Πάτρα, 2 Μαΐου 2017
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1 ο Κινητό Εργαστήριο
Ενημέρωσης,
Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, σας καλεί από 26 Μαΐου έως 28 Μαΐου στον
χώρο της πλαζ στην Αγυιά και 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου στην Πλατεία Γεωργίου στην
Πάτρα (ώρες λειτουργίας 09:00 -21:00).
Αξιοποιώντας την τεχνολογία οι επισκέπτες -μικροί και μεγάλοι- στον
«Οδυσσέα» θα συμμετέχουν διαδραστικά σε σειρά παρεμβάσεων πρόληψης και
ενημέρωσης που αφορούν, μεταξύ άλλων,:
Σε κάθε θέμα/πρόβλημα/κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί σήμερα
Στο έργο που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην περιοχή και ευρύτερα
πανελλαδικά
Στους τρόπους εθελοντικής συμμετοχής στις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμόγελο
του Παιδιού»
Στον «Οδυσσέα» θα βρίσκεται σταθερά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
(Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί) του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αίτημα των επισκεπτών.
Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα των δράσεων που θα υλοποιηθούν
στον «Οδυσσέα» κατά την παραμονή στην Πλαζ και στην Πλατεία Γεωργίου στην
Πάτρα.
Παρεμβάσεις σε μαθητές και μαθήτριες
ΗΜΕΡΕΣ: Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή (26/5 εως 28/5 στον χώρο της πλαζ)
ΏΡΕΣ:
1. 09:15-10:15
2. 10:15- 11:15
3. 11:15-12:15
Δευτέρα- Τρίτη- Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή (29/5 εως 2/6 στην Πλατεία Γεωργίου)
ΏΡΕΣ:
1. 09:15-10:15
2. 10:15- 11:15
3. 11:15-12:15
4. 12:15-13:15

Παρεμβάσεις σε ενήλικες (γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς)
ΗΜΕΡΕΣ: Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή (26/5 εως 28/5 στον χώρο της πλαζ)
ΗΜΕΡΕΣ: Δευτέρα- Τρίτη- Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή (29/5 εως 2/6 στην Πλατεία
Γεωργίου)
ΏΡΕΣ: 1. 18:00-19:00
2. 19:30- 20:30
Προσέλευση του κοινού. Ενημέρωση για το Σύλλογο και τη δράση του.
ΗΜΕΡΕΣ: Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή (26/5 εως 28/5 στον χώρο της
πλαζ)
ΗΜΕΡΕΣ: Δευτέρα- Τρίτη- Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή (29/5 εως 2/6 στην
Πλατεία Γεωργίου)
ΏΡΕΣ: 09:00 – 21:00

Λίγα λόγια για τον «Οδυσσέα»:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια των δράσεων του για την ενημέρωση
παιδιών και γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα θέματα ασφάλειας αλλά
και όλων των θεμάτων 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 και εκπαίδευσης
σχετικά με την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.
Η νέα κινητή μονάδα του Χαμόγελου θα 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 μέσω διαδραστικής πλατφόρμας
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 θα 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 αιμοδοσίας
Η δράση του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποιείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα και με τη
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Χορηγοί και Υποστηρικτές ΟΔΥΣΣΕΑ
CISCO, HP, Microsoft, Κωτσόβολος, Γερμανός, Cyta, Cosmote, ΟΤΕ,
Vodafone, Wind, Dell, VISA, ComBox, Eutelsat, Δημουλάς Α.Ε., G4S,
Infoquest, Interamerican, Alati, Stacey Hellas
Υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Π.Ε.

