
                            

 
 
 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
    ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
              ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  
    ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ  
Σαχ. Δ/νςθ       :   Τψθλάντου 4 
                            ( Κτίριο ΝΕΛΕ) 
                              Σ.Κ. 62100, ζρρεσ 
Πλθροφορίεσ  :    Χρυςάνκθ Παλάηθ  
Σθλζφωνο        :   2321354512 & -513 
 E-MAIL             :   mail@ssn.ser.sch.gr   
Ιςτοςελίδα:         http://ssn.ser.sch.gr  

 

  
   ζρρεσ, 29 Μαρτίου 2017 
   Αρικ. Πρωτ. Φ.22.4/3139 
 
 
          

ΠΡΟ: 
χολικζσ Μονάδεσ ΔΕ και ΠΕ 
Εκπαίδευςθσ ερρϊν  
Γραφείο χολικϊν υμβοφλων  
χολικοφσ υμβοφλουσ  
 
Κοινοποίθςθ 
Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ & ΔΕ 
Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υπόδειξθ μακθτικών δράςεων με κοινωνικό αντίκτυπο,  προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτα 
Ετιςια Βραβεία ΥouSmile 2017 από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του Παιδιοφ». 

 
   “Το Χαμόγελο του Παιδιοφ” και θ Ευρωπαϊκι Μακθτικι Εκελοντικι Δράςθ “YouSmile” ςασ καλοφν να 
ςυμμετάςχετε ςτα 1α Ετιςια Βραβεία «YouSmile» 2017. τόχοσ τουσ,  μζςα από τισ βραβεφςεισ να αναδειχκοφν  
πράξεισ και πρωτοβουλίεσ παιδιϊν, (ςε ατομικό ι ομαδικό επίπεδο), που είχαν κετικό αντίκτυπο ςτον κοινωνικό 
τουσ περίγυρο και ενζπνευςαν άλλα παιδιά ι ενιλικεσ. 
 
Ζμπνευςθ για τα Βραβεία YouSmile αποτελεί ο ιδρυτισ του Οργανιςμοφ «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ», Ανδρζασ 
Γιαννόπουλοσ, ο οποίοσ ςε θλικία μόλισ 10ετϊν και πριν φφγει από τθν ηωι, κατάφερε να κινθτοποιιςει όχι μόνο 
τθν οικογζνειά του αλλά ολόκλθρθ τθν ελλθνικι κοινωνία! Η δφναμθ και το όραμα του Ανδρζα, ενόσ παιδιοφ 10 
ετϊν, είχε ωσ αποτζλεςμα να ιδρυκεί «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» που ςτα 21 χρόνια δράςθσ του ζχει ςτθρίξει 
περιςςότερα από 1.200.000 παιδιά. 
 
«Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» αντιλαμβανόμενο τθ δφναμθ κάκε παιδιοφ και τθν ανάγκθ του να δθμιουργιςει 
ελεφκερα, ζχει ςυςτιςει τθν Ευρωπαϊκι Μακθτικι Εκελοντικι Δράςθ «YouSmile». Η δράςθ YouSmile 
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Μνθμονίου υνεργαςίασ του Οργανιςμοφ «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» με το 
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 
 
τόχοσ του YοuSmile είναι τα ίδια τα παιδιά να ενθμερϊνουν και να ενθμερϊνονται για τα δικαιϊματα τουσ, να 
ςυμμετζχουν ςε δράςεισ με ςτόχο τθν προάςπιςθ αυτϊν, ζχοντασ ςτθν διάκεςι τουσ όλα τα κατάλλθλα 
«εργαλεία». Σο YouSmile δίνει ςτα παιδιά το βιμα να μιλιςουν και να δράςουν για όλα όςα τα απαςχολοφν, 
χωρίσ καμία παρζμβαςθ από τουσ μεγάλουσ. 
 
Με το χειροπιαςτό παράδειγμα του Ανδρζα και τθν εμπειρία του «YouSmile», διοργανϊνονται τα 1α  Βραβεία 
YouSmile, τα οποία κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Ακινα τον Ιοφνιο του 2017 και ηθτοφν  τθν πολφτιμθ ςυμβολι 
μασ , με τθν κατάκεςθ των προτάςεών μασ και τθν υπόδειξθ μακθτικών δράςεων παιδιών, που ςε ατομικό ι 
ομαδικό επίπεδο, ζκαναν τθν διαφορά ςε κάποιον τομζα! 
 
Ενδεικτικά: 
 

 Παιδιά που εργάςτθκαν για κάποιον ςκοπό ι προςζφεραν ανιδιοτελϊσ κάτι 

 Παιδιά που ςτιριξαν κάποιον που βριςκόταν ςε ανάγκθ 

 Παιδιά που εφθφραν κάτι 

 Παιδιά με κάποιο ξεχωριςτό ταλζντο 
 
 

http://ssn.ser.sch.gr/


 
Παράκλθςθ λοιπόν προσ όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα των ςχολείων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Σερρών, να ανταποκρικοφμε  ςτο κάλεςμα του Χαμόγελου του Παιδιοφ και να προβάλλουμε τισ 
δράςεισ μακθτϊν/-τριϊν των ςχολείων μασ που ζχουν τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται παραπάνω.  
Τελική ημερομηνία κατάθεςησ προτάςεων, προκειμζνου να διαβιβαςτοφν ςτο Χαμόγελο του Παιδιοφ, είναι  η 
6η  Απριλίου 2017.  
 
Αναμζνοντασ τισ προτάςεισ ςασ, παραμζνω ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία 
χρειαςτείτε. 
 
 

   

 

Η Τπεφκυνθ  
του υμβουλευτικοφ τακμοφ Νζων  

 
 
 

Χρυςάνκθ Παλάηθ  


