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«Newsletter Πέμπτου Τριμήνου»

Αγαπητές-οι μας,
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού
έργου C.W.-SMILE, του πέμπτου τριμήνου (22/08/2019 έως 21/11/2019):
Α) Επιτυχημένη Αποδοχή για Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του
1ου Κύματος της Έρευνας σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στον
Καναδά
Στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Early Years Conference 2020: Listen
Together, Learn Together, Act Together", που διοργανώνεται κάθε χρόνο,
από το University of British Columbia και το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την
Παιδική Ευημερία "Human Early Learning PARTNERSHIP" - HELP και είναι
αφιερωμένο στην Ευημερία των Παιδιών, θα παρουσιαστούν για πρώτη
φορά από την Επικεφαλή του Ερευνητικού Project C.W.-SMILE, Λεριού
Ειρήνη, τα ευρήματα του Πρώτου Κύματος της Έρευνας και θα αναπτυχθεί
μια πρόταση δυνατοτήτων εφαρμογής του Δείκτη της Δρ. Λεριού, σε
πρώιμης ηλικίας παιδιά, στις 31 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2020. H
παρουσίαση στην Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα, θα πραγματοποιηθεί
στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Vancouver , στο Vancouver του Καναδά. Ο
τίτλος της Παρουσίασης είναι «Quantitative Research on Child Welfare in
the Attica Region (Greece)» και εισηγήτρια θα είναι η Δρ. Λεριού.
Η παρουσίαση συμπεριλήφθηκε στα Poster Sessions, όπου οι εισηγητές
θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στο συνέδριο με φυσική κι όχι
ηλεκτρονική παρουσία, σε συγκεκριμένες ώρες, δύο μέρες, προκειμένου να
απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Οι αφίσες των posters θα
προβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια όλου του κύριου συνεδρίου. Για
περισσότερες λεπτομέρειες σας παρακαλούμε, ανατρέξτε στο ακόλουθο
link και στην σελίδα 14 του αρχείου:

https://interprofessional.ubc.ca/files/2019/10/EY2020_Brochure.pdf?fbc
lid=IwAR3xjk9XH11DEbh3WfHPVM5WmZ1EImhfhmqyOyBHW3uTtk93A
88c4_3Dr3Q

Β) Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Κύμα Δειγματοληψίας της
Ποσοτικής Έρευνας σε χώρους του Χαμόγελου του Παιδιού στην
Αττική
Στις 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων και
ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Επιστημονικά Υπεύθυνη η
δειγματοληψία σε χώρο του Χαμόγελου του Παιδιού στο Μαρούσι. Στις 24
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημέρωση των κηδεμόνων και
ολοκληρώθηκε η δειγματοληψία σε χώρο του Χαμόγελου του Παιδιού στο
Ίλιον. Ενώ την 1η Νοεμβρίου η ενημέρωση των γονέων και η δειγματοληψία
ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε χώρου του Χαμόγελου του Παιδιού στη Νέα
Μάκρη. Ευχαριστούμε θερμά το συνεργαζόμενο φορέα μας, Χαμόγελο του
Παδιού, για τις άρτια οργανωμένες συναντήσεις!!!

Γ) Διάδοση της Έρευνας από Ραδιοφωνικό Σταθμό
Από τις 25/10/2019 μέχρι και τις 29/10/2019, διαδόθηκε από
ραδιοφωνικό σταθμό εξαιρετικά μεγάλης ακροαματικότητας, κοντά στην
Αθήνα (τον Sok Fm 104,8), το ραδιοφωνικό σποτάκι του C.W.-SMILE,
ακριβώς 65 φορές. Το σποτάκι αυτό είναι διαθέσιμο και στο Youtube στο
ακόλουθο λινκ: https://www.youtube.com/watch?v=YNE6PiPES-A

Δ)Επιτυχής Έναρξη κι Εξέλιξη του 2ου Κύματος της Δειγματοληψίας
της Έρευνας σε Σχολεία
Με επιτυχία έχει ξεκινήσει κι εξελίσσεται η ποσοτική μας έρευνα σε
Σχολεία της Αττικής σε όλα μας τα Clusters (Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3,
Cluster 4, Cluster 5, Cluster 6 και Cluster 7).

Ε) Επιτυχής Δημοσίευση του «Σχεδίου Δράσης με το Χαμόγελο»
(Έκθεση)
Στις 04/09/2019 δημοσιεύτηκε το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Δράσης, το
οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική
δημοσίευση στη σελίδα μας και να εντοπίσετε το σχετικό αρχείο:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/έρευνα/ένα-σχέδιο-δράσης-με-τοχαμόγελο
ΣΤ) Επιτυχής Δημοσίευση του «Working Paper 2019 – 05»
Στις 21/11/2019 δημοσιεύτηκε το υπό διαμόρφωση Working Paper
2019 – 05 , το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς μέχρι και τις 21/12/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική
δημοσίευση στη σελίδα μας και να εντοπίσετε το σχετικό αρχείο:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/έρευνα/working-paper-2019-05

Ζ) Δημοσίευση Άρθρου για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού
Στις 20/11/2019 δημοσιεύτηκε ένα απλό άρθρο αφιερωμένο στην
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική δημοσίευση στη σελίδα
μας και να εντοπίσετε το σχετικό αρχείο:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/άρθρα/άρθρο-για-τα-δικαιώματατου-παιδιού

Η) Επιτυχής Συμμετοχή της Επιστημονικά Υπεύθυνης, Δρ. Λεριού,
στην Βραδιά του Ερευνητή 2019
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Επιστημονικά Υπεύθυνης
στη Βραδιά του Ερευνητή 2019, τη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, από
τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
στο κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού συγκροτήματος Πατησίων του ΕΜΠ,
στην Αίθουσα Γ' του Πρώτου Ορόφου, που ήταν αφιερωμένη στα
Πανεπιστήμια της Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
ανατρέξετε στη σχετική δημοσίευση στη σελίδα μας:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events

Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/02/2020 και θα
περιλαμβάνει τα επόμενα νέα μας. Για μεγαλύτερη ενημέρωση , σας παρακαλώ
επισκεφτείτε τη σελίδα μας http://childrenwelfaresm.com/ , όπως και τη
σχετική σελίδα μας στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης του Facebook.

Δρ Ειρήνη Λεριού
Η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του Έργου C.W.-SMILE

