
 
Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2023 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέπτεται τη Φλώρινα και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στον 

«ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, ο οποίος θα 

βρίσκεται στο Νέο Πάρκο Φλώρινας από τις 20 έως και τις 23 Μαρτίου 2023. 

 

Οι επισκέπτες/τριες –μικροί/ες και μεγάλοι/ες- στον «ΟΔΥΣΣΕΑ»  θα έχουν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν σε δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που αξιοποιούν τις πιο πρόσφατες 

τεχνολογίες, επάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά, για την καθημερινότητά τους αλλά 

και το μέλλον τους, όπως είναι η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, η ενδοσχολική βία και ο σχολικός 

εκφοβισμός, η ενδοοικογενειακή βία, ο εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου, σεξουαλική βία και η 

παρενόχληση, οι εξαφανίσεις κ.ά. 

Επιπλέον, οι επισκέπτες/τριες θα μπορέσουν να ενημερωθούν για το έργο που υλοποιεί «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» στην περιοχή και ευρύτερα πανελλαδικά, καθώς επίσης για τους τρόπους εθελοντικής 

συμμετοχής στις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

 

Οι δράσεις, διαμορφωμένες κατάλληλα, απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών, σε 

γονείς/κηδεμόνες και σε εκπαιδευτικούς. 

 σε μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών 

 σε γονείς/κηδεμόνες 

 και σε εκπαιδευτικούς 

 

Οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης οι γονείς/κηδεμόνες και οι 

εκπαιδευτικοί, ατομικά ή οργανωμένοι/ες στο πλαίσιο Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ή 

Συλλόγων Εκπαιδευτικών, μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις στις οποίες μπορούν να 

συμμετάσχουν κατά την παραμονή του «ΟΔΥΣΣΕΑ» στην περιοχή, καθώς επίσης να κλείσουν το 

ραντεβού τους για συμμετοχή, επικοινωνώντας με «Το Χαμόγελο  του Παιδιού» (Τμήμα 

Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη) τηλεφωνικά στο +30 

2310250160 ή μέσω email στο school@hamogelo.gr (θέμα: Δράσεις «ΟΔΥΣΣΕΑ» στη Φλώρινα»). 

 

Στον «ΟΔΥΣΣΕΑ» θα βρίσκεται σταθερά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγος) του 

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για την υλοποίηση των άνωθεν δράσεων αλλά και για να 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αίτημα των επισκεπτών/τριών. 

 

Η επίσκεψη του «ΟΔΥΣΣΕΑ» στη Φλώρινα υλοποιείται με την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, της Π.Ε. Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας. 

 

Οι δράσεις εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η συμβολή των 

τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των 

νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741. «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω του έργου «SMILE NET» στοχεύει στην προστασία παιδιών σε 

κίνδυνο, καθώς και ατόμων από 18 έως 60 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου στην 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω τεσσάρων 

Υποέργων που αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία. 

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3.: «Ψηφιακή εκπαίδευση της 

εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας μέσω του Κινητού Εργαστηρίου Ενημέρωσης, 
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Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” και της  Ακαδημίας Επιμόρφωσης & Εκπαίδευσης 

“Smile Academy” για την προστασία των παιδιών και των νέων». Η πράξη έχει χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησης τους 15 μήνες με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια (εμπλουτίζοντας παράλληλα τις 

υφιστάμενες δυνατότητες με διασυνοριακές δυνατότητες και λειτουργίες) των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων και των ωφελειών που θα προκύψουν, αφενός από την τεχνολογική 

αναβάθμιση του εξοπλισμού του Χαμόγελου του Παιδιού και αφετέρου από την εκπαίδευση, 

εξοικείωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα που 

αφορούν την προστασία των παιδιών και των νέων. Οφέλη αμφότερα που θα ενισχύσουν στο 

διηνεκές και πέρα από τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης της πράξης τις δυνατότητες του 

Οργανισμού για την διαφύλαξη και προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. 

Η δράση προσφέρεται χωρίς κόστος συμμετοχής για τους/ις συμμετέχοντες/ουσες, όπως 

άλλωστε συμβαίνει με όλες τις υπηρεσίες και δράσεις που διοργανώνει και υλοποιεί «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού». 

 

Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό ωρολόγιο Πρόγραμμα αλλά και τις διαθέσιμες θεματικές των 

εκπαιδεύσεων, ενημερώσεων και επιμορφώσεων για μικρούς και μεγάλους που θα υλοποιηθούν 

στον «ΟΔΥΣΣΕΑ» κατά την παραμονή του στη Φλώρινα: 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα  Δράσεων: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Η ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Δευτέρα 20 & Τετάρτη 22/3: 

 10:00 – 11:30 (35 μαθητές/ριες) 

 11:45 - 13:15 (35 μαθητές/ριες) 

Τρίτη 21 & Πέμπτη 23/3: 

 09:00 – 10:30 (35 μαθητές/ριες) 

 10:45 – 12:15 (35 μαθητές/ριες) 

 12:30 – 13:45 (35 μαθητές/ριες) 

 

Δευτέρα 20 & Τετάρτη 22/3: 

 17:30 - 19:30 

Τρίτη 21 & Πέμπτη 23/3: 

 15:30 - 17:30 

 

Ανάλογα με το ενδιαφέρον, θα διαμορφωθούν 

ξεχωριστές δράσεις στα επιμέρους απογεύματα: 

 είτε για εκπαιδευτικούς 

 είτε γονείς/κηδεμόνες 

 είτε για μικτές ομάδες 

γονέων/κηδεμόνων με τα παιδιά τους 

Συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες θεματικές στις επόμενες 

σελίδες και επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε 

την επίσκεψή σας, ατομικά ή ομαδικά, τηλεφωνικά στο 

+30 2310250160 (Τμήμα Πρόληψης και 

Ευαισθητοποίησης του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη) 

ή μέσω email στο school@hamogelo.gr (θέμα: Δράσεις 

«ΟΔΥΣΣΕΑ» στη Φλώρινα»). 

 

mailto:school@hamogelo.gr


 

Διαθέσιμες θεματικές ενότητες ανά ομάδα-στόχο: 

Για μαθητές/τριες:  

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα P.r.E.P.EI. (κυρίως για παιδιά από Γ’ Δημοτικού έως Γ’ 
Γυμνασίου), ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί με μοντέρνο τρόπο τις φιγούρες 
του Καραγκιόζη και στοχεύει στην αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και του 
κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας της βίωσης σχολικού εκφοβισμού. 

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Real Life Stories (κυρίως για παιδιά από Δ’ Δημοτικού έως Γ’ 
Λυκείου), εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στο μοντέλο και στις αρχές της 
«Βιβλιοθεραπείας» και μπορεί να δομηθεί στις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες: 

 Βία κατά των παιδιών 

 Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 

 Εκφοβισμός μέσω ηλεκτρονικών μέσων 

 Κακοποίηση/Παρενόχληση 

3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πίσω από την οθόνη» (κυρίως για μαθητές/ριες από Α’ 
Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου), εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο 
Διαδίκτυο που βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισμού και στο μοντέλο 
ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (life Skills) με έμφαση στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των 
παιδιών. 

 

Για εκπαιδευτικούς τα εξής προγράμματα επιμορφώσεων/σεμιναρίων: 

1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Α/θμιας στο πρόγραμμα με τίτλο «Το Παπάκι Πάει…», 
ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο τα παιδιά να έχουν αυξημένη επίγνωση των κινδύνων 
και να είναι σε ετοιμότητα. Η ομάδα-στόχος της παρέμβασης, στην οποία εκπαιδεύονται οι 
εκπαιδευτικοί, είναι κυρίως τα παιδιά ηλικίας 4-8 ετών, δηλαδή τα παιδιά νηπιακής ηλικίας και 
πρώτων τάξεων του Δημοτικού. 

2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας στο πρόγραμμα με τίτλο 
«P.r.E.P.EI.», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί με μοντέρνο τρόπο τις φιγούρες 
του Καραγκιόζη και στοχεύει στην αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και του 
κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας της βίωσης σχολικού εκφοβισμού. 

3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Β/θμιας στο πρόγραμμα με τίτλο «CONVEY», ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα 
στερεότυπα των φύλων και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην εμφάνιση της βίας και της 
παρενόχλησης μέσα από ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. 

4. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Β/θμιας στο πρόγραμμα με τίτλο «Ημερολόγια 
Εκφοβισμού», ένα προγραμμα που βασίζεται στο ντοκιμαντέρ «Ημερολόγια Εκφοβισμού» ή 
“Bullying Diaries” και περιγράφει ιστορίες αγοριών και κοριτσιών, που μιλούν ανοιχτά για τον 
εκφοβισμό ή το bullying (σχολικό, ρατσιστικό) που έχουν βιώσει στο σχολείο ή στη γειτονιά, είτε 
ως θύματα είτε ως δράστες, ενώ εξίδου ανοιχτά μιλούν και οι εκπαιδευτικοί για την εμπειρία 
τους. Στόχος του προγράμματος, να αναγνωριστεί δημόσια ο εκφοβισμός και να εντοπιστούν οι 
βασικές του αιτίες ώστε το φαινόμενο αυτό να εκλείψει. 

5. Επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας με ποικίλη θεματολογία, η οποία 
προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους. Η θεματολογία μπορεί να αφορά: 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο/Πίσω από την Οθόνη, Κακοποίηση, Σεξουαλική Κακοποίηση και 
Πρόληψη, Οικογενειακή Βία & Παραμέληση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιώματα των Παιδιών, 
Εξαφανίσεις, Παιδική Προστασία. 

Για γονείς και κηδεμόνες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εργαστήρια με ποικίλη θεματολογία, 
η οποία προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους Συλλόγους 
Γονέων/Κηδεμόνων. Η θεματολογία μπορεί να αφορά: 

 Ασφάλεια στο διαδίκτυο 
 Κακοποίηση 
 Σεξουαλική κακοποίηση και πρόληψη 
 Οικογενειακή βία & παραμέληση 
 Ενδοσχολική βία & εκφοβισμός 
 Εθελοντισμός 

 Ανθρώπινα δικαιώματα 
 Δικαιώματα των παιδιών 
 Εξαφανίσεις 
 Παιδική προστασία 
 Εργαστήρια ψυχοεκπαίδευσης 



 
Λίγα λόγια για τον «ΟΔΥΣΣΕΑ»: 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενημέρωση παιδιών, γονέων και 

εκπαιδευτικών  σχετικά με θέματα καινοτομίας, με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την εξέλιξη 

της τεχνολογίας,  αλλά και με όλους τους προβληματισμούς που τους απασχολούν όπως η ασφαλής 

πλοήγηση στο διαδίκτυο, το cyber bullying, ο σχολικός εκφοβισμός, η κακοποίηση, και πολλά άλλα 

διαθέτει  νέα κινητή μονάδα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας.  
 

Η νέα κινητή μονάδα του Χαμόγελου έχει ως λειτουργικό σκοπό: 

1. Την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σωστή χρήση της 

τεχνολογίας (καλή και κακή χρήση internet), καθώς και για την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών  προς το όφελος των ίδιων αλλά και του συνόλου 

2. Την παράδοση σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού μας σε 

επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς & ψυχολόγους) σχετικά με τους 

κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. 

3. Επιπλέον, η νέα κινητή μονάδα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως Κινητό Κέντρο 

Διαχείρισης Κρίσεων σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη, καθώς θα διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό (δορυφορικό internet, θέσεις εργασίας). 

4. Την εκπαίδευση και ενημέρωση επαγγελματιών στην παροχή πρώτων βοηθειών από το 

εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού 

5. Την πραγματοποίηση δράσης εθελοντικής αιμοδοσίας 
 

Η δράση του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποιείται πανελλαδικά υπό την Αιγίδα και με τη συνεργασία του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 

Σε περιόδους κρίσης όπως η παρούσα, ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ μετατρέπεται σε Κινητό Επιχειρησιακό 

Κέντρο για να συμβάλει βοηθητικά σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη. Ο χώρος του 

«ΟΔΥΣΣΕΑ» είναι κατάλληλα διαμορφωμένος τηρώντας αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες, 

ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένος με οθόνες για την ευχάριστη παραμονή των αιμοδοτών.  

  

 

 

 

 
 

 
  

 

 


