
Η νέα Γενιά

Διάκριση για τη Δρα Ιουλία Παπαγεώργη1, Αναπλ. Καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Δρ Ιουλία Παπαγεώργη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, εξελέγη στη θέση Συντονίστριας του Συμβου-
λίου Εκπαιδευτικών Υποθέσεων (Board of Educational Af-
fairs) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολό-
γων (European Federation of Psychologists Associations
- EFPA).

Η Δρ Παπαγεώργη εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Συμ-
βούλιο Εκπαιδευτικών Υποθέσεων της EFPA, μετά από
σχετικό διορισμό της από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου,
τον μοναδικό Κυπριακό φορέα που εκπροσωπείται στην EFPA.

Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Υποθέσεων απαριθμεί 16 μέλη από χώρες της
Ευρώπης και έχει ως στόχο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων
στη διδασκαλία της ψυχολογίας, την ανάπτυξη προτύπων και την παροχή συμ-
βουλών σε θέματα που απασχολούν ακαδημαϊκούς και φοιτητές ψυχολογίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση της ψυχολογίας σε όλα
τα επίπεδα (BA, MA, PhD, μεταδιδακτορικό) και στη διδασκαλία της ψυχολογίας
σε άλλα επαγγέλματα/τομείς και το ευρύ κοινό.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις πρόσφατες εργασίες/δημοσιεύσεις του Συμβου-
λίου Εκπαιδευτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυ-
χολόγων περιλαμβάνουν:

•  Ειδικό Τεύχος στο ακαδημαϊκό περιοδικό Psychology Learning and
Teaching με τίτλο «Evidence-based teaching: Examples from learning
and teaching psychology» (Dutke, Bakker, Papageorgi, & Taylor, 2017)
για την προώθηση της διδασκαλίας βασισμένης σε τεκμηριωμένα στοιχεία
(evidence-based teaching)

•  Έκθεση αξιολόγησης των δεξιοτήτων που κατακτώνται μετά την ολοκλή-
ρωση προπτυχιακών σπουδών επιπέδου Bachelor, με σκοπό να τονιστεί η
αξία της εκπαίδευσης στην ψυχολογία τόσο για άτομα που προτίθενται να
συνεχίσουν σε αυτό τον τομέα, αλλά και για άτομα που ενδιαφέρονται για
άλλους τομείς εργασίας με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της θέσης ενός
πτυχίου στην ψυχολογία στην ευρύτερη αγορά εργασίας

1. Πρόκειται για τη θυγατέρα του Πέτρου Παν. Παπαγεώργη, προέδρου του Σωμα-
τείου Ελεύθερη Κυθρέα.
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•   Έκθεση κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία αναλυτικών προγραμ-
μάτων στη ψυχολογία για μη ψυχολόγους σπουδαστές σε τομείς όπως ια-
τρική, εκπαίδευση, νομική, μάρκετινγκ, πληροφορική

•  Προώθηση της διδασκαλίας της ψυχολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση

Η Δρ Παπαγεώργη, μέσα από τον ρόλο της ως Συντονίστριας, στοχεύει στη
συνέχιση του σημαντικού έργου της ομάδας και στη συνεργασία με φορείς όπως
το European Society for Psychology Learning and Teaching (ESPLAT) για τη
δημιουργία ενός φόρουμ για την προώθηση ποιοτικής διδασκαλίας στην ψυχο-
λογία, η οποία θα είναι βασισμένη σε τεκμηριωμένα στοιχεία, καθώς και στη
διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη
μάθηση σε θέματα ψυχολογίας.

Ο απόφοιτος του Τμή-
ματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου,
Μιχάλης Ιγνατίου, με κα-
ταγωγή από την Κυθρέα.
ξεχώρισε ανάμεσα στους
τελειόφοιτους του Πανε-
πιστημίου Κύπρου Πρό-
κειται για το γιo του
Αντρέα Ιγνατίου από τη
Χαρδακιώτισσα της Κυ-
θρέας. Στους μεγαλύτε-
ρους ηλικιακά περισσό-
τερο γνωστός είναι ο παπ-
πούς του Μιχάλης Τσαγ-
γάρη και η γιαγιά του Τα-
σούλα. 

Ο Μιχάλης βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλλή “Η Πα-
ναγία της Λύσης”, εις μνήμην Έλλης Π. Μαλλή, με χρηματικό βραβείο ύψους
€1.500. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε εκτοπισμένο τελειόφοιτο του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου που είχε την πιο ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση. Στην τελετή
βράβευσης έχει παραστεί με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια ο Δήμαρχος Κυ-
θρέας, δρ Πέτρος Καρεκλάς. Προς τον βραβευθέντα ο δήμαρχος επέδωσε και τις
δύο πρόσφατες Εκδόσεις του Δήμου Κυθρέας, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια
τόσον του ίδιου όσον και του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου για την επι-
τυχία του και με την ευχή για κάθε πρόοδο στο μέλλον.
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