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«Newsletter Έκτου Τριμήνου» 

 

Αγαπητές-οι μας, 
 
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού 
έργου C.W.-SMILE, του έκτου τριμήνου (22/11/2019 έως 21/02/2020): 
 
Α) Επιτυχημένη 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, παρουσιάστηκαν για πρώτη 
φορά από την Επικεφαλή του Ερευνητικού Project C.W.-SMILE, Λεριού 
Ειρήνη, τα ευρήματα του Πρώτου Κύματος της Έρευνας και αναπτύχθηκε 
μια πρόταση δυνατοτήτων εφαρμογής του Δείκτη της Δρ. Λεριού, σε 
πρώιμης ηλικίας παιδιά, στις 31 Ιανουαρίου 2019 και 1η Φεβρουαρίου 
2020. H παρουσίαση στην Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα, 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Vancouver , στο 
Vancouver του Καναδά. Ο τίτλος της Παρουσίασης ήταν «Quantitative 
Research on Child Welfare in the Attica Region (Greece)» και εισηγήτρια 
ήταν η Δρ. Λεριού.  
      Η παρουσίαση συμπεριλήφθηκε στα Poster Sessions, όπου οι εισηγητές 
έπρεπε 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  
προβάλλονταν συνεχώς κατά τη διάρκεια όλου του κύριου συνεδρίου. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σας παρακαλούμε, ανατρέξτε στο ακόλουθο 
link  

http://childrenwelfaresm.com/ 

 



 

 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events/poster-presentation-early-
years-conference-2020-university-british-columbia-vancouver 
 
 

 
 

 
      H παρουσίαση του Poster κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
με αποτέλεσμα αυτό το Poster να συγκεντρώσει τον περισσότερο κόσμο 
από τα υπόλοιπα και η Επιστημονικά Υπεύθυνη βομβαρδίστηκε με 
ερωτήσεις για την έρευνα, αλλά επιπλέον δέχτηκε επαίνους για αυτή τη 
προσπάθεια όπως και για τον μεγάλο αριθμό του δείγματος του πρώτου 
κύματος της έρευνας (878 παιδιά). Επιπλέον, η παρουσίαση δέχτηκε καλές 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events/poster-presentation-early-years-conference-2020-university-british-columbia-vancouver
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events/poster-presentation-early-years-conference-2020-university-british-columbia-vancouver


 

 

κριτικές για την συνάρτηση της «Γενικής Ευημερίας» όπου απεικόνιζε, 
καθώς θεωρήθηκε από τους παρευρισκόμενους, καινοτόμος ο διαχωρισμός 
της σε «Οικονομική» και «Μη Οικονομική Ευημερία», ενώ σχολίασαν θετικά 
ότι αυτό δεν το έχουν ξαναδεί κάπου και ότι είναι πολύ καλό και δυνατό 
σημείο της έρευνας. Πέραν τούτου όμως, το γεγονός και μόνο ότι η 
παρουσίαση αυτή, έγινε αποδεκτή σε ένα τόσο σπουδαίο συνέδριο και 
Πανεπιστήμιο, ήταν σημαντικό ορόσημο για την παρούσα έρευνα. 
 

 
 
 

 
 
Β) Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Κύμα Δειγματοληψίας της 
Ποσοτικής Έρευνας σε σχολεία και χώρους του Χαμόγελου του 
Παιδιού στην Αττική 
     Στο δεύτερο κύμα της έρευνας μας, συμμετείχαν 30 σχολεία (12 
Δημοτικά σχολεία, 9 Γυμνάσια και 9 Λύκεια) και 3 Κέντρα Στήριξης 
Οικογενειών του Χαμόγελου του παιδιού (33 μονάδες συνολικά).  Το 
δείγμα της έρευνας είναι  1.171 παιδιά και ειδικότερα: 377 παιδιά της ΣΤ’ 
Δημοτικού, 416 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 378 παιδιά της Γ’ Λυκείου. Eνώ 



 

 

συνολικά (πρώτο και δεύτερο κύμα της έρευνας) το δέιγμα είναι 2.049  
παιδιά.  
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Γ) Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν και παραδοθήκαν σήμερα τα 
Παραδοτέα υπ’ αριθμ. 3 του WP1 και υπ’ αριθμ.  9 του WP3 
     Υποβλήθηκαν σήμερα 21/02/2020, επιτυχώς, το Παραδοτέο Εννέα του 
WP3 και το Παραδοτέο Τρία του WP1, τα οποία κι έλαβαν αριθμούς 
πρωτοκόλλου. Ειδικότερα το Παραδοτέο Εννέα, αφορά τη ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των 
στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος», (WP3) και 
επισυνάπτονται επίσης εντός του παραδοτέου, το Paper 2020a,  το Working 
Paper 2019-05 και το Working  Paper 2020-01. Σας παρακαλούμε μπορείτε 
να παραθέτετε την εν λόγω Δημόσια έκθεση την οποία θα βρείτε στην 
Ιστοσελίδα του έργου μας στην Ενότητα «Παραδοτέα» ως: Λεριού, Ε., 
Ανασταστασοπούλου, Α., Κόλλιας, Α., Τασόπουλος, Κ. (2020). Έρευνα της 
παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων 



 

 

πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/05/2020 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. 
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