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Χαμογελώντας με «το Χαμόγελο του 
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•πρόκειται για ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε 
συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα «το Χαμόγελο του 

παιδιού», που στηρίζει τα παιδιά. 



Υπεύθυνη: Γιαλαμά Κωνσταντία

Συμμετείχαν: 

•οι εκπαιδευτικοί Μανισάνου Σταυρούλα και 
Τουρσουνίδου Μαρία,

•μαθητές/τριες από όλες τις τάξεις του Σχολείου 
μας.



•Στόχος μας ήταν να πλαισιώσουμε και να 
υποστηρίξουμε  τις δράσεις του «Χαμόγελου», να 
γίνουμε πρεσβευτές του στην τοπική κοινωνία και 
να παρακολουθήσουμε τα εκπαιδευτικά του 
προγράμματα, που είναι εγκεκριμμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας.



Τι είναι το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

• «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα 
Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει από τη ζωή εξέφρασε στο 
ημερολόγιό του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος για να έχουν 
όλα τα παιδιά όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, 
σεβασμό.

• Το όνειρο του 10χρονου Ανδρέα έγινε πραγματικότητα και σήμερα ο 
Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας αναγνωριστεί διεθνώς, 
με όραμα το χαμόγελο κάθε παιδιού, υλοποιεί πανελλαδικά, 
αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων φαινομένων που απειλούν τα παιδιά.

• Μέχρι σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 
1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά θύματα κάθε μορφής 
Βίας, Παιδιά θύματα Εξαφάνισης, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά 
που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

• Ο Οργανισμός στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 
με την πολύτιμη υποστήριξη εθελοντών, ενώ στηρίζεται στους πολίτες και 
τις εταιρείες, οι οποίοι εμπιστευόμενοι το έργο του, το στηρίζουν 
εμπράκτως μέσω δωρεών και χορηγιών.



δράσεις του Σχολείου που υλοποιήθηκαν 
κατά το σχολικό έτος 2019-20:



20-11-29: ημέρα για τα δικαιώματα του 
παιδιού

• Την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο 
Σχολείο μας εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα των 
παιδιών, καθώς και στην προστασία των παιδιών ενάντια 
στην σεξουαλική κακοποίηση, την εκμετάλλευση και τη 
σωματική βία.
Έγινε ενημέρωση των μαθητών/τριών για την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
προβλήθηκαν video και σποτάκια που είχαν άμεση σχέση με 
την παραβίαση, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού. Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του «Χαμόγελου».





18-12-19: δημιουργία και πώληση                          
χριστουγεννιάτικων καρτών



14-01-20: Επίσκεψη ψυχολόγου του   
«Χαμόγελου του παιδιού»

• Την Τρίτη, 14-01-2020 επισκέφτηκε το Σχολείο η ψυχολόγος 
κ. Νίκη Φιλιππίδου-Μοσχοβάκη από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», και υλοποίησε Διαδραστική Παρέμβαση 
Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης με τους μαθητές/τριες, 
εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

• Πρόκειται για δράση που προτάθηκε και διοργανώθηκε από 
τον Σ.Ε.Ε. παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου κ. Χαρίση 
Αθανάσιο και αφορούσε σε θέματα ενσυναίσθησης, 
διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών/τριών με έμφαση σε 
ζητήματα ενδοσχολικής βίας και διαδικτυακού εκφοβισμού.



30-01-20: συμμετοχή του Σχολείου στον                      
τηλεμαραθώνιο της ΕΡΤ για «το σπίτι του         

μωρού»

•Με μεγάλη προθυμία μαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικοί ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του 
«Χαμόγελου του Παιδιού» να συνδράμουμε 
οικονομικά, ώστε να λειτουργήσει άμεσα «Το Σπίτι 
του Μωρού», στο οποίο θα φιλοξενούνται μωρά 
από 0 έως 24 μηνών, που σήμερα βρίσκονται 
εγκαταλελειμμένα σε Νοσοκομεία και Μαιευτήρια.
•Συγκεντρώσαμε χρήματα και τα καταθέσαμε κατά 

τη διάρκεια του τηλεμαραθώνιου της ΕΡΤ, που 
διεξήχθη στις 30 Ιανουαρίου 2020, για τη 
δημιουργία του νέου αυτού Σπιτιού.







06-03-20: «μίλα τώρα»

• «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την 6η Μαρτίου, 
ημέρα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, 
πραγματοποίησε για 7η συνεχή χρονιά μια σειρά δράσεων 
και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

• Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ», «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» κάλεσε όλα τα σχολεία και τα παιδιά να 
συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν το δικό τους μήνυμα.

• Οι μαθητές/τριες του Σχολείου μας με μεγάλη χαρά έλαβαν 
μέρος στη δράση και δημιούργησαν το σύνθημα «ΜΙΛΑ» με 
τις τσάντες τους στην αυλή του σχολείου τους όπωςφαίνεται
παρακάτω:





δράσεις του Σχολείου που δεν υλοποιήθηκαν 
λόγω Covid-19:



02-04-20: επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 
«You Smile» στο Μαρούσι, ραδιοφωνική εκπομπή

•Το YouSmile αποτελεί μία εθελοντική δράση από 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για όλους τους 
μαθητές που θέλουν να γίνουν Εθελοντές και μέσα 
από το Site www.yousmile.gr, το web TV 
(www.yousmile.gr/webtv) & Radio
(www.yousmile.gr/player) δίνει βήμα στους νέους 
ανθρώπους να ακουστούν, να πουν αυτό που 
πιστεύουν και να δράσουν με το δικό τους 
μοναδικό τρόπο και να στηρίξουν τις δράσεις του 
Οργανισμού.

http://www.yousmile.gr/
http://www.yousmile.gr/webtv
http://www.yousmile.gr/player


03-04-20: επίσκεψη στο «κέντρο στήριξης        
παιδιού και οικογένειας» στη Νέα Μάκρη και
προσφορά  εθελοντικής εργασίας από τα παιδιά 
και  τις εκπαιδευτικούς  (προετοιμασία δεμάτων)



Απρίλιος 2020: κατασκευή και πώληση 
πασχαλιάτικων λαμπάδων



λόγω Covid-19 ατυχήσαμε!

Όμως, θα συνεχίσουμε του χρόνου!



Σας ευχαριστώ 


