«Η εκπαίδευση
και η μόρφωση είναι
το πιο ισχυρό όπλο που
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
για να αλλάξουμε τον κόσμο»
(Νέλσον Μαντέλα)
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Eισαγωγή
Η μελέτη της διαδικασίας της μάθησης και της διδασκαλίας αναδιπλώνει τις δυνατότητες που μπορεί να επιφέρει
η αποτελεσματική εκπαίδευση, όπως είναι η γνωστική και η πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων και κατ’ επέκταση
της κοινωνίας. Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδρύθηκε και λειτουργεί με
την εγκαθίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου στη χώρα μας και αποτελεί σήμερα ένα από τα τέσσερα Τμήματα
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Το Τμήμα υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές
Τμήμα, με περίπου δυο χιλιάδες αποφοίτους/τες, η κατάρτιση των οποίων επεκτείνεται πέρα από τον εκπαιδευτικό χώρο και συμβάλλει στο τοπικό και διεθνές επιστημονικό, πολιτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Σκοπός του Τμήματος
Σκοπός του Τμήματος είναι, διαχρονικά, η παραγωγή επιστημονικής γνώσης στα πεδία της παιδαγωγικής, της εκπαιδευτικής έρευνας και της εκπαίδευσης μέσα από τις διεπιστημονικές
τους συναντήσεις με άλλα πεδία, όπως τη φιλοσοφία, την ιστορία, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τα οικονομικά κ.λπ. Η
συμβολή του Τμήματος στην ικανοποίηση και εμπλουτισμό
των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου, μέσω των προγραμμάτων σπουδών του, είναι
αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών/τριών του. Οι προτεραιότητες του
Τμήματος περιλαμβάνουν:
Την παραγωγή, οικοδόμηση και διάχυση επιστημονικής γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Τη συζήτηση και προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση.
Τον προσδιορισμό, τη μελέτη και την έρευνα εκπαιδευτικών
φαινομένων και ζητημάτων.
Την παραγωγή ερευνητικά και θεωρητικά τεκμηριωμένων
θέσεων και πρακτικών, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικής και ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής.
Την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικού προσωπικού δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης.
Την παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τη συμμετοχή στην επαγγελματική ανάπτυξη εν υπηρεσία
εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Την ανάπτυξη και προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων
για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κατάρτιση φοιτητών/
τριών σε ένα εύρος επιστημών της αγωγής.

Την ακαδημαϊκή επίδραση στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών της Αγωγής σε διεθνές επίπεδο, μέσα από τη συμμετοχή σε καινοτόμα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, τη συμμετοχή σε διεθνείς ακαδημαϊκούς
οργανισμούς και περιοδικά, και τη στελέχωση πανεπιστημίων
και ερευνητικών/επιστημονικών κέντρων με απόφοιτούς/τές
του.
Τη συνεισφορά σε προγράμματα επιμόρφωσης νέων ερευνητών σε διεθνείς και τοπικούς ερευνητικούς οργανισμούς.
Την προώθηση των σπουδών φύλου και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας, αναγνώρισης και συμπερίληψης.
Την Ενιαία Εκπαίδευση.

α) Υποχρεωτικά Mαθήματα για δασκάλους
και για νηπιαγωγούς.
β) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, για
δασκάλους και για νηπιαγωγούς.
γ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, για
δασκάλους και για νηπιαγωγούς.
δ) Μαθήματα Ειδίκευσης για δασκάλους.
ε) Πρόγραμμα Σχολικής Εμπειρίας –
Πρακτικής Άσκησης Δασκάλων και
Νηπιαγωγών.
στ) Μαθήματα Ξένης Γλώσσας για
δασκάλους και νηπιαγωγούς
(2 επίπεδα).
ζ) Διπλωματική Εργασία (αντί 2 μαθημάτων
περιορισμένης επιλογής σε οποιοδήποτε
κύκλο).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ Πρόγραμμα Σπουδών
ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής παρέχει τη δυνατότητα
σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πιο κάτω προγράμματα:

Για την απόκτηση Πτυχίου Δασκάλου ή Πτυχίου
Νηπιαγωγού, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν μαθήματα, που ανέρχονται τουλάχιστον σε 240 ECTS. Tα μαθήματα χωρίζονται σε:

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
(Μάστερ και Διδακτορικό)
Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική
Παιδαγωγική (Μάστερ και Διδακτορικό)
Επιστήμες της Αγωγής (Μάστερ και Διδακτορικό) με
κατευθύνσεις:
o Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και
Αποαποικιακή Εκπαίδευση
o Νηπιοσχολική Αγωγή
o Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
o Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Επιστήμες της Αγωγής (Διδακτορικό) με κατευθύνσεις:
o Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
o Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
o Θρησκευτική Παιδεία
Μαθηματική Παιδεία (Μάστερ και Διδακτορικό)
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
(Μάστερ και Διδακτορικό)
o Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
o Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την
Αειφορία
Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος (Μάστερ)
Γλώσσα και Εκπαίδευση (Διδακτορικό)
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (Μάστερ και Διδακτορικό)
Σπουδές Φύλου (Μάστερ και Διδακτορικό)
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o Διατμηματικό και διεπιστημονικό
(αυτοχρηματοδοτούμενο)
Το Τμήμα προτίθεται να αναπτύξει αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού
στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Τα προγράμματα της
«Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος» (Μάστερ) και
της «Γλώσσας και Εκπαίδευσης» (Διδακτορικό) αναμένεται
να μετεξελιχθούν στο πρόγραμμα «Γλώσσα, Γραμματισμός
και Εκπαίδευση» (Μάστερ και Διδακτορικό).

Πρόγραμμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Τμήμα οργανώνει και πραγματώνει το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης
εκπαίδευσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία
αποφοίτων πανεπιστημίων για ανάληψη διδακτικού έργου.
Με το Πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του πτυχιούχου με όλες εκείνες τις εμπειρίες και δεξιότητες που θα
τον καταστήσουν ικανό να ερμηνεύει πρακτικά παιδαγωγικές
θεωρίες και να μετασχηματίζει το περιεχόμενο διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να ασκεί με επιτυχία το ρόλο του
στην τάξη και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου.
Το Πρόγραμμα έχει καταρτιστεί με μεγάλη επιμέλεια και στο
σύνολό του προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα
εφόδια τόσο για την έναρξη της εκπαιδευτικής τους πορείας,
όσο και για τη μελλοντική τους εκπαιδευτική σταδιοδρομία.

Τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά που προσφέρει το Τμήμα δίνουν τη δυνατότητα εργοδότησης
σε διαφορετικά πλαίσια της αγοράς εργασίας. Η μέχρι πρόσφατα επικρατούσα κουλτούρα
αξιοποίησης ενός πτυχίου στις Επιστήμες της Αγωγής, αποκλειστικά στο πλαίσιο του σχολικού
περιβάλλοντος, σταδιακά ανατρέπεται και οι κάτοχοί του μπορούν να εργοδοτηθούν σε:
Δημόσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (είτε μέσω του καταλόγου διοριστέων είτε
μετά από επιτυχία στις εξετάσεις διορισίμων εκπαιδευτικών. Απόφοιτοί μας έχουν περάσει
με επιτυχία τις εξετάσεις και έχουν εξασφαλίσει θέση σε δημόσια δημοτικά σχολεία και
νηπιαγωγεία).
Ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.
Ευρωπαϊκά σχολεία (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο).
Παροικιακά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού.
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του ΥΠΠΑΝ
(κατοχή τουλάχιστον σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου).
Διεθνή εξεταστικά κέντρα (π.χ. Cambridge Assessment).
Ερευνητικά κέντρα (με μεταπτυχιακό τίτλο).
Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ινστιτούτα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Τοπικούς και διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
Τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς.
Μουσεία, θέατρα και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.
Οργανισμούς παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών/συμβουλευτικού έργου.
Εργαστήρια ενισχυτικής διδασκαλίας και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων.
Οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου είναι επιπρόσθετο προσόν για τις συγκεκριμένες θέσεις).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ και
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής έχει έντονη δράση σε ερευνητικό επίπεδο, αφού συμμετέχει μέσω του διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού του σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών
προγραμμάτων που άπτονται διαφορετικών ερευνητικών κατευθύνσεων. Η έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία, τόσο σε ακαδημαϊκό
όσο και σε σχολικό πλαίσιο. Με αυτό τον τρόπο, η έρευνα και η
θεωρία τροφοδοτούν τη διδασκαλία των μελών του Τμήματος
σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ ταυτόχρονα
η διδασκαλία αυτή τροφοδοτεί την έρευνα.
Οι πλούσιες ερευνητικές συνεργασίες που έχουν αναπτύξει
τα μέλη του Τμήματος με όλους τους σχετικούς τοπικούς
φορείς, αλλά και με ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς
του εξωτερικού, επιτρέπουν τη δυνατότητα επαγγελματικής
ενασχόλησης, ως δυνητικής δραστηριοποίησης, νέου ερευνητικού προσωπικού και συγκεκριμένα των αποφοίτων του
Τμήματος, αλλά και των υποψηφίων που δραστηριοποιούνται
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η δράση του Τμήματος είναι συνεχής και πολύπλευρη, σε
τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, αναφέρεται η
υψηλή κατάταξή του στις γνωστές διεθνείς κατατάξεις των
αντίστοιχων Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής:
Times Higher Education World University Rankings (2020):
Κατάταξη ανάμεσα σε 126-150.
Shanghai Global Rankings of Academic Subjects (2020):
Κατάταξη ανάμεσα σε 151-200.
QS Top Universities Rankings (2020): Κατάταξη ανάμεσα
σε 201-250.
Η επιλογή ενός φοιτητή να αποκτήσει ένα πτυχίο στο Τμήμα
ΕΠΑ δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις πιθανότητες εργοδότησης
σε ένα σχολείο ή σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, αλλά συνδέεται με
την παροχή ευκαιριών και εμπειριών σε πολλαπλά επίπεδα, όπως
αυτές διαμορφώνονται μέσα από την αλληλεπίδραση των φοιτητών με το προσωπικό του Τμήματος και την τοποθέτησή τους
σε ένα πλούσιο επιστημονικό και παιδαγωγικό περιβάλλον που
τους παρέχει ένα ευρύ ρεπερτόριο επιλογών, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Μαρτυρίες Φοιτητών/Αποφοίτων
MAΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΚΟΥΠΠΑΝΟΥ

Οι διδακτορικές σπουδές μου στο ΕΠΑ ήταν καθοριστικές στην προσωπική και επαγγελματική μου
ανάπτυξη, καθώς και στην μετέπειτα επαγγελματική μου ανέλιξη στη μάχιμη εκπαίδευση και στη
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ.
Το άρτια δομημένο πρόγραμμα σπουδών και η συστηματική καθοδήγηση που είχα από καταξιωμένους καθηγητές μου πρόσφεραν ανεκτίμητες
γνώσεις και εμπειρίες στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης και μου επέτρεψαν να
αποκτήσω σύνθετες δεξιότητες ανεξάρτητης μελέτης και έρευνας. Τα ερευνητικά μου
ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας και εξέλιξης
του κυπριακού σχολείου μέσω της μεθοδολογίας της τεχνικής πρόγνωσης Delphi,
φέρνοντας στην επιφάνεια πλήθος εναλλακτικών ιδεών για στρατηγικό σχεδιασμό και
ανάπτυξη στην εκπαίδευση. Παράλληλα, εμβάθυνα ερευνητικά σε θέματα αποτελεσματικής οργάνωσης, διοίκησης, ανάπτυξης και αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αποτελεσματικής ηγεσίας και συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης
της διδασκαλίας και του προσωπικού. Από αυτά προέκυψαν αρκετές δημοσιεύσεις,
βιβλία και παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και ευκαιρίες
διδασκαλίας σχετικών θεμάτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής είναι συνδεδεμένο
με διάφορα στάδια των σπουδών και της καριέρας
μου, αφού εδώ ολοκλήρωσα το πρώτο πτυχίο και
μεταπτυχιακό μου, ενώ στη συνέχεια εργάστηκα ως
ειδική επιστήμονας διδασκαλίας και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Οι σπουδές μου εδώ με βοήθησαν
να κτίσω ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο
έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στη συνέχεια στη διδακτορική
μου έρευνα στη φιλοσοφία της παιδείας και της τεχνολογίας στο UCL Institute of Education. Οι μετέπειτα επαγγελματικές μου εμπειρίες
στο Τμήμα συνέβαλαν, επίσης, στην παρούσα μου απασχόληση ως εκπαιδευτικός λειτουργός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα
των σπουδών στο ΕΠΑ είναι η γνωριμία με μια πλειάδα επιστημονικών περιοχών, οι
οποίες προσεγγίζονται ως ξεχωριστές μορφές γνώσης, μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος επιχειρεί να κατανοήσει τον κόσμο. Η έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ του ατόμου
και του περιβάλλοντός του, στην κατανόηση ως ερμηνευτική διαδικασία, στις διεργασίες της φαντασίας ως επιστημονική πρόβλεψη, και στην παιδική ηλικία αποτελεί
σταθερά στις ερευνητικές μου αναζητήσεις και στο συγγραφικό μου έργο που επικεντρώνεται στην παιδική/εφηβική λογοτεχνία, αλλά και στην ποίηση.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι προπτυχιακές σπουδές μου στο Πρόγραμμα Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών
της Αγωγής υπήρξαν καθοριστικές για τις περαιτέρω σπουδές μου και έθεσαν τις βάσεις για τη
μετέπειτα πορεία μου ως μεταπτυχιακή και διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Warwick,
αλλά και, τώρα, ως επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το
Πρόγραμμα στο οποίο φοίτησα ήταν κατάλληλα
σχεδιασμένο για να προσφέρει τις βασικές αρχές σε θεμελιώδεις θεωρίες σε σχέση
με την ανάπτυξη των παιδιών στα πρώτα σχολικά χρόνια. Μαθήματα τα οποία με
«ταλαιπώρησαν» γνωστικά, με προετοίμασαν κατάλληλα έτσι ώστε να κτίσω γερές
βάσεις και να αποκτήσω δεξιότητες (π.χ. κριτική σκέψη, αυτοπειθαρχία και αυτονομία) για μια επιτυχημένη πορεία στον ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου και να εργάζομαι, αργότερα, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμιά
του. Παράλληλα, το Τμήμα μου έδωσε πληθώρα ευκαιριών (π.χ. συνέδρια, ερευνητικά
προγράμματα, Πρόγραμμα ERASMUS+), έτσι ώστε να αναπτυχθώ ολόπλευρα ως
φοιτήτρια, αλλά και ως νεαρή επαγγελματίας και επιστήμονας.

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Επιστημών
της Αγωγής διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη
μετέπειτα πορεία μου στο χώρο της εκπαιδευτικής
ψυχολογίας, τόσο ως καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του University of Alberta στον
Καναδά, όσο και ως ερευνητής στον χώρο της διάγνωσης και θεραπείας αναγνωστικών προβλημάτων.
Είχα την τύχη να πάρω πολλά από καθηγητές που
άφησαν εποχή στον χώρο της παιδείας του τόπου:
τη μεθοδικότητα του Παπαναστασίου, τη στωϊκότητα
του Περσιάνη, το χιούμορ του Φωτίου. Πάνω απ’ όλα
όμως, έμαθα την Αριστεία. To 2019, επισκέφθηκα το Τμήμα ως μέρος του Προγράμματος «Πανεπιστήμιο της Διασποράς» και, έτσι, μου δόθηκε η ευκαιρία να ανταποδώσω τη μεγάλη δωρεά που μου προσέφερε πριν από 20 ολόκληρα χρόνια. Με χαρά
διαπίστωσα την πρόοδο του Τμήματος στον τομέα της διδασκαλίας, της έρευνας και
της προσφοράς στον τόπο. Έκτοτε, συνεργάζομαι σε πιο συστηματική βάση με διεθνούς εμβέλειας συναδέλφους του Τμήματος σε διάφορα ερευνητικά θέματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΑΣΑΠΗ

Οι προπτυχιακές σπουδές μου στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση), υπήρξαν καθοριστικές για τη
μετέπειτα ακαδημαϊκή μου πορεία κι επαγγελματική ανέλιξη. Στο πρόγραμμα αυτό είχα την
τύχη να συναντήσω καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι συνέβαλαν στην παιδαγωγική
μου κατάρτιση και με ενέπνευσαν να συνεχίσω
την ακαδημαϊκή μου πορεία, αποκτώντας μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από το University of Leeds και το Saint Louis University,
αντίστοιχα. Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία άρχισε παράλληλα με τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, δουλεύοντας ως νηπιαγωγός
σε ιδιωτικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία. Ακολούθως, μου δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψω στο Τμήμα ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι γνώσεις κι οι εμπειρίες που
αποκόμισα εδώ, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μού άνοιξαν
την πόρτα για το σημαντικότερο επαγγελματικό μου βήμα, τη θέση της Διευθύντριας
στο Ιδιωτικό Σχολείο The G C School of Careers-Νηπιαγωγείο.

Η πλήρης ικανοποίηση των προσδοκιών μου
κατά τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα
Επιστημών της Αγωγής με οδήγησαν στην απόφαση να συνεχίσω τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο εδώ. Η επιλογή μου αυτή με
έφερε σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων,
δεξιοτήτων και εμπειριών, βοηθώντας με να
αναπτύξω δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης. Μέσα από
τις ευκαιρίες που μου παρείχε το Τμήμα, σύντομα αντιλήφθηκα το εύρος των πεδίων που
δυνητικά θα μπορούσα να ακολουθήσω. Ενδεικτικά, ως βοηθός συντονίστρια ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος στο Τμήμα, απέκτησα την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση καθώς και πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη στην εκπαιδευτική έρευνα. Μέσα από
την επαγγελματική κατάρτιση που μου παρείχε το Τμήμα, σε συνδυασμό με επιπρόσθετες σπουδές στο University of Manchester, προέκυψαν πολλαπλές ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης, αφού σήμερα διατελώ ως ειδική εκπαιδευτικός κωφών σε
δημόσια σχολεία και ως υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΗΣ

EYH ΛΟΪΖΟΥ

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Επιστημών
της Αγωγής. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια
σπουδών, άξιζαν τον κόπο; Ήταν σοφή
επιλογή; Κλείνοντας τα μάτια, επιστρέφω
στο τότε κι αναλογίζομαι… Το Τμήμα
αποτέλεσε το εφαλτήριο για να χαράξω
την πορεία μου. Ο δρόμος ήταν στρωμένος με περιπέτειες και γνώσεις. Συνοδοιπόροι ήταν καταξιωμένοι επιστήμονες,
που με χαρά με έβλεπαν να μαθαίνω,
αλλά και να τους «προκαλώ» με ερωτήματα. Γιατί η γνώση συνοικοδομείται και
«η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» (Πλάτων). Σπουδάζοντας στο Τμήμα ΕΠΑ δεν
πήρα απλώς ένα πτυχίο, αλλά άδραξα όλες τις ευκαιρίες κι έφυγα με τις βαλίτσες γεμάτες εφόδια και δεξιότητες για μια ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (M.A. in Arts and Education Practices),
συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια και Προγράμματα ERASMUS+ σε Ισπανία, Φιλανδία
(πρακτική), Ολλανδία, καθώς και δημοσίευση της διατριβής μου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Σήμερα, εργάζομαι στο Λονδίνο, ως εκπαιδευτικός Ελληνικής γλώσσας
και ως δάσκαλος σε αγγλικά σχολεία.

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση), υπήρξαν καθοριστικές για τη
μετέπειτά μου πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ποιότητα και επάρκεια εκπαίδευσης
που προσφέρεται στο Τμήμα, μέσω του περιεχομένου των μαθημάτων, της σχολικής εμπειρίας και της καθοδήγησης των διδασκόντων,
μού παρείχαν τα απαραίτητα εφόδια για
άσκηση του επαγγέλματος της νηπιαγωγού.
Οι προπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές στο Τμήμα αποτέλεσαν, επίσης, τον σημαντικότερο παράγοντα για την πρόσφατη
επιτυχία μου στις εξετάσεις διορισίμων και την εργοδότησή μου στο δημόσιο σχολείο.
Ως υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος, είχα, παράλληλα, τη δυνατότητα να διεξάγω
διάφορες έρευνες, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και τοπικά συνέδρια και
έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είχα, επίσης, την ευκαιρία να
εργαστώ στο Τμήμα, ως διδάσκουσα προπτυχιακών μαθημάτων. Θεωρώ, έτσι, πως οι
σπουδές στο Τμήμα προσφέρουν τις γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτούνται για τη
μεταγενέστερη επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριών.

