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Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Νεάπολις
Πάφου. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας (2010) και
πτυχίο στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Derby (2004), της Μεγάλης Βρετανίας. Η Δρ. Μουσουλίδου διετέλεσε
επισκέπτης λέκτορας σε διάφορα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου όπου και δίδαξε ένα μεγάλο εύρος
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων (2010-2015). Από το 2014 βρίσκεται στο Τμήμα Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Νεάπολις, αρχικά ως Επισκέπτης Λέκτορας (2014-2015) και μετέπειτα ως μέλος του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου.
Τα κυριότερα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία με ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον στη μελέτη της αναπτυξιακής πορείας των γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων στα παιδιά, την ανάπτυξη του
προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και τη μελέτη διαφόρων τρόπων διδασκαλίας που θα επιτρέπουν στα παιδιά να
επιτύχουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Άλλα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν α) τη διαχρονικότητα της
δυσαρέσκειας με τη σωματική εμφάνιση και της αρνητικής σωματικής αυτοεικόνας και πως αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία
του ατόμου και β) την αποτύπωση και μελέτη θεμάτων εγκληματολογίας από τη σκοπιά της ψυχολογίας, όπως και η
επιθετικότητα, η θυματοποίηση, η παραβατικότητα, ο σχολικός εκφοβισμός, η σεξουαλική κακοποίηση και το παιδί ως
μάρτυρας. Έχει διεθνείς δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα
COST και Erasmus+ στην Ευρώπη και είναι μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου για θέματα εμφάνισης και διατροφής του
Πανεπιστημίου Νεάπολις (EARL).
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Τα κυριότερα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία με ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον στη μελέτη της αναπτυξιακής πορείας των γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων στα παιδιά, την ανάπτυξη του
προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και τη μελέτη διαφόρων τρόπων διδασκαλίας που θα επιτρέπουν στα παιδιά να
επιτύχουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Άλλα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν α) την αποτύπωση και μελέτη
θεμάτων εγκληματολογίας από τη σκοπιά της ψυχολογίας, όπως και η επιθετικότητα, η θυματοποίηση, η παραβατικότητα, ο
σχολικός εκφοβισμός, η σεξουαλική κακοποίηση και το παιδί ως μάρτυρας β) τη διαχρονικότητα της δυσαρέσκειας με τη
σωματική εμφάνιση και της αρνητικής σωματικής αυτοεικόνας. Η Δρ Μουσουλίδου, έλαβε μέρος σε πολλά επιστημονικά
συνέδρια, όπου παρουσίασε τις έρευνές της.
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