
21/8/2019 

21/8/2019 

  

 

 

Επιστημονικός Φορέας : Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & 

Πολιτικών Επιστημών 

Συμμετέχων Φορέας : To Xαμόγελο του Παιδιού 

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and Technology 

(GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – 

Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI). 

Eπιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ. Ειρήνη Λεριού 
 

«Newsletter Tέταρτου Τριμήνου» 

 

Αγαπητές-οι μας, 
 
Με αυτό το Newsletter το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, διότι 
συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος σήμερα, για το έργο μας, σας 
ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του 
τέταρτου τριμήνου (22/05/2019 έως 21/08/2019) : 
 
Α) Επιτυχημένη ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν από την ποσοτική έρευνα 
Στην ποσοτική έρευνα μας , καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. 
Συνολικά στην έρευνα μας, συμμετείχαν 27 σχολεία (9 Δημοτικά σχολεία, 
9 Γυμνάσια και 9 Λύκεια) και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του 
Χαμόγελου του Παιδιού.  Το δείγμα της έρευνας είναι συνολικά 878 
παιδιά και ειδικότερα: 235 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 314 παιδιά της Γ’ 
Γυμνασίου και 329 παιδιά της Γ’ Λυκείου. Η επεξεργασία των δεδομένων 
μας ολοκληρώθηκε και περιλαμβάνεται σε Article προς δημοσίευση σε 
διεθνές Journal, που συμπεριλαμβάνεται εντός του Παραδοτέου Οκτώ.  
 
Β) Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
στην Παιδική Ευημερία 

 
Ως προς τη διεξαγωγή του 
συνεδρίου, αυτή στέφτηκε με 
επιτυχία, καθώς συμμετείχαν σε 
αυτό 80 συνολικά ομιλητές! 
Ειδικότερα:  Tο Ερευνητικό Έργο 
C.W.-SMILE, το Χαμόγελο του 
Παιδιού και το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

http://childrenwelfaresm.com/ 

 



 

 

Πολιτικών Επιστημών, πραγματοποίησαν το 1ο Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο στην παιδική ευημερία, με θέμα: «H παιδική ευημερία και 
προοπτικές βελτίωσής της», το οποίο πραγματοποιήθηκε την 5 η και 6η 
Ιουλίου 2019, στο χώρο του Παντείου Πανεπιστημίου (αμφιθέατρο Σάκη 
Καράγιωργα ΙΙ), με ελεύθερη είσοδο και βεβαιώσεις παρακολούθησης για 
τους εισηγητές και το κοινό. Στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου 
συμμετείχαν μεγάλα ονόματα Καθηγητών από το εξωτερικό, αλλά και 
μεγάλα ονόματα Ελλήνων Καθηγητών, ενώ εξαιρετικά τεράστιος ήταν και 
ο αριθμός των συνέδρων που έλαβαν συμμετοχή με τις εισηγήσεις τους. 
Κύριος σκοπός του 2 συνεδρίου αυτού ήταν να έρθει σε επαφή το 
επιστημονικό δυναμικό και οι άνθρωποι διαφορετικών ειδικοτήτων 
(γιατροί, δάσκαλοι, ψυχολόγοι, οικονομολόγοι, νομικοί, φιλόσοφοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, μαθηματικοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
διατροφολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, περιφερειολόγοι, κ.α.) ,  

 
προκειμένου να γίνει μια σφαιρική και πολυδιάστατη προσέγγιση της 
παιδικής ευημερίας. Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε μία σημαντική κοιτίδα, 
όπου για πρώτη φορά αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, μια συζήτηση πολύ-
επιστημονικού επιπέδου για την ευημερία των παιδιών και τις 
δυνατότητες βελτίωσης της. 
 
 



 

 

 
 
Γ)Διάδοση του Καλέσματος Παρακολούθησης του Συνεδρίου από 
Ραδιοφωνικό Σταθμό 
     Από τις 28/06/2019 μέχρι και τις 30/06/2019, διαδόθηκε από 
ραδιοφωνικό σταθμό εξαιρετικά μεγάλης ακροαματικότητας, κοντά στην 
Αθήνα (τον Sok Fm 104,8), το ραδιοφωνικό σποτάκι του Καλέσματος 
Παρακολούθησης τους 1ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Παιδική Ευημερία. Το 
σποτάκι αυτό είναι διαθέσιμο και στο Youtube στο ακόλουθο λινκ: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Mrtm4msFrI  
 
 
 

 
 
 
Δ)Συνεντεύξεις με οργανισμούς στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής 
έρευνας του WP3    
Ως προς τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας για τη σύνταξη της Μελέτης 
2019 που συμπεριλαμβάνεται εντός του Παραδοτέου Οκτώ, 
πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς. 
Ειδικότερα: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση  με την κοινωνική λειτουργό, 
ερευνήτρια και Πρόεδρο της  ΜΚΟ «Kid and Family – Παιδί & Οικογένεια», 
κα. Ρουμπίνη Τερζάκη, στις 11 Ιουνίου 2019, στις 15:00μμ. 
Πραγματοποιήθηκε   συνέντευξη με  Κοινωνική Λειτουργό από το Δήμο 
Αμαρουσίου, κα Ελένη Γιαννακοπούλου, στις 14 Ιουνίου 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mrtm4msFrI


 

 

Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση από την Επιστημονική Υπεύθυνη, Δρ 
Ειρήνη Λεριού, με την Πρόεδρο και Ιδρύτρια του Κέντρου Συμπαράστασης 
Παιδιών και Οικογενείας,  κα. Μυρτώ Λεμού, στις 14 Ιουνίου 2019, 17:30 
μμ. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε από την Επιστημονική Υπεύθυνη, στα 
κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τη Τέταρτη 26 
Ιουνίου 2019, 10:00 π.μ. Πραγματοποίηση Συνάντησης με την Νομικό κα. 
Ελένη Γεώργαρου, Προέδρο του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και 
Εθελοντών για την Εξωιδρυματική Φροντίδα των Ανήλικων, Δικαίωμα 

στην Οικογένεια, στη Θεσσαλονίκη, 
την Τέταρτη 7 Αυγούστου, 12:00 
μ.μ..Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη 
με το Παιδικού Χωριό SOS Βάρης 
στις 11 Ιουλίου, 12:32 μ.μ 
Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με 
το Χαμόγελο του Παιδιού στις 12 
Αυγούστου 2019. 
Οι συνεντεύξεις αυτές περιέχονται 
στην Μελέτη 2019, όπου 
περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 

Οκτώ και η οποία καταλήγει σε 4 Case Studies Καλών Πρακτικών, επίσης 
σε παιδιά που επωφελούνται λιγότερο και περισσότερο από τις 
στοχοθετημένες πρωτοβουλίες , σε κενά στο θεσμικό πλαίσιο και σε 
λύσεις σαν ένα πρωτόλειο σχέδιο δράσης. 
 

 
 
 
 



 

 

Ε) Παράδοση και Δημοσίευση του Παραδοτέου Οκτώ του Πακέτου 
Εργασίας Τρία της Έρευνας 
Στις 21/08/2019 , παραδόθηκε και Δημοσιεύτηκε το Παραδοτέο Οκτώ 
του Πακέτου Εργασίας Τρία (WP3) της έρευνας, όπου αποτελεί ένα Public 
Report. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη 
σχετική δημοσίευση στη σελίδα μας και να εντοπίσετε το σχετικό αρχείο: 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/έρευνα-παραδοτέα/public-report-
2019-02 
   

 
 
Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/11/2019 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
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