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   Σέρρες, 3 Απριλίου 2017 
   Αριθ. Πρωτ. Φ.22.4/3266 
 
 
          

ΠΡΟΣ: 
1. Σχολικές Μονάδες ΔΕ και ΠΕ   

Εκπαίδευσης Σερρών  
2. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων  
3. Σχολικούς Συμβούλους  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την υπόδειξη μαθητικών δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο,  Βραβεία 
ΥouSmile 2017 από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του Παιδιού». 
 
   Μετά από ερωτήματα που υποβάλλαμε αναφορικά με τη διαδικασία υπόδειξης  προς το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του 
Παιδιού, μαθητικών δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο, προκειμένου να συμμετάσχουν στα Ετήσια 
Βραβεία ΥouSmile 2017, σας ενημερώνω για τα παρακάτω:  
 
Όποια σχολική μονάδα ενδιαφέρεται να υποδείξει κάποιο/-α μαθητή/-τρια ή ομάδα μαθητών που η 
δράση του/τους, έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται ενδεικτικά παρακάτω : 

 Παιδιά που εργάστηκαν για κάποιον σκοπό ή προσέφεραν ανιδιοτελώς κάτι 

 Παιδιά που στήριξαν κάποιον που βρισκόταν σε ανάγκη 

 Παιδιά που εφηύραν κάτι 

 Παιδιά με κάποιο ξεχωριστό ταλέντο 
 

Παρακαλείται να αποστείλει σε διαβιβαστικό έγγραφο του σχολείου, μια σύντομη περιγραφή της δράσης 
που υποδεικνύεται για βράβευση και επιπρόσθετα σταθερό και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με το 
άτομο (Διευθυντή/-τρια ή εκπαιδευτικό) που θα αναλάβει να εξηγήσει αναλυτικά σε 2η φάση επιλογής, 
όσα αναφέρονται στη σύντομη περιγραφή.  
Επισημάνθηκε, ότι καλό  είναι να αποφεύγονται μακροσκελείς περιγραφές και στην περίπτωση που η 
δράση περιγράφεται αναλυτικότερα σε κάποιο εκπαιδευτικό ιστότοπο, να παρατεθούν στο έγγραφο 
επιπλέον και οι υπερσύνδεσμοι .  
Τελική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Χαμόγελο του Παιδιού, 
είναι  η 6η  Απριλίου 2017.  
Email κατάθεσης προτάσεων-περιγραφών: mail@ssn.ser.sch.gr   ή  ssnserron@gmail.com 
  
Αναμένοντας τις προτάσεις σας, παραμένω στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία 
χρειαστείτε. 
 
 

   

 

Η Υπεύθυνη  
του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων  

 
 
 

Χρυσάνθη Παλάζη  
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