






Το Έργο έχει λάβει έγκριση από:

Την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, και 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 



Οι στόχοι του Έργου 

Στάθμιση εργαλείου αναπτυξιακού ελέγχου (screening): Ages and Stages 
Questionnaire-3 σε υγιή παιδιά και παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες (ΣΚ)

Συχνότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών και προβλημάτων 
συναισθηματικής προσαρμογής

Διερεύνηση παράγοντων που προβλέπουν την εμφάνιση αναπτυξιακών και 
συναισθηματικών δυσκολιών σε παιδιά με ΣΚ



Μεθοδολογία του Έργου 

Μεικτή μεθοδολογία 

• Ερωτηματολόγια 
αυτο-αναφοράς 

• Συμπεριφορικά 
έργα 

Συστοιχία συμπεριφορικών
έργων αυτο-ρύθμισης σε 
παιδιά 2-5.5 ετών (Effortful 
control battery; Kochanska
& Knaack, 2003). 

Πολυθεματική προσέγγιση

Συλλογή στοιχείων από: 
 Τους  γονείς
 Το ίδιο το παιδί
 Τους νηπιαγωγούς του 

παιδιού (σε παιδιά με ΣΚ)

 Τον παιδοκαρδιολόγο 
του παιδιού (σε παιδιά με ΣΚ)



Συμμετοχή στο Έργο

Κριτήρια συμμετοχής: 
• Υγιή παιδιά και παιδιά με ΣΚ ηλικίας 2 μηνών – 5.5 ετών
• Μητρική (κύρια) γλώσσα παιδιού η ελληνική 

Κριτήρια αποκλεισμού: 
• Γενετικά σύνδρομα στο παιδί ή μικροεγκεφαλία, 

εγκεφαλική ανωμαλία ή άλλα νευρολογικά προβλήματα
• Σοβαρή ψυχική νόσος γονέα



Διαδικασία

• Επικοινωνία με τους γονείς

• Λήψη ιστορικού / συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων

• Συνάντηση με το παιδί (αφορά μόνο παιδιά 18 μηνών και άνω)

• Δομημένες δραστηριότητες σε μορφή 
παιχνιδιού

• Συνάντηση με τους γονείς (εθελοντική)

• Συζήτηση αποτελεσμάτων και τυχόν 
εισηγήσεων με όσους γονείς το 
επιθυμούν

• Θα δοθεί γραπτή σύντομη αναφορά 

Όροι συμμετοχής: 
 Η συμμετοχή στο Έργο 

είναι εντελώς δωρεάν
 Η συμμετοχή στο Έργο 

είναι εθελοντική



Συμβολή του Έργου στην κοινότητα 

• Άμεσο όφελος στα παιδιά που θα συμμετέχουν εθελοντικά: παροχή δωρεάν
προκαταρκτικής αξιολόγησης (screening), η οποία δεν θα ήταν διαθέσιμη χωρίς την 
υλοποίηση του εν λόγω Έργου.

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και 
ψυχικής υγείας, των νηπιαγωγών και των γονέων για καλές πρακτικές έγκαιρου 
εντοπισμού αναπτυξιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στα παιδιά

• Προώθηση της προληπτικής, ολιστικής ιατρικής φροντίδας στην 
Κύπρο

• Ερευνητική συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο με βάση τα αποτελέσματα του Έργου 
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