
H καθ. Έλενα Παπαναστασίου είναι η κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατέχει διδακτορικό από το Michigan State University στον τομέα της 

Μέτρησης και Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας, και κατέχει πτυχίο (Honors B.Sc) από το Pennsylvania 

State University. Πρόσφατα έχει αναγνωριστεί από τον οργανισμό Association for Educational 

Assessment-Europe με τον τίτλο του Fellow, ενώ το είχε εκλεγεί και μέλος του Συμβουλίου του ίδιου 

οργανισμού. Ταυτόχρονα, εκπροσωπεί την Κύπρο στον οργανισμό ΙΕΑ (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement), ενώ το 2014 είχε εκλεγεί ως μέλος του Standing 

Committee αυτού του οργανισμού. 

Η Λευκή Κουρέα είναι Διδάκτωρ της Ειδικής/Ενιαίας Εκπαίδευσης και της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 

Συμπεριφοράς του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει 

ολοκληρώσει βασικές σπουδές στα Παιδαγωγικά στην Κύπρο και μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση μέσα από τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή συμπεριφορικών και μαθησιακών παρεμβάσεων σε παιδιά με ήπιες 

διαταραχές μάθησης και σε παιδιά υψηλού ρίσκου. Συνεργάζεται με σχολεία της Κύπρου και των Η.Π.Α. 

για στήριξη εκπαιδευτικών στην προώθηση και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών πρόληψης και 

αντιμετώπισης μαθησιακών και κοινωνικών προβλημάτων μέσω πολυεπίπεδης προσέγγισης. Η 

ερευνητική της δουλειά χρηματοδοτείται από εγχώριους και ευρωπαϊκούς φορείς και έχει παρουσιαστεί 

σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς τις 

έρευνές της σε βιβλία και επιστημονικά άρθρα. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός σε δημόσια δημοτικά 

σχολεία για 15 χρόνια. 

Η Βάσω Θεοφάνους είναι απόφοιτος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει 

μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία. Εργάζεται ιδιωτικά ως Σχολική Ψυχολόγος από το 2012. Τα 

τελευταία 4 χρόνια εργάζεται στο Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΣΜΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. Παράλληλα από το 2019 

είναι Συνεργάτης στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ως Αξιολογητής 

Επαγγελματίας Αποκατάστασης. Το 2020- 2021 ήταν συνεργάτης στο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής 

Ενδυνάμωσης Νέων <Μικρή Άρκτος> του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και στο παρόν στάδιο είναι 

συνεργάτης στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. 

Iuliana Raluca Gheorge is a Faculty of Medicine at “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy 

(CDUMP), Bucharest. Dr. Gheorge is also part of the coordinating team of the Burnout education, 

normatives and digital tools for European Universities (BENDIT-EU) project.  She holds a BA degree in 

Cybernetics, MA in Marketing and Business Communications and a Ph.D. in Marketing. She is also a 

statistician (basic and advanced). She was a project manager in the POSDRU project (88/1.5/S/55287) 

– Doctoral Program in Economics at European Knowledge Standards. She was a visiting researcher at 

the University of Bradford, School of Management, UK. Her research interests include health care 
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Marketing. 

Ο καθ. Μάριος Κωνσταντίνου αποφοίτησε από το University at Albany, State University of New York, 

με διδακτορικό στην κλινική ψυχολογία, με κύρια κατεύθυνση την παιδοψυχολογία.  Εξειδικεύτηκε, στις 

ΗΠΑ, στην κλινική παιδονευροψυχολογία και στην αξιολόγηση/εκτίμηση δικανικών υποθέσεων. Στην 

Κύπρο είναι εγγεγραμμένος κλινικός ψυχολόγος και είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας από το 2004. Διδάσκει κυρίως μαθήματα για τα προγράμματα κλινικής ψυχολογίας, 

σχολικής ψυχολογίας και ειδικής αγωγής. Οι έρευνες και το συγγραφικό του έργο έχουν σχέση με τις 

προαναφερόμενες ειδικότητες του. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο οποίο παρακολουθεί και αξιολογεί 

παιδιά και εφήβους.  

 

 


