
[21 Νοεμβρίου 2018] 

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δεύτερης Συνάντησης 

 

Δεύτερη Συνάντηση Εργασίας με αντικείμενο την επικύρωση των 

πορισμάτων της προηγούμενης συνάντησης στις 7/11/2018 και 

της ποιοτικής έρευνας στον Καναδά από τις 10/11/2018 έως τις 

14/11/2018 , με θέμα τη Παιδική Ευημερία, πραγματοποιείται  

σήμερα  Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 

17:00 - 20:30, στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης, στην Αριστοτέλους 

29 , στον τρίτο όροφο. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου C.W.-

SMILE , πραγματοποιείται σήμερα δεύτερη συνάντηση εργασίας στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο με αρμόδιους φορείς. Στη συνάντηση  θα 

συμμετέχουν : Εκπρόσωποι (εξειδικευμένοι σε ζητήματα παιδικής 

ευημερίας στην περιοχή της Αττικής) από το Σώμα Οικονομικών 

Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, από Δήμους της 

Περιφέρειας Αττικής, από τη  HopeGenesis, από την Ελίζα-Εταιρεία 

Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού. 

Στόχος της δεύτερης συνάντησης εργασίας θα είναι να κάνει 

«validation» στα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου συνάντησης και 

της ποιοτικής έρευνας στον Καναδά,  προκειμένου να αποκαλύψει 

την πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών και 

τα χαρακτηριστικά της στην περιοχή της Αττική. Στη συνάντηση 

αυτή  θα συζητηθούν τα εξής: 

 Πορίσματα σχετικά με τον ορισμό της παιδικής φτώχειας, 

λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό-

πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Αττικής. 

 Πορίσματα σχετικά με τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας 

που έχουν μεγαλύτερη σημασία για το συγκεκριμένο πλαίσιο.  

 Πορίσματα σχετικά με τους δείκτες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη μέτρηση της ευημερίας των 

παιδιών στην Αττική  και οι σχετικές βαρύτητες τους . 

 Πορίσματα σχετικά με καινοτόμες μεθόδους καταγραφής της 

παιδικής ευημερίας στον Καναδά. 

 Πορίσματα σχετικά με νέες σημαντικές για τη παρούσα 

έρευνα διαστάσεις και δείκτες τις παιδικής ευημερίας που 

προκύπτουν από αντίστοιχες επιστημονικές έρευνες στον 

Καναδά.  

 Πορίσματα σχετικά με τη σχέση ευτυχίας, παιδικής ευημερίας 

και υλικής στέρησης από αντίστοιχες επιστημονικές έρευνες 

στον Καναδά.  

 

http://childrenwelfaresm.com/ 

 



 

 

Η  κύρια συνάντηση εργασίας θα απαρτίζεται από τη διεξαγωγή 

τριών υπό-συνεδριάσεων. Η πρώτη συνεδρίαση θα εστιάζει σε 

πορίσματα που αφορούν παιδιά Δημοτικού, η δεύτερη σε πορίσματα 

που αφορούν παιδιά Γυμνασίου και η τρίτη συνεδρίαση σε 

πορίσματα που αφορούν παιδιά Λυκείου. 

 

 

Δρ Ειρήνη Λεριού 
 

H Eπιστημονική Υπεύθυνη του Έργου C.W. – SMILΕ 
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