ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ
Το ΕΠΙΨΥ προσκαλεί τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες και αποφοίτους σχολών
κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας για να συνδράμουν εθελοντικά στην
εκπόνηση σχολικής έρευνας κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2022.
Η ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα έχει τίτλο "Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται
με την υγεία των έφηβων-μαθητών HBSC/WH0 2022" (Υπεύθυνη: Άννα Κοκκέβη, Ομοτ.
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών), εστιάζει στις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά
των έφηβων-μαθητών και εξετάζει τις προεκτάσεις για την ψυχοκοινωνική τους υγεία. Αποτελεί το
ελληνικό σκέλος του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος Health Behaviour in School-aged
Children, HBSC, www.hbsc.org), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας. Επαναλαμβάνεται ανά 4ετία σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης και της Β.
Αμερικής. Στη χώρα μας, η έρευνα είναι πανελλήνια και θα συμμετάσχει σε αυτή
αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού, της Β΄ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου. Η
συλλογή των στοιχείων θα γίνει με τη συμπλήρωση από τους μαθητές, στο χώρο του σχολείου,
ατομικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η έρευνα εξελίσσεται σε πολλά στάδια. Στην παρούσα φάση (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2022) οι
ανάγκες εντοπίζονται σε τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τις Διοικήσεις των
σχολείων του δείγματος με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με την έρευνα και την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης σε κάθε σχολείο. Δεν αποκλείεται και η κατ’ εξαίρεση
μετάβαση σε σχολεία της Αθήνας για δια ζώσης χορήγηση ερωτηματολογίων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει
• να είναι τελειόφοιτοι/ες, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες ή απόφοιτοι/ες σχολών κοινωνικών,
ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας
• να είναι διαθέσιμοι/ες τουλάχιστον τουλάχιστον 4 ημέρες την εβδομάδα εντός του χρονικού
πλαισίου του ωραρίου λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΠΙΨΥ και των σχολικών
δομών για την περίοδο 20/09/2022 έως τις 20/11/2022
• να έχουν άριστες δεξιότητες προφορικής διαπροσωπικής (τηλεφωνικής) επικοινωνίας
• να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές MS Office και το περιβάλλον Google.
Θα εκτιμηθεί επιπλέον
• η εμπειρία από ερευνητικά προγράμματα ή/και διοικητική θέση/διοικητική υποστήριξη
• η δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο ΕΠΙΨΥ για το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η βάση όλων των δραστηριοτήτων θα είναι το ΕΠΙΨΥ (περιοχή Παπάγου, πίσω από το
Νοσοκομείο ‘Σωτηρία’-στάση Μετρό: Κατεχάκη) χωρίς να αποκλείεται ωστόσο η -υπό
προϋποθέσεις- εξ’ αποστάσεως εκτέλεσή τους. Ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει ή όχι φυσική
παρουσία στο ΕΠΙΨΥ, η συνεργασία προϋποθέτει σχεδόν καθημερινές επαφές με σχολεία.

Λόγω των ειδικών ωραρίων τους, οι επικοινωνίες με τα σχολεία θα πρέπει να γίνονται νωρίς το
πρωί και σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί έως το μεσημέρι.
Για την εκτέλεση των παραπάνω θα υπάρξει εκπαίδευση και καθημερινή καθοδήγηση και
υποστήριξη από έμπειρα στελέχη του ΕΠΙΨΥ.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
•

Εκτός από τη δυνατότητα πρόσκτησης ερευνητικής εμπειρίας στους συνεργάτες θα χορηγηθεί
βεβαίωση συνεργασίας (με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός ελάχιστου
αριθμού σχολείων).

•

Σε υποομάδα συνεργατών θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε επόμενες φάσεις
της έρευνας (π.χ. ποιοτικός έλεγχος ερωτηματολογίων και εισαγωγή στοιχείων
στον Η/Υ) που θα υλοποιηθούν στο ΕΠΙΨΥ την περίοδο Δεκεμβρίου 2022-Μαΐου 2023.

•

Θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των δεδομένων της έρευνας στο πλαίσιο
εκπόνησης διπλωματικών εργασιών ή/και παρουσιάσεων σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά (σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ).

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Δευτέρα, 12
Σεπτεμβρίου 2022 στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση erevna.HBSC@epipsi.gr στο οποίο:
1. θα επισυνάπτουν σύντομο βιογραφικό και
2. θα αναφέρουν α) πόσες ημέρες την εβδομάδα είναι διαθέσιμοι/ες και β) κατά πόσο είναι
διαθέσιμοι/ες για φυσική παρουσία στο ΕΠΙΨΥ.
Κατόπιν προεπιλογής, θα οριστεί ημέρα και ώρα ψηφιακής ή δια ζώσης συνάντησης των
ενδιαφερόμενων με την ερευνητική ομάδα του ΕΠΙΨΥ την περίοδο 12-14 Σεπτεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά, μπορείτε να στείλετε email στο
erevna.HBSC@epipsi.gr ή να καλέσετε στα 210 6170849 ή 210 6170014.

