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«Newsletter Δέκατου Τρίτου Τριμήνου» 

 

Αγαπητές-οι μας, 
 
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού 
έργου C.W.-SMILE, του (13ου) τριμήνου (22/8/2021 έως 21/11/2021): 
 
Α)  Με απόλυτη επιτυχία η συμμετοχή μας στο Διεθνές Συνέδριο της 
ISQOLS  “Quality-of-life and Adaptation in a Virulent World” 
 
      Με τεράστια επιτυχία υλοποιήθηκε κι ολοκληρώθηκε στις 26 
Αυγούστου 2021, η παρουσίαση της Επιστημονικά Υπεύθυνης στο 
ISQOLS 2021 Virtual Conference, “Quality-of-life and Adaptation in a 
Virulent World” και με τίτλο παρουσίασης: “Understanding and 
Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Rounds 2-5”. 
 

 
https://isqols.org/resources/Documents/2021%20Virtual%20Confere

nce%20Summary.pdf 
 

http://childrenwelfaresm.com/ 
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Η παρουσίαση αυτή υλοποιήθηκε, στο Session με τίτλο: “Kenneth C. 
Land Endowed Track on the Advancement of Quality-of-Life and Well-Being of 
Children II”, στο οποίο η Επιστημονικά Υπεύθυνη παράλληλα προέδρευε. 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

Στην εν λόγω εισήγηση παρουσίαστηκαν στην διεθνή, 
επιστημονική κοινότητα, τα ευρήματα από το 2ο εώς και το 5ο κύμα της 
ποσοτικής μας έρευνας!  

 

 
 

 
 
https://isqols.org/resources/Documents/ISQOLS%202021%20Conference
_PROGRAM_updated%208.22_4pm.pdf  
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Ευχαριστούμε θερμότατα την ISQOLS, για την τεράστια τιμή 
να συμμετάσχουμε σε αυτό το σημαντικό, διεθνές συνέδριο!!! 

Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε ανατρέξτε στα 
ακόλουθα links: 

https://isqols.org/page-18263 
 
https://isqols.org/resources/Documents/2021%20Virtual%20Conferenc

e%20Summary.pdf  
 
https://isqols.org/resources/Documents/ISQOLS%202021%20Conferen

ce_PROGRAM_updated%208.22_4pm.pdf  
 
 
Β) Με απόλυτη επιτυχία η συμμετοχή μας στην Βραδιά του Ερευνητή  
στο ΕΜΠ 
 

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας στην φετινή 
Βραδιά του Ερευνητή, στο ΕΜΠ στις 24 Σεπτεμβρίου 2021. 

Ευχαριστούμε θερμά τους Διοργανωτές!!! 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0pdxrMqHGbk&list=PL

UcnQsG_sgfbxsVH6dw8pbyjXgVSYANWJ&index=3  
  

 
 
Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε ανατρέξτε 

στο ακόλουθο link: https://www.youtube.com/ntuaren  
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Γ) Με επιτυχία αποδόθηκαν τιμητικά οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής 
στους Εισηγητές του 2ου Διεθνούς, Επιστημονικού Συνεδρίου στην 
Παιδική Ευημερία 
 
 

Με επιτυχία αποδόθηκαν τιμητικά, οι υπογεγραμμένες 
Βεβαιώσεις Συμμετοχής στους εξαιρετικούς εισηγητές του 2ου 
Διεθνούς, Επιστημονικού Συνεδρίου στην Παιδική Ευημερία. 

Σας ευχαριστούμε θερμότατα Όλους σας!!! 
 

 
 

 
Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/02/2022 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 Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE 
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