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«Newsletter Δέκατου Τριμήνου» 

 

Αγαπητές-οι μας, 
 
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού 
έργου C.W.-SMILE, του δέκατου τριμήνου (22/11/2020 έως 21/02/2021): 
 
Α)  Δημοσίευση του τεύχους του Περιοδικού, που περιλαμβάνει το 
Επιστημονικό Άρθρο μας, με τα αποτελέσματα της Ποσοτικής 
Έρευνας για το Πρώτο Κύμα 
      Δημοσιεύτηκε το τεύχος του Περιοδικού, “Child Indicators Research”, 
εκδόσεις “Springer”, με Impact Factor 2.114 (Scopus), όπου περιλαμβάνεται 
το Paper μας με τίτλο “Understanding and Measuring Child Well-Being in 
the Region of Attica, Greece: Round One”. 

Στα πλαίσια αυτά η βιβλιογραφική αναφορά του άρθρου μας 
είναι η ακόλουθη:  

Leriou, E., Kazani, A., Kollias, A. et al. Understanding and 
Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round 
One. Child Ind Res 14, 1–51 (2021). https://doi.org/10.1007/s12187-
020-09770-4  

 Σας παρακαλούμε βρείτε το πλήρες τεύχος στον ακόλουθο 
σύνδεσμο του Περιοδικού:  
 
https://link.springer.com/journal/12187/volumes-and-issues/14-
1?utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_12187_14_1&
utm_content=etoc_springer_20210121&fbclid=IwAR0p_7WdlpWFSQ8wKD
iXNuW9GhuMEBkxairM-JBJZmS_MtBZS4q29g00FjA  
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Β) Επιτυχής Ολοκλήρωση, του 4ου Κύματος Δειγματοληψίας της 
Ποσοτικής Έρευνας, σε σχολεία στην Αττική και σε χώρους του 
Χαμόγελου του Παιδιού, 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 τέταρτο κύμα 
της έρευνας μας, το οποίο ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, παρά τις 
πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες εξαιτίας του COVID-19, ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς για τα Σχολεία, την 5η Νοεμβρίου 2020, τηρώντας όλα τα 
υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι προφυλάξεις 
που λήφθηκαν ήταν άπειρες, αυστηρές και καινοτόμες.   

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε και η  ποσοτική έρευνα του 4ου 
Κύματος, σε χώρους του Χαμόγελου του Παιδιού την  30η Νοεμβρίου του 
2020, τηρώντας όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Ενώ, οι επιπλέον προφυλάξεις που λήφθηκαν ήταν άπειρες, 
αυστηρές και καινοτόμες. 

  Το δείγμα του κύματος αυτού είναι 1.114 παιδιά, ενώ συνολικά 
από την αρχή του έργου έως σήμερα το δείγμα της έρευνας 
περιλαμβάνει 3.723 παιδιά. 

Επίσης υλοποιήθηκε η αποδελτίωση και η ανάλυση των 
δεδομένων του 4ου κύματος της έρευνας. 
  
 

 
 
                               
 
                                                                                                                        
Γ) Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Συμμετοχή μας στην Βραδιά του 
Ερευνητή 2020 
 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας την Παρασκευή 27 
Νοεμβρίου 2020, στη Βραδιά του Ερευνητή, στο ΕΜΠ . Ευχαριστούμε τους 
διοργανωτές!  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο βίντεο με την συμμετοχή 
μας σας παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=0pdxrMqHGbk&fbclid=IwAR26m4Mi
IEql_TMdGgmnRwz9NvrPNum_1NQvnnD2_rlFDIj3PG2FaEzFIsw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0pdxrMqHGbk&fbclid=IwAR26m4MiIEql_TMdGgmnRwz9NvrPNum_1NQvnnD2_rlFDIj3PG2FaEzFIsw
https://www.youtube.com/watch?v=0pdxrMqHGbk&fbclid=IwAR26m4MiIEql_TMdGgmnRwz9NvrPNum_1NQvnnD2_rlFDIj3PG2FaEzFIsw


 

 

 
 
  
 
 
 
Δ)  Παραχώρηση συνέντευξης σε διεθνή επιστημονική κοινότητα 

Στα πλαίσια της  δραστηριοποίησης της Επιστημονικά Υπεύθυνης 
στο C.W.-SMILE και ως μέλος της, κλήθηκε και παραχώρησε συνέντευξη 
στην διεθνή, επιστημονική κοινότητα ISQOLS.   

Ευχαριστούμε θερμά την ISQOLS για την τεράστια τιμή!!!  
Σας παρακαλούμε αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη συνέντευξη, 

μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://isqols.org/Eirini-Leriou/  
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Ε) Με επιτυχία η παράδοση των Παραδοτέων 5 και 11 του 
ερευνητικού έργου 
      Με επιτυχία η παράδοση των παραδοτέων 5 (διοικητικού αντικειμένου) 
και 11 (φυσικού αντικειμένου) την 21η Φεβρουαρίου 2021. Για 
περισσότερες πληροφορίες  σας παρακαλούμε μπορείτε να ανατρέξετε στο 
ακόλουθο link της σελίδας μας: 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/paradotea  

http://www.childrenwelfaresm.com/el/paradotea


 

 

 
 
 
 
 
Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/05/2021 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. 
 
Ειρήνη Λεριού 
Η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του Έργου C.W.-SMILE 
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