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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρακτικών της επιτόπιας έρευνας στον Καναδά στα πλαίσια 

διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας στον Καναδά, του ερευνητικού έργου με τίτλο «Η 

κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας:  Ένα σχέδιο 

δράσης με “Το Χαμόγελο”» 

Η Eπιστημονική Yπεύθυνη και η ερευνητική ομάδα του “C.W.-SMILE”  σας 

παρουσιάζουν τα πρακτικά των συναντήσεων με εμπειρογνώμονες για ζητήματα 

που αφορούν την ευημερία των παιδιών, στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας 

στον Καναδά, του ερευνητικού έργου με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η 

παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας:  Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”», οι 

οποίες διεξήχθησαν στις 10, στις 12, στις 13 και στις 14 Νοεμβρίου 2018 στις πόλεις 

Οττάβα και Βανκούβερ του Καναδά.  

Συγκεκριμένα η Επιστημονική Υπεύθυνη επισκέφτηκε και συμβουλεύτηκε τον 

Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos, ο οποίος θεωρείται ο πιο σημαντικός εν ζωή 

επιστήμονας, σε θέματα καταγραφής της ευημερίας και ο οποίος έχει στο παρελθόν 

διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος  ερευνών  παρόμοιων με  την έρευνα C.W.-

SMILE και κάτω από την καθοδήγηση του οργανώθηκε ένα σχέδιο επιτόπιας 

έρευνας στον Καναδά προκειμένου να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά με τη μεθοδολογία καταγραφής της παιδικής ευημερίας, αλλά και για να 

καταστεί γνωστό το ερευνητικό έργο C.W. –SMILE και οι στόχοι του, στην ευρύτερη 

επιστημονική κοινότητα του Καναδά .   

Το σχέδιο περιλάμβανε μια συνέντευξη προς τον Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos 

και παροχή πρόσθετου βιβλιογραφικού υλικού. Mια επίσκεψη στο University of 

British Columbia στη West Mall, στο Βανκούβερ και στο Ερευνητικό τoυ Κέντρο, 

«Human Early Learning Partnership» και συνέντευξη στη Project Manager του 

καινοτόμου για την καταγραφή της παιδικής ευημερίας εργαλείου διά της χρήσης 

ερωτηματολογίων, «Middle Years Development Instrument» , Lisa Pedrini και 

παροχή πρόσθετου υλικού. Eπίσκεψη στο Συνεδριακό του Κέντρο του University of 
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British Columbia στην Robson Square, στο Bανκούβερ και παρακολούθηση μέρους 

του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 November)», που διοργάνωσε το 

Ερευνητικό Κέντρο Human Early Learning Partnership, σχετικό με τη παιδική 

ευημερία και τη συλλογή σχετικών δεδομένων. 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 1ης  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ME TON OMOTIMO KΑΘΗΓΗΤΗ ALEX 

MICHALOS 

Κατά την 1η συνάντηση της επιστημονικής υπεύθυνης με τον Ομότιμο Καθηγητή 

Αlex Michalos  (10-11-2018), στην Οττάβα του Καναδά έγινε καταρχήν μια 

συνοπτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE από την Επιστημονική 

Υπεύθυνη του έργου Δρ. Ειρήνη Λεριού και τονίστηκε η σημασία της σύστασης ενός 

νέου δείκτη παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στο φαινόμενο του 

συγκεκριμένου είδους παιδικής αποστέρησης  (απόκλισης από τη παιδική ευημερία) 

που εμφανίστηκε στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της κρίσης.  Στα πλαίσια της 

οργάνωσης σχεδίου ποιοτικής έρευνας, συζητήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα κύρια 

σημεία του σχεδίου που περιλάμβαναν μετακίνηση στο University of British 

Columbia, στο Βανκούβερ του Καναδά και σε Ερευνητικό του Κέντρο, με συνέντευξη 

στη Lisa Pedrini και παρακολούθηση σχετικού συνεδρίου. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε 

η δεύτερη συνάντηση τους, στις 12/11/2018.  

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 2ης  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  ME TON OMOTIMO KΑΘΗΓΗΤΗ ALEX 

MICHALOS 

Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου πραγματοποιήθηκε 2η 

συνάντηση στις 12/11/2018 στην Οττάβα του Καναδά, σκοπός της οποίας  ήταν η 

επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη για 

τον δείκτη παιδικής ευημερίας που αναπτύσσεται στο ερευνητικό έργο C.W. – SMILE 

και να αποκαλυφθούν πιθανές προοπτικές βελτίωσης του δείκτη. Η συνάντηση αυτή 

βασίστηκε σε ερωτήσεις μέσω συνέντευξης, οι οποίες αποτέλεσαν μια συνέχεια της 

συζήτησης η οποία ήδη είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε συνάντηση εργασίας 

με αρμόδιους φορείς, στις 7/11/2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο να 

αποκαλυφθεί η πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών.  

Παρακάτω τίθενται κάποιες από τις  ερωτήσεις όπως και οι απαντήσεις τους, 

μεταφρασμένες από την αγγλική γλώσσα στην οποία και πραγματοποιήθηκε η 

συνέντευξη, στην ελληνική γλώσσα.  

1. Ειρήνη Λεριού: Tι προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια παρόμοιων 

δικών σας ερευνών σε επίπεδο μεθοδολογίας ή ορισμών και πώς τα 

αντιμετωπίσατε; 

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Από πολλές μελέτες εδώ και πολλά χρόνια σε 

πολλές χώρες, γνωρίζαμε ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις 

σχετικά με την ποιότητα ζωής, την ανθρώπινη ευημερία και εν γένει την καλή ζωή. Ο 

Canadian Index of Well-Being (CIW) είχε τουλάχιστον 36 μόνιμους συμμετέχοντες 

ερευνητές καθώς και αρκετούς προσωρινούς ερευνητές που εργάστηκαν σε ξεχωριστά 

τμήματα. Έτσι γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε μια ποικιλία απόψεων. Εξετάσαμε τα θέματα 

πολυμορφίας με (1ον) τακτικές συναντήσεις του μεγαλύτερου μέρους της ομάδας, ώστε 

να μπορούμε να ανακαλύψουμε διαφορετικές απόψεις και να βρούμε τρόπους για να 

τις συμπεριλάβουμε, (2ον) είχαμε επίσης μια σειρά ομάδων εστίασης σε διαφορετικά 

μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα, (3ον) είχαμε πρόσβαση σε 

συνοπτικές εκθέσεις άλλων εργασιών στον Καναδά για τη χώρα συνολικά, για 

επαρχίες, πόλεις και περιοχές και (4ον) είχαμε πρόσβαση σε μακροχρόνια έρευνα 

παγκοσμίου βεληνεκούς. 
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2. Ειρήνη Λεριού: Tι μέθοδο ακολουθήσατε σχετικά με τα Missing Data δεικτών 

ευημερίας; 

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Μερικές φορές χρησιμοποιήσαμε μέσες τιμές, 

άλλες φορές απλώς αξιολογήσαμε τις ποσοστιαίες μεταβολές για περισσότερο από ένα 

χρόνο. Οι ετήσιες αλλαγές ήταν οι κανονικές μας τιμές. 

 

3. Ειρήνη Λεριού: Κάνατε διαχωρισμό στις διαστάσεις ανάλογα με τις ηλικιακές 

ομάδες ή το φύλλο; 

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Επειδή η ομάδα CIW δεν συγκέντρωσε δικά της 

δεδομένα πέρα από τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης, χρησιμοποιήσαμε ως επί 

το πλείστον δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Statistics Canada. Αυτά τα στοιχεία 

που  συνήθως διατίθενται από πολύ μεγάλες έρευνες (π.χ. 25.000, 40.000 νοικοκυριά) 

μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε σύνολα δεικτών για ορισμένες συγκεκριμένες 

ομάδες όπως γυναίκες, ηλικιωμένους, φτωχούς, παιδιά, αυτόχθονες λαούς. 

 

4. Ειρήνη Λεριού: Χρησιμοποιήσατε διαφορετικές βαρύτητες; Αν θυμάμαι καλά 

o Canadian Index of Wellbeing δεν έχει βαρύτητες αλλά καθώς είναι ένας 

αθροιστικός δείκτης ποσοστιαίων μεταβολών είναι δυνατό να μπουν και 

βαρύτητες αν χρειαστεί. Σωστά; 

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Για κάποιες έρευνες, είχαμε σταθμισμένα 

δεδομένα που μας παρείχαν clusters που αντιστοιχούσαν στα ομαδοποιήσεις 

δεδομένων απογραφής. Άλλες φορές δεν είχαμε βαρύτητες. Όταν αξιολογήσαμε τα 

επίπεδα ικανοποίησης για διαφορετικά domains  ή τη ζωή ως σύνολο, δεν προσθέσαμε 

βαρύτητες στις τιμές ικανοποίησης. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι ερευνητές δεν έχουν 

βρει ή δεν πιστεύουν ότι οι βαρύτητες προσθέτουν κάτι στις τιμές ικανοποίησης. 

Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα στο τεχνικό μας άρθρο, συμπεριλαμβανομένων 

σημαντικών αποτελεσμάτων από τους Hagerty και Land σχετικά με τις βαρύτητες. 

Μερικοί ερευνητές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βαρύτητες αξιοπιστίας ή 

σημαντικότητας σε κάποια σχέση με τις τιμές ικανοποίησης. 

 

5. Ειρήνη Λεριού:  Σχετικά με τον Canadian Index of Wellbeing συγκεκριμένα , 

πως βρήκατε όλα αυτά τα στοιχεία σε όλα τα domains και τους υπό-δείκτες;  

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Ποτέ δεν βρήκαμε ό, τι θέλαμε και ποτέ δεν 

βρήκαμε πλήρη συμφωνία σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 

με ποιο τρόπο. Καταφέραμε την ποικιλομορφία με συμβιβασμούς. Συμφωνήσαμε ότι 

θα προσπαθούσαμε να βρούμε 8 αντικειμενικούς και 8 υποκειμενικούς δείκτες για 

καθέναν από τους 8 τομείς που μας απασχολούν, δηλαδή την υγεία, την εκπαίδευση 

κλπ., Αλλά τέτοια στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα για κάθε τομέα και κάποια μέλη της 

ομάδας είχαν ισχυρές προτιμήσεις για αντικειμενικά δεδομένα. Προσπαθήσαμε να 

συμπεριλάβουμε όσο περισσότερη ποικιλία μπορούσαμε χωρίς να καταστρέψουμε την 

κεντρική μας ιστορία. Προσπαθήσαμε να βρούμε δεδομένα βάθους δεκαετίας για κάθε 

δείκτη, αλλά μερικές φορές βρήκαμε μόνο 3 ή 4 σημεία δεδομένων. 

 

6.  Ειρήνη Λεριού:   Ποια μέθοδο χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή όλων των 

δεδομένων;  

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε ευρέως διαθέσιμα 

δεδομένα, ή σχετικά ανέξοδα στο να αποκτηθούν. 

 

7. Ειρήνη Λεριού:   Υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων στον Καναδά; Αν ναι, 

ποιες είναι αυτές;  

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Τα περισσότερα στοιχεία εθνικού και 

επαρχιακού επιπέδου που συλλέγονται στον Καναδά προέρχονται από μία μόνο 

πηγή, τη Statistics Canada. Οι Αμερικανοί φίλοι μου λένε συχνά ότι είμαστε τυχεροί 
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(όπως και σε άλλες μικρές χώρες) που έχουμε ως επί το πλείστον μία μόνο πηγή 

δεδομένων αντί για πολλές διαφορετικές πηγές όπως στις ΗΠΑ, επειδή είναι 

ευκολότερο να βρεθούν τα αντίστοιχα δεδομένα και υπάρχουν λιγότεροι παραγωγοί 

που θα ασχοληθούν με το να πάρουν ακριβώς τα στοιχεία που απαιτούνται. Δυστυχώς, 

λιγότεροι παραγωγοί δεδομένων υποδηλώνουν συνήθως ότι παίρνουμε ό, τι θεωρεί η 

όποια κυβερνητική υπηρεσία ως απαραίτητο για συγκεκριμένες εντολές, έχουμε 

δηλαδή λιγότερες επιλογές. Υπάρχουν πολλές εθνικές βάσεις δεδομένων που 

τροποποιούνται κατά καιρούς. Για γενικούς σκοπούς, όπως είναι η ποιότητα ζωής ή η 

γενική έρευνα ευημερίας, η Γενική Κοινωνική Έρευνα είναι πολύ χρήσιμη, μαζί με τις 

ετήσιες έρευνες της Κοινότητας για την Υγεία. Στην ιστοσελίδα του CIW μπορούν να 

βρεθούν μελέτες υποβάθρου για καθέναν από τa  8 domains του. Αυτά δεν έχουν ποτέ 

επαναληφθεί και παρέχουν μια παρωχημένη άποψη για το τι έπρεπε να 

επεξεργαστούμε την περίοδο 2001-12. 

 

8. Ειρήνη Λεριού:   Χρησιμοποιήσατε ερωτηματολόγια;  Αν ναι, σε τι πληθυσμό 

τα διανείματε; 

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Σε διαφορετικές έρευνες χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές μέθοδοι, όπως ερωτηματολόγια για την υγεία, και τις Γενικές Κοινωνικές 

Έρευνες. 

 

9. Ειρήνη Λεριού:   Έχοντας μελετήσει το βιβλίο σας «Ancients Views on the 

Quality of Life», εκδόσεων Springer, αναφέρεστε συχνά στον Αριστοτέλη και 

κυρίως στη έργο του «Ρητορική».  Ποια έργα  του πιστεύετε πώς είναι 

σημαντικά για να αντλήσουμε στοιχεία προκειμένου να δώσουμε έναν ορισμό 

στην ευημερία ή στο αντίθετο της, τη φτώχεια και ποια κύρια σημεία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ένας τέτοιος ορισμός; 

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Οι απόψεις του Αριστοτέλη ως προς αυτό το 

ζήτημα είναι πιο σημαντικές από απόψεις άλλων αρχαίων συγγραφέων. Η προσέγγιση 

επίσης του Αριστοτέλη είναι πιο οικεία σήμερα στον κόσμο, ως προς τον τρόπο που 

συζητάμε σήμερα για τη Καλή Ζωή. Διότι το καλό του σώματος ,  το καλό του μυαλού ή 

τα εξωτερικά αγαθά, αποτυπώνουν την Ευδαιμονία στον Αριστοτέλη, ακριβώς όπως 

τα άτομα σήμερα αντιλαμβάνονται την δική τους Ποιότητα Ζωής (υγεία, καλούς 

φίλους, χρήματα, ασφαλής κοινωνία, καλή δουλειά, κ.α.). Τα σημαντικότερα έργα  του 

Αριστοτέλη,  στα οποία πρέπει να ανατρέξουμε ως προς την ευημερία είναι α) τα 

Ηθικά Μεγάλα (Magna Moralia), β) τα Ηθικά Ευδήμεια  γ) τα Ηθικά Νικομάχεια,  δ) 

Ρητορική.  

 

10. Ειρήνη Λεριού:  Ορμώμενη από την απάντηση σας στην πρώτη ερώτηση,  

πώς μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν 

διαφορετική άποψη για το τι είναι η ευημερία, αλλά και το ότι οι ίδιοι 

άνθρωποι έχουν διαφορετική άποψη για το τι είναι η ευημερία, σε 

διαφορετικά στάδια της ζωής τους; Επίσης υπάρχει κάποια διάσταση /τομέας 

της ευημερίας όπου θεωρούν όλοι οι άνθρωποι πιο σημαντικό για τη ζωή τους 

ώστε να πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε υψηλή βαρύτητα εκεί σε έναν συνολικό 

δείκτη παιδικής (ή γενικής) ευημερίας με σταθμισμένες διαστάσεις ή  

σταθμισμένους υπό-δείκτες; 

Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos: Κάποια στιγμή κάναμε έρευνα σε μια μικρή πόλη-

θέρετρο, 2.000 κάτοικων, όπου το καλοκαίρι ο πληθυσμός γινόταν 8.000 από τους 

τουρίστες. Σε αυτή την έρευνα  ρωτήσαμε τους ανθρώπους τι ήταν ποιο σημαντικό για 

τη Ποιότητα της Ζωής τους. Η έκπληξη για εμάς ήταν ότι αυτό το γκρουπ απάντησε ότι 

το σημαντικότερο πράγμα για τη Ποιότητα της Ζωής τους ήταν ο αριθμός των 

υπηρεσιών φροντίδας-φύλαξης παιδιών. Οι γυναίκες στον πληθυσμό είχαν νεαρή 

ηλικία και επομένως είχαν παιδιά μικρής ηλικίας, επομένως οι υπηρεσίες φροντίδας 

παιδιών τις απελευθέρωνε ώστε να ασχοληθούν και με κάτι άλλο και να εργαστούν για 



[5] 
 

παράδειγμα. Ποτέ δεν το αναμέναμε αυτό, ως αποτέλεσμα της έρευνας μας εκεί. Αυτό 

είναι το κλειδί, ότι δηλαδή για κάθε διαφορετικό άνθρωπο και κάθε διαφορετικό 

στάδιο της ζωής τους μπορεί  ναι μεν να υπάρχει διαφορετική άποψη για το τι είναι 

ευημερία, όμως πάντα υπάρχει  κάτι πολύ μεγάλο που χαρακτηρίζει και ενώνει τις 

απόψεις τους όταν τους ομαδοποιήσουμε σε γκρουπ με βάση τα διαφορετικά στάδια 

της ζωής τους και αυτό το πολύ  μεγάλο, χαρακτηρίζει το σύνολο του πληθυσμού.  

 

Επιπρόσθετα ο  Ομότιμος Καθηγητής Alex Michalos κατέθεσε την πλούσια εμπειρία, 

τις γνώσεις και τις προτάσεις του σχετικά με προηγούμενες έρευνες του, που 

αφορούσαν συγκεκριμένα τη καταγραφή της  παιδικής ευημερίας σε σχολεία. 

Επιπλέον έδωσε στην Επιστημονική Υπεύθυνη πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό 

καταγραφής  της παιδικής ευημερίας στον Καναδά αλλά και στην ευρύτερη Αμερική , 

τόσο δικό του όσο και άλλων γνωστών του Επιστημόνων, με τους οποίους και την 

έφερε σε επαφή, διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  Η Επιστημονική Υπεύθυνη 

ευχαρίστησε θερμά  τον Ομότιμο Καθηγητή, για την όλη βοήθεια του στη διενέργεια 

επιτόπιας ποιοτικής έρευνας  στον Καναδά και τον προσκάλεσε στο διεθνές 

συνέδριο που διοργανώνεται από το ερευνητικό έργο C.W. - SMILE στην Αθήνα, τον 

Αύγουστο του 2019. 

  

Έπειτα από τη συνάντηση με τον Oμότιμο Καθηγητή, η Επιστημονική Υπεύθυνη 

κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με την μεθοδολογία της έρευνας, αλλά 

και τις προοπτικές βελτίωσης της. Επιπλέον κατέληξε  σε συγκεκριμένα πορίσματα 

σχετικά με τις επιπλέον διαστάσεις και υπό-δείκτες που μπορούν να 

συμπεριληφθούν στον δείκτη μας, ανάλογα με την σχολική κατηγορία, 

προσδιορίζοντας παράλληλα, βασιζόμενη σε όσα συζητήθηκαν και  τις βαρύτητες 

που μπορούν να λάβουν. 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ HUMAN EARLY LEARNING PARTNERSHIP, ΜΕ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ PROJECT MANAGER ΤΟΥ «MIDDLE YEARS DEVELOPMENT 

INSTRUMENT», LISA PEDRINI. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη στους χώρους του University of British Columbia  και στο ερευνητικό του 

κέντρο HUMAN EARLY LEARNING PARTNERSHIP στις 13/11/2018 , στη West Mall, 

στo Vancouver του Καναδά, και συνέντευξη στη Project Manager του «Middle Years 

Development Instrument», Lisa Pedrini, σκοπός της οποίας  ήταν η επικύρωση της 

μεθοδολογίας που ακολουθείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη για την διενέργεια 

σχολικής έρευνας στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου C.W. – SMILE και 

η αποκάλυψη πιθανών προοπτικών βελτίωσης της υπό διαμόρφωσης έρευνας στα 

σχολεία. Η συνάντηση αυτή βασίστηκε σε ερωτήσεις μέσω συνέντευξης, οι οποίες 

αποτέλεσαν μια συνέχεια της συζήτησης η οποία ήδη είχε πραγματοποιηθεί με τον 

ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos στις 12/11/2018, με στόχο να αποκαλυφθεί η 

πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών.  Παρακάτω τίθενται 

κάποιες από τις ερωτήσεις όπως και οι απαντήσεις τους, μεταφρασμένες από την 

αγγλική γλώσσα, στην οποία και πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, στην ελληνική 

γλώσσα.  

1. Ειρήνη Λεριού:  Μελετώντας  το εργαλείο καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας «ΜDI» , διερωτώμαι ποιες είναι οι ηλικίες των σχολικών 

κατηγοριών στις οποίες μοιράζονται τα ερωτηματολόγια.  

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Υπάρχουν δύο σχολικές κατηγορίες, ο 

Βαθμός 4 που περιλαμβάνει τα παιδιά  εννέα χρόνων και ο Βαθμός 7 που περιλαμβάνει 

τα παιδιά 12 ετών.  

 

2. Ειρήνη Λεριού:  Δηλαδή oι βαθμοί αυτοί για εσάς περιλαμβάνονται στο  

Δημοτικό; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Ναι για εμάς αυτές οι ηλικίες είναι στο 

Δημοτικό. Στο δημοτικό πηγαίνουν παιδιά από 5 έως 12 ετών (12 ετών είναι ο Βαθμός 

7). Και έχουμε και το Γυμνάσιο όπου πηγαίνουν παιδιά ηλικίας από 13ετών και άνω. 

Εσείς έχετε τρεις σχολικές βαθμίδες όχι δύο; 

 

3. Ειρήνη Λεριού:  Naι στην Ελλάδα, υπάρχουν τρεις σχολικές βαθμίδες και 

προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα στο C.W. – SMILE και από τις τρεις, 

απευθυνόμενοι σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή σε παιδιά της 

τελευταίας τάξης της κάθε βαθμίδας. Τα μικρότερα ηλικίας παιδιά, για εμάς, 

είναι παιδιά εννέα με δέκα χρόνων, που βρίσκονται στη τελευταία τάξη του 

Δημοτικού. 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Στην έρευνα μας έχουμε βρει ότι τα 

εννιάχρονα παιδιά είναι τα κατά δυνατόν μικρότερα ηλικίας παιδιά,  όπου μπορούν να 

απαντήσουν αξιόπιστα στις συγκεκριμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας. Το 

ερωτηματολόγιο μας για τους μαθητές εννέα χρόνων περιλαμβάνει 93 ερωτήσεις , ενώ 

για τους μαθητές του Βαθμού 7 (12 χρόνων) είναι λίγο περισσότερες από 100 οι 

ερωτήσεις ,δηλαδή έχει για αυτούς η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, λίγο 

μεγαλύτερη διάρκεια και είναι λίγο πιο περίπλοκες οι ερωτήσεις. Οι μαθητές του 

Βαθμού 4, χωρίζονται σε δύο τάξεις και συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο σε 45 με 

50 λεπτά για κάθε τάξη, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές του Βαθμού 7, 

δουλεύουν σε μια τάξη τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε 50 περίπου λεπτά.  

4. Ειρήνη Λεριού:  Μάλιστα! Με απασχολεί ένα ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο 

τα παιδιά στην έρευνα μας, θα απαντήσουν ειλικρινά, όταν φοβούνται ότι 
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μπορεί να δει τις απαντήσεις ο διπλανός τους. Εσάς σας απασχόλησε αυτό, 

πώς το αντιμετωπίσατε; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  O ερευνητής που επισκέπτεται τη σχολική 

τάξη προτείνει στους δασκάλους, να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια  οι μαθητές 

σε καθεστώς συνθηκών τεστ, έτσι ώστε να μη μπορεί να δει τις απαντήσεις τους ο 

διπλανός τους, στο εργαστήριο πληροφορικής. Μιλάμε πολύ στα παιδιά στην αρχή 

πριν συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, για την εμπιστευτικότητα και την 

ιδιωτικότητα και προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτή η έρευνα  

είναι κάτι από το οποίο  πραγματικά θα μάθουν και αν απαντήσουν στις ερωτήσεις θα 

καταλάβουν τι τους αρέσει στη ζωή τους και θα τους κάνει να σκεφτούν καλύτερα για 

το μέλλον. 

 

5. Ειρήνη Λεριού:  Ο ΜDI είναι ένας δείκτης παιδικής ευημερίας, αλλά πιο ειδικά 

τι εξετάζει; Ποιες είναι οι διαστάσεις του; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini: Αποτελείται από πέντε διαστάσεις την 

κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη, την φυσική υγεία κι ευζωία, τη συνδετικότητα  

(σχέσεις- αίσθημα σύνδεσης  με τους ενήλικες), τη χρήση του ελεύθερου χρόνου  μετά 

το σχολείο, τις σχολικές εμπειρίες. Aυτά  αποτελούν εκφάνσεις,  που συνεισφέρουν 

στην ευημερία τους. 

 

6. Ειρήνη Λεριού:  Aπό αυτές τις διαστάσεις ποια είναι περισσότερο σημαντική; 

Ή είναι όλες της ίδια σημασίας; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Mία διάσταση που θεωρούμε ως τη πιο 

σημαντική είναι το αίσθημα σύνδεσης με τους ενήλικες. Ειδικότερα με τους ενήλικες 

στο σχολείο και άλλους επίσης σημαντικούς ενήλικες, όπως ενήλικες στο σπίτι. Μία 

από τις ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο, ρωτάει «Υπάρχουν ενήλικες στο σχολείο που 

είναι σημαντικοί για εσένα; (εάν ναι ανέφερε όλους τους ενήλικες στο σχολείο που 

είναι σημαντικοί για εσένα).» Και ζητάμε επίσης να γράψουν τα ονόματα τους. Έτσι το 

αν είναι δύο ή και περισσότεροι, σημαντικοί για αυτούς, ένας ή κανένας, παρέχει σε 

εμάς ένα ποσοστό με το οποίο μπορούμε να προβλέψουμε την κοινωνικό – οικονομική 

τους κατάσταση. Και οι ερευνητές που το κάνουν αυτό, βασίζονται σε   κάποια 

ερευνητικά άρθρα που υποστηρίζουν ότι η χαμηλή μελλοντική ευημερία τους από  την 

κοινωνικό-οικονομική της πλευρά, είναι περισσότερο προβλέψιμη από την 

συνδετικότητα όπου έχουν τώρα με τους ενήλικες στο σχολείο. Αυτή λοιπόν είναι μια 

σημαντική ερώτηση για εμάς. Και αναφορικά με τους ενήλικες στο σχολείο αυτοί 

μπορεί να είναι οποιοιδήποτε από το προσωπικό π.χ. γραμματείς και όχι μόνο 

δάσκαλοι. Από τις απαντήσεις συνήθως ένα 20 με 25% του ποσοστού των παιδιών δεν 

έχουν κανέναν σημαντικό για αυτούς ενήλικα.  

 

7. Ειρήνη Λεριού:  Αυτό το ποσοστό διαμορφώνεται κυρίως από παιδιά, που 

μπορεί να μένουν χωρίς τους γονείς τους, δηλαδή να μένουν με συγγενείς ή να 

μένουν σε χώρους φιλοξενίας παιδιών; Ή διαμορφώνεται εξίσου και από 

παιδιά που μένουν με τους γονείς τους; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Aφορά παιδιά , που είτε μένουν στο σπίτι 

τους με τις οικογένειες τους, είτε αλλού χωρίς τις οικογένειες τους. Αλλά όταν έρχονται 

στο σχολείο η σχέση τους με τους ενήλικες στο σχολείο είναι σημαντική επίσης για 

εσένα.  

 

8. Ειρήνη Λεριού:  Επομένως υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση της ευημερίας τους 

με το αν υπάρχουν ενήλικες στη ζωή τους (κηδεμόνες ή δάσκαλοι  ή άλλοι) 

όπου είναι σημαντικοί για αυτούς; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Ναι, πολύ ισχυρή. Τα παιδιά που έχουν 

περισσότερη σύνδεση με τους ενήλικες (στο σχολείο) , τείνουν να τα πηγαίνουν 
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καλύτερα  στη ζωή τους ,σε σχέση με τα παιδιά όπου έχουν μικρή σύνδεση με τους 

ενήλικες (στο σχολείο). 

 

9. Ειρήνη Λεριού:  Την ευτυχία πώς την εξετάζετε, στα ερωτηματολόγια σας; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Yπάρχουν ερωτήσεις όπου αναφέρονται 

στην ικανοποίηση της ζωής. Βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 1-5. Το 5 σημαίνει ότι 

συμφωνούν με τις ερωτήσεις που τους τίθενται και άρα ότι τα παιδιά είναι 

ευτυχισμένα, δηλαδή ικανοποιημένα με τη ζωή τους. 

 

10. Ειρήνη Λεριού:  Σχετικά με τις υλικές συνθήκες διαβίωσης των μαθητών, 

όπου συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα σας, τι έχετε να μου πείτε; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Ξέρουμε πώς τα παιδιά πού προέρχονται 

από οικογένειες με  υποβαθμισμένο υπόβαθρο (υλικών συνθηκών διαβίωσης) , αλλά 

ωστόσο έχουν θετικές σχέσεις με τους ενήλικες της ζωή τους, τείνουν να τα πηγαίνουν 

καλύτερα στη ζωή τους, μελλοντικά. Επίσης έχουμε πρόσβαση σε πολλές και 

διαφορετικές databases με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το κοινωνικό – οικονομικό 

τους προφίλ και έτσι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις του κοινωνικό – 

οικονομικού τους προφίλ, σε σχέση με το πώς τα παιδιά τα πηγαίνουν σε διάφορους 

άλλους τομείς, όπως αυτό προκύπτει από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τους. 

Και να αναζητούμε αν θέλουμε αν υπάρχει συσχέτιση και λογικά υπάρχει συσχέτιση 

φυσικά.  

 

11. Ειρήνη Λεριού:  ΟΚ! Καταλαβαίνω, άρα  οι κεντρικές,  εθνικές στατιστικές 

έρευνες,  σας παρέχουν πλήρως όλα αυτά τα δεδομένα, των υλικών συνθηκών 

διαβίωσης των παιδιών, σωστά; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Naι, ακριβώς εμείς έχουμε έτοιμα όλα αυτά 

τα δεδομένα. 

 

12. Ειρήνη Λεριού:  Ωραία, αν έχετε δημιουργήσει ένα cluster όπου εκφράζει 

χαμηλές υλικές συνθήκες διαβίωσης, αναζητάτε κάποια συσχέτιση με τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων του δείγματος αυτού του cluster, ως 

προς την ευτυχία; Ta παιδιά αυτού του cluster δηλώνουν λιγότερο 

ευτυχισμένα στα ερωτηματολόγια τους από τα παιδιά ενός cluster όπου 

εκφράζει υψηλές υλικές συνθήκες διαβίωσης; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Αυτή είναι εξαιρετικά καλή ερώτηση. Δεν 

έχουμε δημιουργήσει εμείς τέτοια  clusters και δεν έχουμε αυτόν τον συσχετισμό 

ακόμα, αλλά ξέρω από ευρήματα ερευνών σε περιοχές της κοινωνίας μας , όπου είναι 

πιο πλούσιες, ότι τα παιδιά εκεί δηλώνουν λιγότερο ευτυχισμένα, από παιδιά περιοχών 

με μικρή οικονομική άνεση.  

 

13. Ειρήνη Λεριού:  Πραγματικά αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον από 

ερευνητικής σκοπιάς. Ίσως επειδή τα παιδιά νιώθουν περισσότερο πιεσμένα 

από τους γονείς ή κάτι τέτοιο; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Ακριβώς , μπορεί να είναι η περισσότερη 

πίεση όπου τους ασκείται, ή έχουν χαμηλή συνδετικότητα με τους γονείς τους, επειδή 

έχουν βαρύ πρόγραμμα  δραστηριοτήτων όπου δεν τους επιτρέπει να περνούν αρκετό 

χρόνο με την οικογένεια τους ή τους γονείς τους και αυτό κάνει τα παιδιά να 

αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένα με τους ενήλικες στο σπίτι. Αυτό μπορεί να είναι, 

όντως. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.  

 

14. Ειρήνη Λεριού:  Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από τη πρώτη πιλοτική σας 

σχολική έρευνα και τι αλλάξατε στη συνέχεια, στην σχολική έρευνα; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Στην αρχή τα ερωτηματολόγια ήταν 

μεγάλα και περιλάμβαναν 150 ερωτήσεις. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να τα 
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απαντήσουν τα παιδιά και να εμβαθύνουν σε κάθε ερώτημα, καθώς οι δάσκαλοι δεν 

μπορούσαν να τους δώσουν περισσότερο χρόνο λόγω του χρονοδιαγράμματος των 

ωρών διδασκαλίας στο σχολείο. Έτσι κάποιες ερωτήσεις που αρχικά περιλαμβάνονταν, 

τώρα δεν περιλαμβάνονται. 

 

15. Ειρήνη Λεριού:  Πραγματοποιούμε παρόμοιες έρευνες, τι θα με 

συμβουλεύατε;  

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πολύ 

αναλυτικά στα παιδιά και στους γονείς για την έρευνα μας, επιμένοντας στα δυνατά 

στοιχεία της έρευνας. Χρησιμοποιούμε μπροσούρες που τους δίνουμε, αλλά έχουμε 

επίσης βιντεάκια στη σελίδα μας. Τους εξηγούμε τη κάθε διάσταση που περιλαμβάνει ο 

δείκτης μας, για να καταλάβουν γιατί απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Τους 

τροφοδοτούμε λοιπόν με πολύ υλικό και πληροφορία για να καταλάβουν γιατί είναι 

σημαντικό τα παιδιά να συμπληρώσουν τελικά τα ερωτηματολόγια μας.  

 

16. Ειρήνη Λεριού:  Μοιράζετε τα ερωτηματολόγια σας σε όλα τα σχολεία σε 

ολόκληρη την περιοχή «Βritish Columbia» του Vancouver; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Naι σχεδόν σε όλα. Η περιοχή έχει 65 

σχολεία και συμμετέχουν τα 35 με 40. Και χρησιμοποιούμε επίσης τον δείκτη μας σε 

λίγες ακόμα περιοχές του Καναδά, στο Οντάριο, κ.α.. Επίσης πιλοτικά τον εφαρμόζουμε 

στην Αυστραλία, στη Γερμανία (έχουμε ένα μικρό project εκεί) , στην Αγγλία και επίσης 

τα μεταφράζουμε και για την Ιταλία (έχουμε ένα μικρό project εκεί). Επίσης παρέχουμε 

από ένα ιδιωτικό report  με αποτελέσματα από κάθε μόνο σχολείο, όπου το δίνουμε 

στο κάθε σχολείο. 

 

17. Ειρήνη Λεριού:  Κάνετε κάποιους διaχωρισμούς σχετικά με το γένος; 

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini:  Στα report μας δεν κάνουμε, προσπαθούμε 

να διατηρούμε τα πράγματα όσο πιο απλά, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι στους 

οποίους τους αρέσει να κάνουν διαχωρισμούς στο γένος, όπως όταν για παράδειγμα 

εξετάζουν την ευτυχία. Οι διαφορές π.χ. στην ευτυχία ή στον ύπνο μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών έχουν ενδιαφέρον.  

 

Επιπρόσθετα η Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini κατέθεσε την πλούσια 

εμπειρία και τις γνώσεις της σχετικά με αποτελέσματα προηγούμενων καταγραφών 

του MDI. Σχολιάστηκαν και συζητήθηκαν και από τις δυο πλευρές αποτελέσματα 

όπου προκαλούσαν το ερευνητικό ενδιαφέρον. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η παρουσία 

της Ειρήνης Λεριού στο συνέδριο που θα λάμβανε χώρα την επόμενη μέρα, στην 

Robson Square, στο Vancouver. Επιπλέον η Διευθύντρια του MDI, έδωσε στην 

Επιστημονική Υπεύθυνη πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό σχετικά με τον MDI. Η 

Επιστημονική Υπεύθυνη και Διευθύντρια του C.W. –SMILE ευχαρίστησε θερμά την 

Διευθύντρια του ΜDI, για την αποδοχή της και τον χρόνο της και την προσκάλεσε 

στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται από το ερευνητικό έργο C.W. - SMILE στην 

Αθήνα, τον Αύγουστο του 2019. 

  

Έπειτα από τη συνάντηση με την Διευθύντρια του ΜDI, η Επιστημονική Υπεύθυνη 

του C.W. -SMILE , κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με την μεθοδολογία 

διενέργειας της σχολικής έρευνας, αλλά και τις προοπτικές βελτίωσης της. Επιπλέον 

κατέληξε  σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με τις επιπλέον διαστάσεις και υπό-

δείκτες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον συνολικό δείκτη μας, ανάλογα με την 

σχολική κατηγορία, προσδιορίζοντας παράλληλα, βασιζόμενη σε όσα συζητήθηκαν 

και  τις βαρύτητες που μπορούν να λάβουν. 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «2018 

HELP FALL EXPO (14 NOVEMBER)», ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ HUMAN EARLY LEARNING PARTNERSHIP, ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,  ΣΤΙΣ 14/11/2018. 

Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε μια επιτόπια έρευνα 

πεδίου, από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου, στον Καναδά, η οποία μεταξύ 

των άλλων περιλάμβανε  επίσκεψη  στο Συνεδριακό του Κέντρο του University of 

British Columbia στην Robson Square, στο Bανκούβερ και παρακολούθηση μέρους 

του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 November)», που διοργάνωσε το 

Ερευνητικό Κέντρο Human Early Learning Partnership, σχετικό με τη παιδική 

ευημερία και τη συλλογή σχετικών δεδομένων,  στις 14/11/2018. 

 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν κυρίως αποτελέσματα καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας από τα οποία μπορούσε κάποιος να εκμαιεύσει πληροφορίες σχετικά με 

τις σημαντικότερες διαστάσεις ενός δείκτη παιδικής ευημερίας. Ενδεικτικά 

αναφέρθηκε η διάσταση της επαφής και των σχέσεων φροντίδας με τους γονείς και 

κυρίως με τη μητέρα ή άλλους κηδεμόνες και αναφέρθηκε πώς για τα παιδιά όπου 

απουσίαζαν αυτές οι σχέσεις ήταν πιο πιθανόν να γίνουν πιο επιθετικά , να έχουν 

μελλοντικά χαμηλότερη ευημερία (από την κοινωνικό-οικονομική πλευρά της), να 

είναι περισσότερο ευάλωτα στο στρες, να έχουν χαμηλή ανοσία, να αναπτύξουν 

εγκεφάλους οι οποίοι δε θα μπορούν να ρυθμίζουν και να επιβληθούν σε αρνητικά 

ερεθίσματα και συναισθήματα.  Αναφέρθηκε η διάσταση της διατροφής της μητέρας 

κατά την εγκυμοσύνη, η οποία αν δεν είναι κατάλληλη, συνδέεται με την εμφάνιση 

παχυσαρκίας, διαβήτη, καρκίνου και άλλων προβλημάτων υγείας στο παιδί που θα 

γεννηθεί. Αναφέρθηκε η διάσταση της ποσότητας και της ποιότητας του ύπνου ως 

μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, η οποία όταν δεν είναι η κατάλληλη,  μπορεί 

να οδηγήσει το παιδί μεταξύ άλλων σε μεγάλη ανησυχία, άγχος αλλά και σε 

κατάθλιψη. Αναφέρθηκε επίσης το παιχνίδι ως μια σημαντική διάσταση για την 

ανθρώπινη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας για 

την κοινωνικό – οικονομική κατάσταση του παιδιού , από στοιχεία που μπορεί να 

μας δώσει το παιδί σχετικά τη φροντίδα των δοντιών του, τόσο στο σπίτι όσο και 

από τις επισκέψεις του στον οδοντίατρο ή στον οδοντοτεχνικό, αλλά και από τη 

γενικότερη εικόνα που μας δίνουν τα δόντια του με μια ματιά. Αναφέρθηκε η 

διάσταση   της δυνατότητας παιχνιδιού έξω από το σπίτι, σε μια αυλή, σε μια αλάνα, 

κλπ, επίσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις ώρες που μπορεί να δαπανά ένα 

παιδί μπροστά από μια οθόνη. Επίσης αναφέρθηκαν η διάσταση της φυσικής 

δραστηριότητας, η διάσταση της δυνατότητας συμμετοχής σε υπηρεσίες υγείας και 

άλλες διαστάσεις.  

 

Επιπρόσθετα η Επιστημονική Υπεύθυνη συζήτησε κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων με κάποιους από τους εισηγητές ,  τους κατέστησε  γνωστό το έργο 

C.W. –SMILE και τους προσκάλεσε στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνουμε στην 

Αθήνα, τον Αύγουστο του 2019. 

 

Από την παρακολούθηση του συνεδρίου, από την Επιστημονική Υπεύθυνη, 

επιβεβαιώθηκαν ως κατάλληλες οι διαστάσεις, που ήδη περιλαμβάνει ο δείκτης μας 

και αποκαλύφθηκε η προοπτική συμπερίληψης και τυχόν νέων διαστάσεων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με το πέρας των δύο συναντήσεων με τον Ομότιμο Καθηγητή, Alex Michalos,  τη 

συνάντηση με την Διευθύντρια του MDI, Lisa Pedrini και την παρακολούθηση μέρος 

του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 November)»,  επιβεβαιώνεται ότι είναι 

δόκιμη τόσο η μεθοδολογία της γενικής έρευνας όσο και η μεθοδολογία της σχολικής 

έρευνας του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, επίσης επιβεβαιώνεται ότι είναι δόκιμη 

η συμπερίληψη περαιτέρω διαστάσεων στην αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας, 

λαμβάνοντας υπόψη όμως την ηλικία, το φύλλο αλλά και τη σημαντικότητα της κάθε 

διάστασης μέσω της χρήσης διαφορετικών βαρυτήτων. Επιπρόσθετα η επιτόπια 

έρευνα στον Καναδά, έδωσε την ευκαιρία να καταστεί το ερευνητικό έργο C.W.-

SMILE γνωστό στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα του Καναδά. 

 


