Διαγωνισμός - 6α μαθητικά βραβεία "YouSmile Awards"
Τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 22 Απριλίου 2022
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021
Αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε,
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο «YouSmile»
σας καλούν να συμμετέχετε στα 6α Ετήσια Μαθητικά Βραβεία «YouSmile». Στόχος μας
μέσα από τις βραβεύσεις να αναδείξουμε πράξεις και πρωτοβουλίες παιδιών, (σε ατομικό ή
ομαδικό επίπεδο), που είχαν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο και
ενέπνευσαν άλλα παιδιά ή ενήλικες. Τα 6α Ετήσια Βραβεία «YouSmile» είναι εγκεκριμένος
μαθητικός διαγωνισμός από το Υπουργείο Παιδείας με αριθμό πρωτοκόλλου
Φ.14/98668/ΦΔ/105096/Δ1.
Τον Ιούνιο του 2021 διοργανώσαμε τα 5α Βραβεία YouSmile στα οποία τιμήθηκαν πάνω
από 6.220 μαθητές από 122 σχολεία από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι σε ατομικό ή ομαδικό
επίπεδο, έκαναν την διαφορά σε κάποιον τομέα! Σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα 8 διακριθέντες βραβεύτηκαν για τις εξής κατηγορίες:
 Αθλητισμός
 Τεχνολογία-Επιστήμες
 Τέχνη
 Περιβάλλον
 Παιδί που υπερασπίστηκε τα Δικαιώματα των παιδιών
 Μαθητές σχολείου που βοήθησαν άλλα παιδιά
 Παιδί που βοήθησε άλλα παιδιά ή την κοινωνία
 Ενήλικας που ενέπνευσε παιδιά
Συνολικά στα 5 χρόνια διεξαγωγής τους στα Βραβεία YouSmile έχουν βραβευτεί
περισσότεροι από 23.500 μαθητές από 340 σχολεία από όλη την Ελλάδα.
Περισσότερα από τα 5αYouSmileAwards μπορείτε να δείτε εδώ
www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/5a-mathitika-vraveia-yousmile-awards-pote-den-eisaipoli-mikros-gia-na-allakseis-ton-kosmo-yousmileawards/
Βίντεο από τα 5αYouSmileAwards μπορείτε να δείτε εδώ https://youtu.be/fWFPCLR4o9g
Έμπνευση για τα Βραβεία YouSmile αποτελεί ο ιδρυτής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο οποίος σε ηλικία μόλις 10 ετών και πριν φύγει από την
ζωή κατάφερε να κινητοποιήσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά ολόκληρη την ελληνική

κοινωνία! Η δύναμη και το όραμα του Ανδρέα, ενός παιδιού 10 ετών, είχε ως αποτέλεσμα
να ιδρυθεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που στα 25 χρόνια δράσης του έχει στηρίξει πάνω
από 1.700.000 παιδιά.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αντιλαμβανόμενο τη δύναμη κάθε παιδιού και την ανάγκη του
να δημιουργήσει ελεύθερα, έχει συστήσει την Ευρωπαϊκή Μαθητική Εθελοντική Δράση
«YouSmile».
Στόχος του YοuSmile είναι τα ίδια τα παιδιά να ενημερώνουν και να ενημερώνονται για τα
δικαιώματα τους, να συμμετέχουν σε δράσεις με στόχο την προάσπιση αυτών, έχοντας
στην διάθεσή τους όλα τα κατάλληλα «εργαλεία». Το YouSmile δίνει στα παιδιά το βήμα να
μιλήσουν και να δράσουν για όλα όσα τα απασχολούν, χωρίς καμία παρέμβαση από τους
μεγάλους.
Αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε,
Η επιτυχία των Βραβείων θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας
με τις προτάσεις της.
Θα θέλαμε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι η δράση του YouSmile υλοποιείται στο πλαίσιο
του Μνημονίου Συνεργασίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι κατηγορίες του Διαγωνισμού είναι οι εξής οκτώ:
Αθλητισμός: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις τους στον αθλητισμό είχαν
θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την κοινωνία
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
Τέχνη: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις μέσω στον τομέα της τέχνης είχαν
θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την κοινωνία
Περιβάλλον: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις τους στον τομέα του
περιβάλλοντος είχαν θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την κοινωνία
Παιδί που υπερασπίστηκε τα Δικαιώματα των παιδιών: μαθητής ή ομάδα μαθητών που
με τις πράξεις τους υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των παιδιών
Μαθητές σχολείου που βοήθησαν άλλα παιδιά: μαθητές σχολείου ως ομάδα που με τις
πράξεις τους βοήθησαν άλλα παιδιά ή την τοπική κοινωνία
Παιδί που βοήθησε άλλα παιδιά ή την κοινωνία: μεμονωμένος/η μαθητής/μαθήτρια
που με τις πράξεις του/της βοήθησε άλλους ή την τοπική κοινωνία

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
Η δράση που προτείνεται θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο διάστημα: Ιούλιος 2021
έως Απρίλιος 2022.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) της
Ελλάδας.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες
ή το Δημόσιο.
Το βραβείο για κάθε κατηγορία θα είναι μια τιμητική πλακέτα που θα παραλάβουν οι
μαθητές σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2021 στην Αθήνα (μετά
από οδηγίες που θα μας δοθούν από το Υπουργείο Υγείας και τους υπόλοιπους αρμόδιους
φορείς και εφόσον οι εκδηλώσεις καταστούν και πάλι δυνατές).
Σε όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής.
Λόγω των συνθηκών της καραντίνας, όσα παιδιά αναδειχθούν και είναι κάτοικοι της
περιφέρειας θα συμμετέχουν στην εκδήλωση διαδικτυακά και το βραβείο θα τους σταλεί
ταχυδρομικά.
Οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών
με έξοδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω φόρμα συμμετοχής. Βρείτε την
φόρμα εδώ: https://forms.gle/Dm8KUyaF9JFAZAcP7
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία
Τζωρτζίνα Τσάγκα– Τηλ. 11040 & e-mailyousmile@hamogelo.gr

