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Συνάντηση των Μαθητών - Εθελοντών του YouSmile με την Υφυπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 
  

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού, παρουσία 
του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κου Κώστα Γιαννόπουλου, 
πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. 
Σοφία Ζαχαράκη, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τις σκέψεις και τους 
προβληματισμούς των παιδιών εθελοντών του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου 
YouSmile για τη νέα σχολική χρονιά και τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στα σχολεία 
εν μέσω της πανδημίας. 
 
Τα παιδιά αναφέρθηκαν στα συναισθήματα και στις εμπειρίες που βιώσαν από την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κατά την περίοδο της καραντίνας, στις ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει από την αρχή της υγειονομικής κρίσης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων των 
Παιδιών, ενώ παράλληλα κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την προώθηση και βελτίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος εν μέσω των νέων συνθηκών της πανδημίας. 
 
Συγκεκριμένα, οι YouSmilers κατέθεσαν μια σειρά από νέες προτάσεις στην Υφυπουργό Παιδείας 
για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ συζήτησαν τους τρόπους 
διασύνδεσης του αναλυτικού σχολικού προγράμματος με όλες τις εκφάνσεις της Τέχνης και του 
Πολιτισμού. Τέλος, επισήμαναν ότι το σχολείο οφείλει να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης και να 
ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των παιδιών τόσο κατά διάρκεια τη φοίτησής τους όσο και 
κατά την προετοιμασία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. 
 
Η Υφυπουργός αφού εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της σχετικά με τον ενεργό ρόλο και τις 
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ομάδα Δικαιωμάτων εν μέσω της πανδημίας, απάντησε σε 
πλήθος ερωτήσεων αναπτύσσοντας έναν δημιουργικό διάλογο με τα παιδιά, ενώ δεσμεύτηκε ότι 
θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Ομάδα ακούγοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις 
και τις ιδέες της. 
 
Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι είναι η δεύτερη φορά που τα μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων συναντούν 
την Υφυπουργό Παιδείας. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Νοέμβριο, κατόπιν πρωτοβουλίας των 
ίδιων των παιδιών κατέθεσαν στην κα Ζαχαράκη τις προτάσεις τους για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων κάθε παιδιού, στο πλαίσιο της καμπάνιας «302010 - Δώσε μου το δικαίωμα να 
χαμογελάσω». Την καμπάνια πραγματοποίησαν με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων από την 
υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών. 
 
Σχετικά με την Ομάδα των Δικαιωμάτων των Παιδιών 
Η Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού αποτελείται από μαθητές εθελοντές του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» στη δράση που ονομάζεται YouSmile. Τα παιδιά εκπαιδεύονται γύρω 
από τα Δικαιώματά τους και στη συνέχεια πραγματοποιούν δράσεις για την προώθηση αυτών. 
 
Επιπλέον, εκπροσωπούν τον Οργανισμό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με κύρια 
αποστολή την εφαρμογή και προώθηση ενός από τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, που 
είναι η γνήσια Παιδική Συμμετοχή (Child Participation) στη λήψη αποφάσεων. 
 
Μάθετε περισσότερα για τις θέσεις της Ομάδας Δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα:  
https://www.302010.gr/  
 
 
 

http://thesmileofthechild.msnd32.com/tracking/lc/fb26ed51-d9b0-4cb9-bfdc-b10a1e9dce88/7aedbba5-20d3-446b-936b-c02d2a4de47a/325b0b50-eca6-44e0-8f56-10fd84063aa5/


Σχετικά με το YouSmile 
Το YouSmile είναι το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». Αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες εθελοντές στόχος των οποίων είναι η 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. Τα παιδιά εθελοντές συμμετέχουν σε πλήθος 
δράσεων για να βοηθήσουν παιδιά σε ανάγκη. 
 
Παράλληλα, πραγματοποιούν καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού 
προωθώντας το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών να ακούγεται η φωνή τους και οι απόψεις 
τους να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ενήλικες. 
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