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                               : Ο. Μαραγκού (Ε.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344 2449(Π.Ε.)

          : 210344 3272 (Δ.Ε.)
          : 210344 2193 (Ε.Α.Ε.)
          : 210344 2212(Ε..Ε.)

ΠΡΟΣ: 
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
(δια των οικείων Δ/νσεων)
4. ΣΜΕΑΕ της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε)
5. Σιβιτανίδειο  Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

KOIN: Χαμόγελο του Παιδιού
          Κα Ράνια Παπαδοπούλου
         yousmile@hamogelo.gr

ΘΕΜΑ : «5α Ετήσια Μαθητικά Βραβεία «YouSmile» του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού «5α YouSmile 
Awards» από το “Χαμόγελο του Παιδιού” για το σχολικό έτος 2020-2021»
Σχετ. έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. Φ14Α/73629/77768/22-6-2020 εξερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
                             Το με αρ. πρωτ. 41087/9-4-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

             Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ14Α/73629/77768/22-6-2020 εγγράφου που εκδόθηκε από την 
υπηρεσία μας  με θέμα «Έγκριση του 5ου  Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «5α YOUSMILE AWARDS” 
από το “Χαμόγελο του Παιδιού” για το σχολικό έτος 2020-2021» και στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Συνεργασίας  που έχει συνάψει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» και το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Μαθητικό Δίκτυο «YouSmile», που έχει δημιουργήσει ο 
Οργανισμός στοχεύοντας στην ανάδειξη πράξεων και πρωτοβουλιών παιδιών (σε ατομικό ή ομαδικό 
επίπεδο), που έχουν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο, πραγματοποιούνται τα 5α Ετήσια 
Βραβεία «YouSmile», του εγκεκριμένου μαθητικού διαγωνισμού «5α YouSmile Awards» για το σχολικό 
έτος 2020-2021.

Οι κατηγορίες του Διαγωνισμού είναι οι εξής:
1. Αθλητισμός: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις τους στον αθλητισμό είχαν θετικό 

αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την κοινωνία.
2. 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.
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3. Τέχνη: μαθητής ή ομάδα μαθητών που οι πράξεις μέσω στον τομέα της τέχνης είχαν 
θετικό αντίκτυπο σε άλλους μαθητές και την κοινωνία.

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

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

6. Μαθητές σχολείου που βοήθησαν άλλα παιδιά: μαθητές σχολείου ως ομάδα που με τις 
πράξεις τους βοήθησαν άλλα παιδιά ή την τοπική κοινωνία.

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

8. 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 από τον Ιούλιο 
του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές/τριες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και 
ιδιωτικά) της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι 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/τριες σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2021 στην Αθήνα λαμβάνοντας 
υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων αναφορικά με τις 
τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες  και εφόσον οι εκδηλώσεις καταστούν και πάλι δυνατές.

Σε όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής, οι οποίοι  θα σταλούν 
ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών/τριών με έξοδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού».

Όλες οι συμμετοχές πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω φόρμα συμμετοχής:  
https://forms.gle/E9sXeuJo4HHpCHH16 έως τις 7 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ράνια Παπαδοπούλου τηλ. 
11040 (αστική χρέωση) ή ηλεκτρονικά στο e-mail: yousmile@hamogelo.gr.

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

                                                              
                                          
                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                           ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ

                                                                                                   

                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
4. Γενική Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
6. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
7. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ..Ε. - Τμήμα Β’
8. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
9. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
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