και η 
σχετική σκέψη συστηµατοποιήθηκε από τις αρχές του 20ού αιώνα. Γεννά, λοιπόν, 
καινούριες ιδέες, συναισθήµατα και εικόνες και µπορεί εύκολα να δηµιουργήσει ένα 
νέο πλαίσιο έκφρασης, προσωπικό και ιδιαίτερο, από την σύλληψη µέχρι την 
παρουσίασή του. Κοινό σηµείο αναφοράς µουσικής και παραµυθιού αποτελεί το 
γεγονός ότι και οι δύο αυτές τέχνες υπάρχουν κι εξελίσσονται µέσα στο εκάστοτε 
κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. Είναι προϊόντα κοινωνικών διεργασιών και 
αλληλεπιδρούν µε το ευρύτερο πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. 

Στόχοι, µεθοδολογία και διαθεµατική προσέγγιση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Παρακάτω παρατίθενται τα στάδια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου, κατά το 
οποίο αξιοποιήθηκε διαθεµατικά το µουσικό παραµύθι «Σι Σου Ντο ή σ’ ένα 
ξεχασµένο πιάνο» του Αντώνη Παπαθεοδούλου. Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε από 
µαθητές της Β΄ τάξης του Δηµοτικού στα πλαίσια του µαθήµατος της Ευέλικτης 
Ζώνης και διήρκησε οχτώ διδακτικά δίωρα.  
 Οι στόχοι του σεναρίου διαµορφώθηκαν σε τρία επίπεδα, γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων (Courau, 2000) και διατυπώνονται παρακάτω: 
Σε επίπεδο γνώσεων: 
▪ Να κατανοήσουν οι µαθητές τι σηµαίνει «είµαι διαφορετικός». 
▪ Να περιγράφουν σε ποιους τοµείς µοιάζουµε και σε ποιους διαφέρουµε.  
▪ Να αφηγούνται µια ιστορία µε χρονική αλληλουχία. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
▪ Να συνεργάζονται µεταξύ τους. 
▪ Να αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα στον εαυτό του και στους γύρω τους. 
▪ Να συσχετίζουν µελωδίες µε συναισθήµατα και εικόνες.  

Σε επίπεδο στάσεων: 
▪ Να αποδέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα των άλλων. 
▪ Να ενθαρρύνουν τους συµµαθητές τους να κάνουν το ίδιο. 
▪ Να υιοθετήσουν τον διάλογο ως µέσο επίλυσης προβληµάτων. 
▪ Να εκφράζουν τα συναισθήµατα και τις απόψεις τους. 
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Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρησµοποιήθηκε η µέθοδος project (Fray, 
1998) σε συνδυασµό µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2000). 
Οι επιµέρους συµµετοχικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν είναι η διατύπωση 
ερωτήσεων, ο διάλογος, η ιδεοθύελλα (brainstorming), η επίδειξη και τα παιχνίδια 
ρόλων, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες µάθησης κι έρευνας στο σχολείο, να 
αναπτύξουν οι µαθητές την κριτική τους ικανότητα και να συνεργαστούν. Η 
διαρρύθµιση της τάξης ήταν σε οµάδες. Τα θρανία ήταν τοποθετηµένα αντικριστά για 
να υπάρχει οπτικοακουστική επαφή µεταξύ παιδιών και µεταξύ παιδιών και 
εκπαιδευτικού. 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο προσεγγίστηκε διαθεµατικά µέσα από τα 
µαθήµατα της Μουσικής (ακρόαση µελωδιών – δηµιουργία ορχήστρας µε διάφορα 
κρουστά), της Γλώσσας (παραγωγή γραπτών κειµένων – δραστηριότητες 
φιλαναγνωσίας), των Μαθηµατικών (ρυθµικές δραστηριότητες µε µέτρηµα ρυθµού), 
των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής (δραστηριότητες κίνησης και 
αναπαράστασης µε το σώµα).  

«Σι Σου Ντο» - Υπόθεση και Δραστηριότητες  

Το παραµύθι «Σι Σου Ντο ή σ’ ένα ξεχασµένο πιάνο» του Αντώνη Παπαθεοδούλου 
είναι ένα ασπρόµαυρο µουσικό παραµύθι για τη διαφορετικότητα. Η ιστορία 
διαδραµατίζεται σε ένα παλιό ξεχασµένο πιάνο, όπου τα πλήκτρα µαλώνουν για το 
ποια είναι πιο σηµαντικά (τα άσπρα ή τα µαύρα) και ποια βγάζουν καλύτερο ήχο. 
Παρ’ όλα αυτά τα σχόλια ενός µικρού αγοριού θα αποτελέσουν την αιτία να 
ανακαλύψουν ότι τον πιο υπέροχο ήχο τον δηµιουργούν όλα µαζί και το καθένα είναι 
µοναδικό µε τον δικό του τρόπο. 
 Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

Δραστηριότητα 1η: Προβλήθηκαν εικόνες του παραµυθιού (πιάνο, πλήκτρα) και 
διατυπώθηκαν οι εξής ερωτήσεις: 

▪ Τι βλέπετε στις εικόνες; 
▪ Γνωρίζετε τι είναι; Έχετε δει από κοντά; 
▪ Ποια θα µπορούσε να είναι η υπόθεση του παραµυθιού; 
▪ Τι λέτε να συζητάνε τα πλήκτρα µεταξύ τους; Ποια συναισθήµατα διακρίνετε 
στην έκφρασή τους; 

▪ Όλα τα πλήκτρα είναι ίδια µεταξύ τους; Σε τι διαφέρουν; 
▪ Όλοι εµείς είµαστε ίδιοι µεταξύ µας; Τι έχουµε ίδιο και τι διαφορετικό; 

Δραστηριότητα 2η: Με τη µέθοδο της ιδεοθύελλας καταγράφηκαν όλες οι 
απαντήσεις των παιδιών.  

Δραστηριότητα 3η: Ξεκίνησε η ανάγνωση του παραµυθιού µέχρι το σηµείο που τα 
άσπρα και τα µαύρα πλήκτρα µαλώνουν. Τα παιδιά εξέφρασαν τη γνώµη τους, 
λέγοντας αν συµφωνούν µε όσα συζητούν τα πλήκτρα ή όχι και γιατί. Στη συνέχεια, 
σε φύλλα εργασίας µε εικόνες από το παραµύθι συµπλήρωσαν διαλόγους, ανά 2 ή 3 
άτοµα, σε συννεφάκια σύµφωνα µε τα συναισθήµατα των πλήκτρων. 
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Δραστηριότητα 4η: Συζητήσαµε για τα συναισθήµατα των πλήκτρων και πήραµε 
αντίστοιχες εκφράσεις. Γίναµε λυπηµένοι, θυµωµένοι, αγανακτισµένοι, ειρωνικοί, 
χαρούµενοι, προβληµατισµένοι. Έπειτα, έγινε η δραµατοποίηση των διαλόγων που 
γράψανε τα παιδιά µέσα στην τάξη. 

Δραστηριότητα 5η: Τέθηκε στα παιδιά η ερώτηση «Τι θα προτείνατε εσείς για να 
σταµατήσει ο καβγάς;». Συνεχίστηκε η ανάγνωση σχετικά µε την ιδέα και την 
πρόταση ενός πλήκτρου να έχουν ίδιο ήχο όλα τα πλήκτρα. Τα παιδιά φαντάστηκαν 
ποιο θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα και το ανακοίνωσαν στην τάξη. 
Ακολούθησε το βιωµατικό παιχνίδι «Ορχήστρα εν δράσει!». Μοιράστηκαν στα 
παιδιά µουσικά όργανα τα οποία υπήρχαν στο σχολείο, όπως ντέφι, µαράκες, 
κουδουνάκια, κλάβες, ξυλόφωνα, µεταλλόφωνα και ταµπούρο. Αρχικά, έπαιξαν 
κάποια ρυθµικά µοτίβα τα παιδιά που είχαν ίδια µουσικά όργανα, για παράδειγµα 
µόνο τα µεταλλόφωνα ή οι µαράκες. Στη συνέχεια έπαιξαν τα ίδια ρυθµικά µοτίβα 
όλοι και τέλος κάθε οµάδα οργάνων έπαιξε διαφορετικό ρυθµικό µοτίβο. Σ’ αυτό το 
σηµείο, πρέπει να διευκρινιστεί πως η επίδειξη για τον τρόπο παιξίµατος των 
µουσικών οργάνων και η διδασκαλία τους είχε προηγηθεί. Στο τέλος του παιχνιδιού, 
τα παιδιά συζήτησαν το αποτέλεσµα.  

Δραστηριότητα 6η: Οι µαθητές άκουσαν διάφορες µελωδίες και µουσικά κοµµάτια, 
τα οποία προκαλούν διαφορετικά συναισθήµατα, πήραν τις ανάλογες εκφράσεις και 
κινήθηκαν σύµφωνα µε τη µουσική. Αµέσως µετά ρωτήθηκαν αν όλοι κινούµαστε το 
ίδιο χαρούµενα ή έχουµε την ίδια χαρούµενη έκφραση.  

Δραστηριότητα 7η: Οι µαθητές ζωγράφισαν σκέψεις και συναισθήµατα µε αφορµή 
τη µουσική και αφηγήθηκαν από την αρχή την ιστορία µέχρι το σηµείο που είχαµε 
φτάσει διατυπώνοντας ένα δικό τους τέλος. 

Δραστηριότητα 8η: Ολοκληρώσαµε την ανάγνωση του παραµυθιού. Τα παιδιά 
έγιναν εικονογράφοι και ζωγράφισαν την τελευταία εικόνα του παραµυθιού όπως τη 
φαντάστηκαν. Ακούσαµε και πάλι διάφορες µελωδίες και τα παιδιά είπανε ποια θα 
ήθελαν να βγαίνει από το πιάνο στην τελική σκηνή. 

Παρουσίαση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Η παρουσίαση του project έγινε µε διάφορους τρόπους (Βασάλα, 2011) που 
περιλάµβανανν όλα όσα έφτιαξαν, έµαθαν και ήταν σε θέση να παρουσιάσουν οι 
µαθητές. Αρχικά αναρτήθηκαν οι αφίσες των παιδιών µε τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατά τους µε αφορµή τη µουσική που άκουσαν στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου. Επιπλέον, οι µαθητές µίλησαν σχετικά µε τις εντυπώσεις και όλα όσα 
έµαθαν µέσα από το µουσικό αυτό παραµύθι για τη διαφορετικότητα σε τοπικό 
ραδιοφωνικό σταθµό. Τέλος, διοργανώθηκε µια εκδήλωση στο χώρο του σχολείου, 
κατά την οποία  : 
▪ Έγινε έκθεση ζωγραφικής µε τις τελικές εικόνες του παραµυθιού όπως τις 
φαντάστηκαν και τις ζωγράφισαν οι µαθητές. 
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▪ Έγινε η δραµατοποίηση των διαλόγων των πλήκτρων από τους µαθητές. 
▪ Οι µαθητές παρουσίασαν το βιωµατικό παιχνίδι «Ορχήστρα εν δράσει!» 
▪ Εξέφρασαν το προσωπικό τους µήνυµα για την αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 

Στην εκδήλωση ήταν καλεσµένοι οι υπόλοιποι µαθητές του σχολείου, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς των παιδιών. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου έγινε αρχικά µε τις απόψεις των 
παιδιών για το κατά πόσο εµπλούτισαν τις γνώσεις τους, απαντήθηκαν τα ερωτήµατά 
τους, τηρήθηκαν οι κανόνες που τέθηκαν εξ αρχής, έµειναν ικανοποιηµένοι από τις 
εργασίες τους, αντιµετώπισαν προβλήµατα και διασκέδασαν µέσα από την όλη 
διαδικασία. Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψην και οι δικές µου προσωπικές σηµειώσεις 
σχετικά µε την εµπλοκή τους στις δραστηριότητες του σεναρίου, τη συµπεριφορά 
τους και το αν τελικά επιτεύχθηκαν οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν κατά τον 
αρχικό προγραµµατισµό.   

Συµπεράσµατα – Συζήτηση 

Με βεβαιότητα µπορούµε να πούµε πως η αλλαγή στάσεων πολύ δύσκολα µπορεί να 
επιτευχθεί. Θέτοντας αρχικά τον στόχο της αποδοχής της διαφορετικότητας από τους 
µαθητές, δεν αναµένουµε να υπάρξει αισθητή αλλαγή από τη µια µέρα στην άλλη. 
Παρ’ όλα αυτά, αυτό που πραγµατικά είναι σηµαντικό και είχε αποτελέσµατα ήταν το 
να λαµβάνει υπόψην του το κάθε παιδί τις διαφορετικές απόψεις κι επιθυµίες των 
υπολοίπων, δεδοµένου ότι ο κάθε συµµαθητής του είναι διαφορετικός, µε 
αποτέλεσµα να µειωθούν σε µεγάλο βαθµό οι εντάσεις µεταξύ τους στον χώρο του 
σχολείου. Δηµιουργήθηκε ένας προβληµατισµός, ο οποίος πολλές φορές αποτέλεσε 
έναυσµα επικοδοµητικών συζητήσεων, αλλά και παιχνιδιού. Πιο συγκεκριµένα οι 
δραστηριότητες συνέβαλαν ώστε οι µαθητές να νιώσουν πιο άνετα να εκφράζουν τα 
συναισθήµατά τους και κατά συνέπεια να µπαίνουν σιγά σιγά στη διαδικασία 
διαχείρισής τους.  

Προσωπικά, θεωρώ πως η έκφραση και διαχείριση των συναισθηµάτων των 
παιδιών σχετικά µε «λεπτά» κοινωνικά ζητήµατα, όπως αυτό της διαφορετικότητας, 
αποτελεί ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα µε τα οποία έρχονται σε επαφή οι 
εκπαιδευτική καθηµερινά και η αξιοποίηση των µουσικων παραµυθιών αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για να θίξουν τέτοιου είδους προβληµατισµούς.  

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να δοθεί η ανάλογη σηµασία κατ’ αρχάς στο 
ενδιαφέρον και τη διάθεση του ίδιου του εκπαιδευτικού να εισάγει τα παιδιά σε 
τέτοια θέµατα, ενθαρρύνοντας την προσωπική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη κι 
έπειτα στην κατάλληλη και πολύ καλά δοµηµένη οργάνωση και προετοιµασία της 
διδασκαλίας. Η προσέγγιση τέτοιων θεµάτων πρέπει να γίνεται µε πολύ σεβασµό και 
υπευθυνότητα προς τα παιδιά. Οι στόχοι επιβάλλεται να καθορίζονται πολύ 
συγκεκριµένα εξ αρχής και να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η κατάλληλη 
επιµόρφωση,έτσι ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν νιώθοντας αυτοπεποίθηση.  
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