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Η Μαρία Κυπριωτάκη υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική 

Ψυχοπαιδαγωγική  της προσχολικής ηλικίας». Η διδακτική της εμπειρία (από το 2002 έως 

σήμερα) περιλαμβάνει μαθήματα και σεμινάρια συναφή με το γνωστικό αντικείμενό της στο 

Π.Τ.Π.Ε. και στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνά θέματα σχετικά με 

την οικογένεια και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (κυρίως παιδιά με διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα και παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος), 

τις αντιλήψεις/στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα, τις παρεμβάσεις για την 

τροποποίηση των στάσεων και τη στάθμιση ψυχομετρικών εργαλείων. Επίσης, σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει στην κατεύθυνση Ψυχολογία Υγείας  του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Ειδική Αγωγή) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο πλαίσιο σχετικής υποτροφίας 

του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS έχει διδάξει  δυο μαθήματα στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ορθοπαιδαγωγικής (Ειδικής Αγωγής) 

του Πανεπιστημίου της Μονς στο Βέλγιο. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο για δύο 

συναπτά έτη (2015-2017) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και από το 2017 μέχρι και 

σήμερα διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, έχει διδάξει στο 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 

γνωστικό αντικείμενο Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Έχει,  

επίσης, αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα της επιμόρφωσης ενηλίκων, έχοντας διδάξει 

στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης, στο Π.Ε.Κ. Ηρακλείου, ενώ παράλληλα έχει 

συμμετάσχει και σε άλλες επιμορφωτικές δράσεις παιδαγωγών (επιμορφωτικά 

προγράμματα). Aκόμη, έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνη ή ως επιστημονική 

συνεργάτιδα σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και 

ως μέλος επιτροπών του Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιπρόσθετα, ήταν μέλος 

οργανωτικών ή επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων/ημερίδων, καθώς και επιβλέπουσα 

καθηγήτρια ή μέλος τριμελών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Οι 

επιστημονικές δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν  μονογραφία,  συν-επιμέλεια βιβλίων, 

κεφάλαια σε βιβλία και  άρθρα σε ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα περιοδικά. Ακόμη,  έχει 

συμμετάσχει με εισήγηση σε περισσότερα από 80 συνέδρια/ημερίδες στην Ελλάδα και στο 

διεθνή χώρο.  Τα τελευταία έξι χρόνια έχει αναπτύξει έντονη φιλοζωική δράση, είναι μέλος 

της Φιλοζωικής Ομάδας Σείριος Ηρακλείου από την ίδρυσή της  και από το 2017 

δραστηριοποιείται και ερευνητικά αναφορικά με θέματα ευαισθητοποίησης και 

επιμόρφωσης παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών για τα ζώα συντροφιάς. 

 


