
Το Χαμόγελο του Παιδιού 
4α Βραβεία YouSmile 2020 

 

«Τα παιδιά μπορούν να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο! Ας τα εμπιστευτούμε»! 
 

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» στα “4α Βραβεία YouSmile 2020” για τις πρωτοβουλίες και τις πράξεις του σε ομαδικό 
επίπεδο (μέσω της μουσικής του ομάδας) στον κοινωνικό μας περίγυρο, οι οποίες ενέπνευσαν άλλα 
παιδιά κι ενήλικες. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με πρωταγωνιστές μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς 
και γονείς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά για τέταρτη χρονιά τα 
καθιερωμένα πλέον YouSmile Awards, την Τετάρτη 24/6/2020, με παρουσιαστή τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και 
κεντρικό μήνυμα: Τα παιδιά έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Ας τα 
εμπιστευτούμε! Σκοπός της εκδήλωσης και φέτος, η ανάδειξη των δράσεων/πρωτοβουλιών μαθητών/τριών 
που είχαν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο και ενέπνευσαν άλλα παιδιά ή ενήλικες.  
Τα YouSmile Awards πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με την έγκριση και τελούν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας. Οι φετινοί νικητές αναδείχθηκαν μέσα από τις υποψηφιότητες που κατέθεσαν 6.500 
μαθητές/τριες από συνολικά 92 σχολεία ΠΕ & ΔΕ πανελλαδικά. Οι 9 νικητές που προέκυψαν μετά από 
ψηφοφορία των μαθητών-εθελοντών του YouSmile χωρίς καμία παρέμβαση από ενήλικες, έλαβαν το 
Βραβείο YouSmile, ωστόσο όλα τα παιδιά που κατέθεσαν υποψηφιότητα έλαβαν τιμητικούς επαίνους. 
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού συμμετείχε στην κατηγορία: «Μαθητές που 
βοηθούν παιδιά». Τα παιδιά μας με τέτοιες εμπειρίες εθελοντισμού & προσφοράς, 
ευαισθητοποιούνται κι αργότερα ως αυριανοί πολίτες είναι σε θέση να χτίσουν μια κοινωνία πιο υγιή, 
πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. 
 

 
 

Η κοινωνική δράση του σχολείου μας είναι 
πολύ πλούσια όλα αυτά τα χρόνια. 
Συνεργασία με: 
 τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Θεσ/νίκης 

 «Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ-Ξενώνας Προσωρινής 
Φιλοξενίας Παιδιών-Εφήβων σε κίνδυνο 

 το «Σύλλογο ΣυΖωή» (Σύλλογο Γονέων Ατόμων με 
Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες) 

 την ΟΦΑ (εθελοντική ομάδα φίλων Αναστασίας) για 
τα οικότροφα παιδιά του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής 
Αποκατάστασης 

 τη Unicef & την Action Aid 

 το «Χαμόγελο του παιδιού» 
 τον "Ξενώνα Προστασίας Άγαμων Μητέρων - Το Σπίτι 

της Μαρίας" 
 τη Διαμαντίδειο Στέγη (Μέριμνα Ποντίων Κυριών) 
 το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο 
 την ΟικοΚοινωνία 
 το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού 
 το Σύλλογο «Πνοή Ζωής» 
 με τις οργανώσεις «Stimmuli for Social Change» & 

«Μπορούμε – καμιά μερίδα φαγητού χαμένη» 
 

Επίσης συνεργασίες:  
 με τους «Γιατρούς του Κόσμου» 

 με το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο 
Πεύκων 

 με την Εθελοντική ομάδα «Προσφέρουμε από 
καρδιάς» 

 & παραστάσεις για παιδιά που έχουν σοβαρά 
προβλήματα υγείας 

 
 

 

 


