21/8/2020
21/8/2020

http://childrenwelfaresm.com/

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 Όγδοου Τριμήνου»

Αγαπητές-οι μας,
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού
έργου C.W.-SMILE, του όγδοου τριμήνου (22/05/2020 έως 21/08/2020):
Α) Επιτυχής Ολοκλήρωση, 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 ολοκληρώθηκε 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,
ολοκληρώθηκε επιτυχώς τηρώντας όλα τα υποχρεωτικά μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας. Η ανάλυση των δεδομένων του
κύματος αυτού της έρευνας θα δώσει για πρώτη φορά στοιχεία σε
ελληνικό έδαφος, αναφορικά με τον επηρεασμό της ευημερίας των
παιδιών από τη παγκόσμια κρίση της πανδημίας του Covid-19. Αυτή η
επιστημονική εξέλιξη είναι εξαιρετικά κρίσιμη τη παρούσα περίοδο,
καθώς θα επιτρέψει παράλληλα την πρόταση ενός σχεδίου δράσης
κοινωνικής προστασίας των παιδιών από τις συνέπειες της τρέχουσας
παγκόσμιας κρίσης. Το σχέδιο αυτό θα μπορεί να ενσωματωθεί σε
προτάσεις παγκόσμιων οργανισμών,όπως του ΟΟΣΑ, σχετικά με την
κοινωνική προστασία της ευημερίας των παιδιών από την παγκόσμια
κρίση. Παράλληλα η ανάλυση αυτή θα μπορεί να προσφέρει ένα

κατάλληλο εργαλείο καταγραφής της ευημερίας των παιδιών σε
περιόδους κρίσεων, χρήσιμο και για άλλες χώρες.

Β) Οριστική απόφαση για δημοσίευση research paper με τα
αποτελέσματα της Ποσοτικής Έρευνας
Την 1η Αυγούστου 2020, έγινε αποδεκτό, οριστικά, research paper του
C.W.-SMILE σε διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (Scopus), με
εξαιρετικά υψηλό impact factor και στο οποίο δημοσιεύουν τα μεγαλύτερα
ονόματα του εξωτερικού στον χώρο κοινωνικής προστασίας της ευημερίας
των παιδιών. Η ερευνητική ομάδα του C.W.-SMILE είναι εξαιρετικά
υπερήφανη για αυτή την εξέλιξη.

Γ) Με επιτυχία η Ηλεκτρονική Ημερίδα 2020
Με επιτυχία η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2020, ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, με θέμα: «H ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ», στις 12 Αυγούστου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική ημερίδα σας παρακαλούμε
μπορείτε να ανατρέξετε στο ακόλουθο link της σελίδας μας:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events

Δ) Με επιτυχία η ανάρτηση του Working Paper 2020-05
Με επιτυχία αναρτήθηκε το Working Paper 2020-05, την 21η Ιουνίου
2020. Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε μπορείτε να
ανατρέξετε
στο
ακόλουθο
link
της
σελίδας
μας:
http://www.childrenwelfaresm.com/el/έρευνα/working-paper-2020-05
Ε) Με επιτυχία η παράδοση των Παραδοτέων 4 και 10 του
ερευνητικού έργου
Με επιτυχία η παράδοση των παραδοτέων 4 (διοικητικού αντικειμένου)
και 10 (φυσικού αντικειμένου) την 21η Αυγούστου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες σας παρακαλούμε μπορείτε να ανατρέξετε στο ακόλουθο link
της σελίδας μας: http://www.childrenwelfaresm.com/el/paradotea
ΣΤ) Επιτυχής ολοκλήρωση δύο χρόνων του ερευνητικού έργου
Δύο χρόνια ζωής με αμέτρητες επιστημονικές επιτυχίες εορτάζει το C.W.SMILE στις 21/08/2020. Συνεχίζουμε Δυναμικά!!!
Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/11/2020 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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