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«Newsletter Έβδομου Τριμήνου»

Αγαπητές-οι μας,
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού
έργου C.W.-SMILE, του έβδομου τριμήνου (22/02/2020 έως 21/05/2020):
Α) Επιτυχής Έναρξη κι Εξέλιξη, του 3ου Κύματος Δειγματοληψίας της
Ποσοτικής Έρευνας, σε σχολεία και χώρους του Χαμόγελου του
Παιδιού στην Αττική, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες της
τρέχουσας συγκυρίας
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).
Ειδικότερα το τρίτο κύμα της
έρευνας μας, το οποίο καλύπτει
και την χρονική περίοδο του
ξεσπάσματος της πανδημίας του
COVID-19, παρά τις πρωτόγνωρα
αντίξοες συνθήκες, εξελίσσεται
επιτυχώς. Aξίζει να σημειωθεί
επίσης
ότι
με
επιτυχία
ολοκληρώθηκε το 3ο Κύμα
Δειγματοληψίας της Ποσοτικής
Έρευνας
σε
χώρους
του
Χαμόγελου του Παιδιού στην
Αττική.

Β) Διάδοση της Έρευνας από Ραδιοφωνικό Σταθμό
Από την 28η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την 03η Μαρτίου 2020,
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

Γ) Επιτυχής Δημοσίευση των «Working Papers»
Δημοσιεύτηκαν τα Working Papers 2020 – 02 , 03 και 04 . Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές
δημοσιεύσεις στη σελίδα μας και να εντοπίσετε τα σχετικά αρχεία:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/research

Δ) Δημοσίευση Άρθρου με θέμα τις οθόνες και τα νήπια
Την 28η Μαρτίου 2020 δημοσιεύτηκε ένα απλό άρθρο με αφορμή τη
πρόσφατη τρέχουσα συγκυρία της καραντίνας. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική δημοσίευση στη σελίδα
μας
και
να
εντοπίσετε
το
σχετικό
αρχείο:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/articles
Όπως επίσης μπορείτε να ανατρέξετε και στο ακόλουθο site:
https://www.thessalonikiartsandculture.gr/paidi/othones-kai-nipia-itrechoysa-sygkyria-tis-karantinas/?fbclid=IwAR0Am6YXxziu_U6E19CpIPd-ehDpbR3bYsKslR6rfuK__eYwJCZ-9r4KLI

Ε) Δημοσίευση Ηλεκτρονικού Τόμου των Πρακτικών του 1ου
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Παιδική Ευημερία
Την 26η Απριλίου 2020 δημοσιεύτηκε μια Έκδοση του Τόμου των
Πρακτικών του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Παιδική
Ευημερία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη
σχετική δημοσίευση στη σελίδα μας και να εντοπίσετε το σχετικό αρχείο:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events/δημοσίευση-πρακτικώντου-1ου-διεθνούς-επιστημονικού-συνεδρίου-για-την-παιδικήευημερία?fbclid=IwAR0jl4gTfjE_kb5m7rDUjejOOcWxmHhwgX_EBCVxu_cK
AHHbOMkMlbYO7JU

ΣΤ) Αποδοχή Άρθρου με τα αποτελέσματα της Ποσοτικής Έρευνας
Την 07η Μαΐου 2020, έγινε αποδεκτό, υπό αναθεωρήσεις, άρθρο του
C.W.-SMILE σε διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (Scopus).

Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/08/2020 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

