ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει Επετειακή
Ημερίδα για τα 30 χρόνια λειτουργίας του τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στο Ωδείο
Ρεθύμνου (Νερατζέ τζαμί) στις 11.30 – 17.30. Η Ημερίδα είναι αφιερωμένη στη
μνήμη της Επίτιμης Προέδρου του, αείμνηστης Μαρίας Χουρδάκη.
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης «κλείνει» φέτος τα 30
χρόνια λειτουργίας του. Οι προσπάθειες για την ίδρυσή του στο Ρέθυμνο, στις
οποίες πρωτοστάτησε η αείμνηστη Μαρία Χουρδάκη, τελεσφόρησαν το 1984. Τρία
χρόνια μετά το Τμήμα μας υποδέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές, το ακαδημαϊκό
έτος 1987-88 στην περιοχή των Περιβολίων. Από το 1998 το Τμήμα λειτουργεί στην
Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου.
Η ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Τμήματος Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον ελλαδικό χώρο και
σηματοδότησε την απαρχή των αυτοτελών σπουδών Ψυχολογίας στην Ελλάδα.
Στόχος του Τμήματος ήταν και εξακολουθεί να είναι η άρτια εκπαίδευση σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η προαγωγή της ψυχολογικής επιστήμης
μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της ψυχικής υγείας
γενικότερα στο επίπεδο της κοινωνίας. Διαρκής μέριμνα του προσωπικού του είναι
οι απόφοιτοί του να χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα το Τμήμα Ψυχολογίας έχει συνεισφέρει
στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός σημαντικού αριθμού
επιστημόνων και έχει καταξιωθεί στην ελληνική αλλά και διεθνή επιστημονική
κοινότητα ως ένας εκπαιδευτικός και ερευνητικός φορέας υψηλού κύρους.
Παράλληλα, η διασύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και
της Κρήτης γενικότερα έχει συντελέσει σε αμοιβαία επωφελείς συνέργειες,
καταδεικνύοντας έτσι τον εξωστρεφή του χαρακτήρα από την αρχή της λειτουργίας
του.

Στόχο της Ημερίδας αποτελεί η παρουσίαση της ιστορίας του Τμήματος και η
ανάδειξη τόσο της πολυ – επίπεδης σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία, όσο και
της επίδρασης που αυτό άσκησε στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των
αποφοίτων του. Στην Ημερίδα θα μιλήσουν καθηγητές του Τμήματος, εκπρόσωποι
φορέων και της τοπικής κοινωνίας από την πόλη του Ρεθύμνου που συνεργάστηκαν
στενά με το Τμήμα, αλλά και απόφοιτοι του Τμήματος οι οποίοι ακολούθησαν μια
επιτυχημένη ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία. Μέσα από τις αφηγήσεις τους
θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί ο πολυδιάστατος ρόλος του Τμήματος
Ψυχολογίας από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα.
Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ελεύθερη.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.

