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Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 
  

Ακαδημία Εκπαίδευσης & Eπιμόρφωσης Smile Academy 
από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επεκτείνει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες στην 
Ακαδημία Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy - μία Ακαδημία με φυσική και 
ψηφιακή παρουσία, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων 
ζωής και συνηθειών από μικρούς και μεγάλους. 
  
Η εποχή μας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο. Στον πραγματικό αλλά και στον ψηφιακό κόσμο, καθημερινά εμφανίζονται νέα, 
συναρπαστικά εργαλεία που μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και νέες προκλήσεις που 
απαιτούν την προσοχή μας. Όλες και όλοι, μικροί και μεγάλοι, χρειάζεται να μπορούμε να 
συμμετέχουμε με αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό αλλά και ασφάλεια, στη σύγχρονη 
πραγματική και ψηφιακή ζωή. 
  
Παιδιά, γονείς και κηδεμόνες, παππούδες και γιαγιάδες, εκπαιδευτικοί και άλλοι 
ευαισθητοποιημένοι επαγγελματίες, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Ακαδημία 
μας, όπου χωρίς διδακτισμό, με πρακτικό τρόπο και με την καθοδήγηση ειδικών, θα 
εξερευνήσουμε γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που μας φέρνουν πιο κοντά και μας 
βοηθούν να συμμετέχουμε στην κοινωνία -πραγματική και ψηφιακή- με ενεργό, υπεύθυνο 
τρόπο. 
  
Οι νέες δράσεις, τις οποίες σχεδιάζουμε με ειδικούς από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες 
τεχνολογίας της χώρας μας πρόκειται: 
  

• να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ακόμη και όσων δεν είναι εξοικειωμένοι/ες με την 
τεχνολογία 

• να είναι διαδραστικές 
• να καλύπτουν με πρακτικό τρόπο, κρίσιμα θέματα που αφορούν άμεσα στα παιδιά 

και σχετίζονται με την καθημερινότητα και το μέλλον τους, υποστηρίζοντας 
παράλληλα  τους μεγάλους  να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες - ψυχικές 
αλλά και τεχνικές - για να στηρίξουν και να προστατέψουν τα παιδιά τους. 

  
Οι δράσεις της Ακαδημίας Smile Academy, η οποία έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της από 
τις αρχές του 2020 με αφορμή τις νέες, έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία 
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του κορωνοϊού, υλοποιούνται διά ζώσης στις νέες φυσικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
αλλά και εξ αποστάσεως στις ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες μας (CISCO Webex 
Meetings, Κανάλι YouTube κ.ά.), καθώς επίσης ταξιδεύουν παντού με το Κινητό 
Εργαστήριο ΟΔΥΣΣΕΑΣ. 
  
Οι νέες δράσεις προστίθενται στα εκπαιδευτικά εργαλεία που έχει ήδη αναπτύξει και 
προσφέρει ο Οργανισμός και τα οποία περιλαμβάνουν: 
● Οργανωμένες διαδραστικές, βιωματικές δράσεις πρόληψης & ευαισθητοποίησης 
για παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες. Αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες 
τεχνολογίες, αναδεικνύουν κρίσιμα θέματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά σε ό,τι αφορά 
την καθημερινότητά τους αλλά και το μέλλον τους, όπως Ασφαλής Πλοήγηση στο 
Διαδίκτυο, Bullying κ.α. 
● Σειρά Διαδικτυακών εκπομπών (Web Casts) «Ρώτα το Χαμόγελο», όπου το κοινό 
μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις σε επιστημονικά στελέχη του Οργανισμού, γύρω από 
σημαντικά θέματα που αφορούν στα παιδιά. 
● Επιμορφωτικές συναντήσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εθελοντές 
και τους εργαζόμενους του οργανισμού, καθώς επίσης για άλλους επαγγελματίες 
● Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης YouLearn 
● Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», ένα 
μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα «εργαλείο» που φέρνει τις δράσεις του Οργανισμού σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την ίδια πάντα ποιότητα και χρησιμοποιώντας τις απεριόριστες 
δυνατότητες της τεχνολογίας. 
● Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Μαθητικό Δίκτυο YouSmile, το οποίο αποτελείται από 
μαθητές και μαθήτριες εθελοντές που συμμετέχουν σε πλήθος δράσεων με στόχο 
την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, πραγματοποιώντας καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης  και ενημέρωσης του κόσμου σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν τα 
παιδιά.   
● Πιστοποιημένη Ακαδημία CISCO Academy, όπου νέοι και νέες αποκτούν 
τεχνολογικές γνώσεις επαγγελματικού επιπέδου για να ανταπεξέλθουν στον χώρο των 
Nέων Tεχνολογιών και της Ψηφιακής Οικονομίας. 
 
Δήλωσε και εσύ συμμετοχή στην Ακαδημία Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης «Smile 
Academy» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην φόρμα που ακολουθεί εδώ. 
(https://forms.gle/K2XrRGx6on8Cyhyq7) 
  
Περισσότερες πληροφορίες: 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
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