
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της σχολικής 
κοινότητας στην Πρόληψη, ακόμα και σε αυτές τις ιδιαίτερες μέρες της μάχης με τον 
κορωνοϊό, διατηρεί την επικοινωνία του με τη σχολική κοινότητα. «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί δράσεις που απευθύνονται στους 
μαθητές και στις μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και κηδεμόνες και 
διαδικτυακά με τη μορφή σύγχρονης εκπαίδευσης. Οι παρεμβάσεις γίνονται από 
εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων του Οργανισμού, πανελλαδικά. Για τη διαδικτυακή 
υλοποίησή τους γίνεται χρήση της δικής μας πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex ή των 
σχολείων εάν εξυπηρετεί. 
Τέλος τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες είναι 
εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
 
Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αντιλαμβανόμενο τις πολλαπλές δυσκολίες και 
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η σχολική κοινότητα, λόγω της τρέχουσας 
συνθήκης της πανδημίας αλλά και γενικότερα, υλοποιεί διαδικτυακά βιωματικά 
επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ντριες  αλλά και για 
γονείς/κηδεμόνες σε θεματικές που αφορούν στη διαχείριση των επιπτώσεων της 
πανδημίας αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων που μπορεί να επηρεάσουν 
τη σχολική κοινότητα.  
 
Συγκεκριμένα: 
 

Για μαθητές/τριες  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το πρόγραμμα «Real 
Life Stories». 

Συνοπτικά: 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από ψυχολόγο του Οργανισμού, διαρκεί δυο (2) διδακτικές 
ώρες και παρακολουθείται από ομάδα παιδιών. Για κάθε ξεχωριστή ομάδα παιδιών μπορεί 
να επιλεχθεί μία από τις ακόλουθες θεματικές: 

• Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός (Από Δ’ Δημοτικού) 
• Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Από Δ’ Δημοτικού) 
• Κακοποίηση- Παραμέληση Παιδιού (Από Δ’ Δημοτικού) 
• Εμπορία /Εκμετάλλευση παιδιών (Από Δ’ Δημοτικού)  
• Εξαφανίσεις ανηλίκων (Από Α’-Στ’ Δημοτικού) 

 
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών/ Εργαστήρια   
 
 
Η ομάδα ειδικών επιστημόνων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο Του Παιδιού υλοποιεί επίσης 
επιμορφωτικά σεμινάρια/εργαστήρια στους εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους ,κοινωνικούς 
λειτουργούς  όλων των βαθμίδων, με τις παρακάτω θεματικές: 
 
 

 «Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών»  
 

 «Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα: Προετοιμάζοντας το σχολείο για να 
ανταπεξέλθει σε καταστάσεις κρίσης»  



 
 «Εκφοβισμός: Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς»  

 
 «Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Σχολείο και Οικογένεια»  

 
 «Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιού: Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού»  

 
Πρόκειται για επιμορφώσεις 2-3 ωρών, που περιλαμβάνουν τόσο μία θεωρητική 
παρουσίαση του υπό συζήτηση θέματος, όσο και ασκήσεις με τη μορφή εργαστηρίου. 
 

Για γονείς και κηδεμόνες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης το πρόγραμμα «Κοντά στους 
Γονείς»  

Συνοπτικά: 

Ομάδα ειδικών επιστημόνων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
πραγματοποιούν διαδραστικές  παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης στους 
γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με 
θεματικές που αναφέρονται στη βία και συγκεκριμένα: 

 Κακοποίηση – Παραμέληση Παιδιού 
 Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 
 Θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο 
 Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση  
 Εξαφανίσεις 

Επιπροσθέτως λόγω της τρέχουσας συνθήκης της πανδημίας  COVID-19, υπάρχουν και οι 

εξής θεματικές ενότητες: 

 COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση 

 COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας 
στα παιδιά και την οικογένεια 

Διαρκούν περίπου δυο (2) ώρες και η γενική δομή τους αφορά την θεωρητική παρουσίαση 
του φαινομένου από τον εισηγητή/την εισηγήτρια ψυχολόγο και στη συνέχεια συζήτηση με 
το κοινό.  

Όλα τα προγράμματα έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα και μπορούν να υλοποιηθούν 
επίσης: 

 

 Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Οργανισμού « Το Χαμόγελο του 

Παιδιού»,  «Smile Academy» 

 

 

 



Τα στοιχεία επικοινωνίας της δράσης είναι: 

Τηλέφωνο: 2510-232616 

E-mail: school@hamogelo.gr   

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 
Ματίνα Γαβριήλογλου 
Ψυχολόγος 
Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

 

 

 
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Φιλελλήνων 16 
653 02 Καβάλα 

-------------------------------------- 
T.: 2510-232616 
F.: 2510-223742 
-------------------------------------- 
E.: SocialServicesKavala@hamogelo.gr  
www.hamogelo.gr 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι εμπιστευτικό. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη  
κοινοποίηση, αντιγραφή, διανομή ή χρήση είναι απαγορευμένη και μπορεί να είναι παράνομη. 
Εάν έχετε παραλάβει αυτή την ανακοίνωση λανθασμένα, παρακαλούμε ειδοποιήστε άμεσα  
τον αποστολέα και διαγράψτε ολόκληρη την επικοινωνία από το σύστημά σας. 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: 
This e-mail is confidential. Any unauthorized disclosure, copying, distribution or use is 
prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please 
immediately notify the sender and delete the entire communication from your system 
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