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Βιογραφικό Σημείωμα 

Η Δρ. Φαίδη Φαίδωνος είναι Διδάκτορας Ψυχολογίας και έχει αποκτήσει το 

Διδακτορικό της τίτλο με Άριστα, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρακολούθησε 

τόσο τις διδακτορικές, όσο και τις μεταπτυχιακές της σπουδές με κρατική υποτροφία, 

ενώ η διδακτορική της έρευνα έχει διακριθεί και έλαβε επιχορήγησης από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας Κύπρου και συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή 

Δημοκρατία και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει πτυχίο 

Επιστημών της Αγωγής – Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ επιπρόσθετα είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης, τα οποία έλαβε 

επίσης με Άριστα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδάσκει στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε δημόσια δημοτικά σχολεία στην Κύπρο. Είναι 

Επισκέπτρια Λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ενώ έχει 

διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο 

CDA College Cyprus. Παράλληλα, έχει διεξάγει εργαστήρια πρόληψης και 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και θυματοποίησης,  σε δημόσια και 

ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις 

σχέσεις παιδιών και γονέων, σε παιδικά μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα 

όπως επιθετικότητας, σχολικού εκφοβισμού, θυματοποίησης και σε συστημικές 

εφαρμογές αντιμετώπισης εκπαιδευτικών και οικογενειακών προβλημάτων. Έχει 

συμμετάσχει σε αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην Κύπρο και το 

εξωτερικό, ενώ το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά 

περιοδικά. Παρουσιάζει επίσης έντονη κοινωνική και πολιτιστική δράση: μεταξύ 

άλλων, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Υποψήφιων 

Διδακτόρων Κύπρου, στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού 

Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος της εκδοτικής επιτροπής (Associate 

Editor) σε επιστημονικό ευρωπαϊκό περιοδικό Ψυχολογίας. Το 2007 έχει τιμηθεί από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το βραβείο Θεμιστοκλή Δέρβη για εξαίρετη ακαδημαϊκή 

επίδοση και κοινωνική προσφορά και το βραβείο Ανδρέα και Μαίρης Λαδόμματου 

για ακαδημαϊκή επίδοση και πολιτιστική δράση. Το 2012 έχει τιμηθεί επίσης από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου με το βραβείο Earnst and Young -  Χρίστιας Ρωσσίδου 

Σωτηρίου, για τις ηγετικές της ικανότητες.  Οι διαλέξεις της στο ευρύ κοινό, καθώς 

και οι παρουσιάσεις της στα ΜΜΕ, στοχεύουν στη διαφώτιση αναφορικά με 

φλέγοντα θέματα της σύγχρονης πραγματικότητας, σε μια προσπάθεια βελτίωσης 

τόσο της ατομικής όσο και της κοινωνικής ταυτότητας και συνείδησης.  


