
 

 

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και πιο συγκεκριμένα 

το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο «YouSmile» γνωστοποιεί την 

προκήρυξη του κάτωθι Διαγωνισμού:  

 

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «6α YouSmile Awards» και θέμα 
«Πράξεις και πρωτοβουλίες μαθητών (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), που 
είχαν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο και ενέπνευσαν άλλα 
παιδιά ή ενήλικες». 
 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Συμμετοχών: 30 Απριλίου 2022. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή των σχολείων και των 

μαθητών στον Διαγωνισμό αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με 

τίτλο «ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για τους 

συμμετέχοντες ή το Δημόσιο και προϋποθέτει αποδοχή όρων και 

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό «6α YouSmile Awards». 

Οι κατηγορίες του Διαγωνισμού είναι οι εξής οκτώ:  

 

1. Ενήλικας που ενέπνευσε παιδιά: οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
των σχολείων προτείνουν κάποιον ενήλικα που με τις πράξεις του 
έχει εμπνεύσει τα παιδιά σε οποιοδήποτε επίπεδο 

2. Αθλητισμός: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις τους στον 
αθλητισμό είχαν θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την 
κοινωνία 

3. Τεχνολογία – Επιστήμες: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις 
στον τομέα της τεχνολογίας ή των επιστημών είχαν θετικό αντίκτυπο 
σε άλλους μαθητές και την κοινωνία 

4. Τέχνη: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις μέσω στον τομέα 
της τέχνης είχαν θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την 
κοινωνία 

5. Περιβάλλον: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις τους στον 
τομέα του περιβάλλοντος είχαν θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές 
και την κοινωνία 

6. Δικαιώματα: μαθητής ή ομάδα μαθητών που με τις πράξεις τους 
υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των παιδιών 

7. Σχολείο που βοηθάει άλλα παιδιά: μαθητές σχολείου που με τις 
πράξεις τους βοήθησαν άλλα παιδιά ή την τοπική κοινωνία 

8. Παιδί που βοήθησε άλλα παιδιά ή την κοινωνία: μεμονωμένος/η 
μαθητής/μαθήτρια που με τις πράξεις του/της βοήθησε άλλους ή την 
τοπική κοινωνία 

 

Προς:   ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

Διεύθυνση Προγραμμάτων, 

Σπουδών & Οργάνωσης Π.Ε. 

 

Αριθμ. Πρωτ. 378842 /ρπ   



 

 

 
Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσα από τις βραβεύσεις και τις συμμετοχές 
να αναδειχθούν πράξεις και πρωτοβουλίες μαθητών (σε ατομικό ή ομαδικό 
επίπεδο), που είχαν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο και 
ενέπνευσαν άλλα παιδιά ή ενήλικες. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

(δημόσια και ιδιωτικά) της Ελλάδας.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι οι μαθητές (καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι καθηγητές και οι 

Διευθύνσεις των σχολείων) καλούνται να στείλουν τις συμμετοχές τους για 

τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

1. Ενήλικας που ενέπνευσε παιδιά: οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των 
σχολείων προτείνουν κάποιον ενήλικα που με τις πράξεις του έχει 
εμπνεύσει τα παιδιά σε οποιοδήποτε επίπεδο 

2. Αθλητισμός: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις τους στον 
αθλητισμό είχαν θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την κοινωνία 

3. Τεχνολογία – Επιστήμες: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις 
στον τομέα της τεχνολογίας ή των επιστημών είχαν θετικό αντίκτυπο 
σε άλλους μαθητές και την κοινωνία 

4. Τέχνη: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις μέσω στον τομέα 
της τέχνης είχαν θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την κοινωνία 

5. Περιβάλλον: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις τους στον 
τομέα του περιβάλλοντος είχαν θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές 
και την κοινωνία 

6. Δικαιώματα: μαθητής ή ομάδα μαθητών που με τις πράξεις τους 
υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των παιδιών 

7. Σχολείο που βοηθάει άλλα παιδιά: σχολείο που με τις πράξεις του 
βοήθησε άλλα παιδιά ή την τοπική κοινωνία 

8. Μαθητές που βοηθάνε άλλους μαθητές: μεμονωμένοι μαθητές που 
με τις πράξεις τους βοήθησαν άλλους ή την τοπική κοινωνία 

 

Η συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των δράσεων, 

τα άτομα που συμμετείχαν και αν υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό 

(φωτογραφίες ή/και video) με τις απαραίτητες συναινέσεις για τη χρήση 

τους από το Σύλλογο. 

 

 

Παρακαλούνται θερμά οι συμμετέχοντες όπως αποστείλουν τις συμμετοχές 

τους σε ηλεκτρονική μορφή και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με e-mail 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση yousmile@hamogelo.gr υπόψη της κυρίας 

Ράνιας Παπαδοπούλου. 
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Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Γιαννόπουλος 

Τηλέφωνο: 11040 (αστική χρέωση)  

Διεύθυνση: Σπύρου Λούη 1, Μαρούσι Αττικής, 15124 

Email: yousmile@hamogelo.gr  

Ιστοσελίδα: https://www.hamogelo.gr/ 

 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Συμμετοχών: 30 Απριλίου 2022. 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Νίκος Γιαννόπουλος: Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Μαθητικού 
Εθελοντικού Δικτύου “YouSmile”, Φορέας: Το Χαμόγελο του 
Παιδιού 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά 
Γραφεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από τις 5 έως 
τις 15 Μαΐου 2022. 

2. Κριτήρια για την επιλογή των νικητών κάθε κατηγορίας θα 
αποτελέσουν η προσφορά βοήθειας σε άλλο άτομο ή κοινωνικό 
σύνολο που το έχει ανάγκη, η πηγή έμπνευσης που αποτελεί η 
συμμετοχή για άλλα παιδιά και τον ευρύτερο κοινωνικό τους 
περίγυρο, η ανάληψη πρωτοβουλίας των συμμετεχόντων για τη 
διοργάνωση των δράσεων και η αυτενέργεια τους, 

3. Για κάθε κατηγορία θα απονεμηθεί μια τιμητική πλακέτα στους 
νικητές. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής.  

4. Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Βράβευσης στην Αθήνα για 
να απονεμηθούν οι τιμητικές πλακέτες.  Οι Έπαινοι Συμμετοχής θα 
σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών με 
έξοδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

5. Όλα τα έξοδα για τη μετακίνηση, τη διαμονή και τη διαβίωση των 
μαθητών/-τριών και των συνοδών τους για την Εκδήλωση Βράβευσης 
στην Αθήνα θα καλυφθούν από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Κώστας Γιαννόπουλος: Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», Φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού 

 Νίκος Γιαννόπουλος: Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Μαθητικού 
Εθελοντικού Δικτύου «YouSmile» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», Φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού 

 Χαρά Ηλία: Σύμβουλος Διοίκησης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», Φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού 

 Ιωάννα Χαρδαλούπα: Ψυχολόγος στο Τμήμα Πρόληψης & 
Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Εκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεμόνων 
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Φορέας: Το Χαμόγελο 
του Παιδιού 

 Μάρα Κονταξή: Υπεύθυνη Επικοινωνίας  του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», Φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού 

mailto:yousmile@hamogelo.gr
https://www.hamogelo.gr/


 

 

 Βέρα Τσίχλη: Συντονίστρια του Τμήματος Εθελοντισμού του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Φορέας: Το Χαμόγελο του 
Παιδιού 

 Στέλλα Κοσμά: Υπεύθυνη εθελοντών στο Τμήμα Εθελοντισμού του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Φορέας: Το Χαμόγελο του 
Παιδιού 

 


