
 

 

 

TO XΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά 

Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2107609550  Email: school@hamogelo.gr  

 

Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
μέσα από την πολυετή δράση του έχει κληθεί αρκετές 
φορές να σταθεί πλάι σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς βοηθώντας μέσα από την εμπειρία του και την 
τεχνογνωσία του στην αντιμετώπιση καθημερινών 
προβλημάτων των παιδιών. 

Έχοντας πάντα ως σκοπό την προστασία και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών όχι μόνο στη 
θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 
365 ημέρες το χρόνο, και μέσω της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, προσπαθεί να βρίσκεται δίπλα σε περισσότερα 
παιδιά που μας χρειάζονται, γνωρίζοντας και 
αναγνωρίζοντας πάντα το σημαντικό ρόλο των 
εκπαιδευτικών και την προσπάθεια που κάθε φορά 
καταβάλουν για την υποστήριξη των μαθητών τους. 

Το 2009 συστάθηκε και οργανώθηκε το «Τμήμα 
Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και  Εκπαιδευτικών » , με 
στόχο την ενημέρωση τόσο της σχολικής κοινότητας όσο 
και του ευρύτερου κοινού για σοβαρά θέματα που αφορούν 
στα παιδιά και στα οποία ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» έχει σημαντικότατη εμπειρία.  

Επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού, πραγματοποιεί 
δωρεάν Διαδραστικές  Παρεμβάσεις Πρόληψης σε σχολεία 
όλης της Ελλάδας. 

Κοντά στην Εκπαιδευτική Κοινότητα 

Τμήμα Διαδραστικών  Παρεμβάσεων Πρόληψης 

 

 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Youlearn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Ομάδα στόχου: 

o Μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων 

o Εκπαιδευτικούς  

o Γονείς και Κηδεμόνες 

 

Οι διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης 

πραγματοποιούνται πάντα μετά από πρόσκληση, 

είτε του Σχολικού Συμβούλου, είτε του Υπεύθυνου 

Αγωγής Υγείας, είτε του Διευθυντή του εκάστοτε 

σχολείου , είτε του Συλλόγου Διδασκόντων, είτε του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται και στο Σύμφωνο συνεργασίας που 

έχει υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού  και του 

Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων. 

Θεματολογία: 

 Το Χαμόγελο του Παιδιού και οι δράσεις του 

 Προστατεύω τον εαυτό μου ( Παιδική 

Κακοποίηση) 

 Σχολική Βία / Σχολικός Εκφοβισμός 

 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

 Εξαφανίσεις-Trafficking 

 

Σκοπός : 

  Η επισήμανση βασικών ενδείξεων για την βία 

  Η ουσιαστική κατανόηση του φαινόμενου 

  Η διαχείριση των συναισθημάτων που 

προκαλούνται 

  Η ανάπτυξη βασικών συμπεριφορών / ασπίδα 

απέναντι στους κινδύνους 

  Η ενημέρωση για το που και πως μπορούμε να 

ζητήσουμε βοήθεια 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ YOULEΑRN 

Η Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης YOULEARN 

επιτρέπει τη μεγαλύτερη προσέγγιση μαθητών, εκπαιδευτικών 

και συλλόγους γονέων  σε απομακρυσμένες περιοχές της 

Ελλάδας αλλά και την άμεση επικοινωνία με σχολεία της 

Ομογένειας. 

Χρησιμοποιώντας ήχο, εικόνα, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων 

μέσω chat αλλά και δυνατότητα προβολής PowerPoint αρχείων, 

δίνεται η ευκαιρία μιας πλήρης  διαδράσης με τους 

συμμετέχοντες. Οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι μπορούν ν’ 

ανταλλάξουν αρχεία και  μέσω  μιας online «ζωντανής» 

συνομιλίας η οποία περιλαμβάνει ήχο, εικόνα και δυνατότητα 

chat. 

       

          Τεχνικές προδιαγραφές 

 Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 Η/Υ με κάμερα  

 Ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο (headset) 
 

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε τάξη,  θα πρέπει να 
υπάρχουν  εξωτερικά ηχεία και  projector. 

 
 

                          

 
 

 

         Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά  

Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2107609550  Email: school@hamogelo.gr  

Χρήσιμες συνδέσεις: 

o www.hamogelo.gr 

o www.yousmile.gr 

o www.e-abc.eu 

o www.antibullying.eu. 


