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«Το Μυστικό της Νίκης»

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας

Τα βίντεο στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για την σεξουαλική κακοποίηση που μπορεί 
να υποστούν από κάποιον άλλον άνθρωπο και με τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριστούν μια 
αντίστοιχη περίπτωση. Βέβαια, τα βίντεο αν και πραγματεύονται το ζήτημα της παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης, δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν να προστατεύουν τον Εαυτό τους και να 
ζητάνε την βοήθεια κάποιου έμπιστου ενήλικου για οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση βιώνουν.

Β. Μέθοδος Διδασκαλίας

Τα βίντεο με την χρήση των κινούμενων σχεδίων και την απλή, καθημερινή και πλήρως κατανοητή 
χρήση της γλώσσας στοχεύουν να ενημερώσουν τα παιδιά για την διαχείριση δύσκολων και σπάνιων 
περιπτώσεων όπου μπορούν να πέσουν θύματα. 

Γ. Υλικά- Μέσα Διδασκαλίας 

Τα βίντεο αποτελούν τα μέσα διδασκαλίας μας:

https://www.youtube.com/watch?v=gyzEcIgogFg 

https://www.youtube.com/watch?v=d0DSvwsM12c 

https://www.youtube.com/watch?v=gyzEcIgogFg
https://www.youtube.com/watch?v=d0DSvwsM12c


Δ. Περιγραφή Διδασκαλίας

Παρακολουθούμε τα βίντεο οικογενειακώς, και άμα το επιθυμούμε, πραγματοποιούμε μια συζήτηση με
τα παιδιά σχετικά με το: 
“Τι συνέβη στη Νίκη;”
 “Τι έπαθε ο Βίκτωρας;” 
“ Πως πιστεύεις ότι ένιωθαν η Νίκη και ο Βίκτωρας στην αρχή με τον φίλο τους;”
“ Πως πιστεύεις ότι ένιωθαν η Νίκη και ο Βίκτωρας όταν ο φίλο τους τους ζήτησε να ακουμπήσει το
εσώρουχο τους;”
“Πιστεύεις ότι θα ήθελαν να τον ξαναδούν/ξαναβρεθούν μαζί του;”
“Πως το διαχειρίστηκαν;”
 “Τα μυστικά αυτά πρέπει να τα κρατάμε κρυφά;” (Γιατί πρέπει ή δεν πρέπει;) 
 “Τι κάνεις όταν κάποιος σε ενοχλεί/ σου συμπεριφέρεται άσχημα;” 
“Τι θα έκανες αν σου ζητούσε κάποιους να ακουμπήσει το εσώρουχο σου;”

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί τι έμαθαν από τα βίντεο, ποιες είναι
οι σκέψεις τους πάνω σε αυτά και να απαντήσουμε με ηρεμία σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να
τους  δημιουργηθούν.  Μέσα από αυτή την συζήτηση γνωρίζουμε το παιδί  μας και  του δίνουμε να
καταλάβει ότι μπορεί να μας εμπιστευτεί! 

  

Καλή διασκέδαση!


