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Η Μαρία Μαρτζούκου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Πειραματικής 

και Γνωστικής Ψυχολογίας, Σχολή Ψυχολογίας, ΑΠΘ. Έχει σπουδάσει (ελληνική) 

Φιλολογία με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Πατρών) και έχει 

Μεταπτυχιακό (Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, Ηνωμένο Βασίλειο) και Διδακτορικό 

(ΑΠΘ) στη Ψυχογλωσσολογία-Νευρογλωσσολογία. Μέρος της μεταπτυχιακή της 

διατριβής, με τίτλο The Perfective Past Tense in L2 learners of Greek, δημοσιεύθηκε 

στο περιοδικό Second Language Research. Η διδακτορική της έρευνα (Τίτλος: 

Επεξεργασία προτάσεων: Διεπίπεδο Σύνταξης - Προσωδίας) χρηματοδοτήθηκε από 

το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ. Έχει λάβει μεταδιδακτορική χρηματοδότηση από το 

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές επιστήμες (ΚΕΑΕ) και την παρούσα περίοδο 

διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτούμενη από το ΙΚΥ. Έχει διδάξει την 

ελληνική γλώσσα ως δεύτερη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΑΠΘ) και σε 

συνεργασία με το ΑΠΘ και τη UNICEF έχει επιμορφώσει εκπαιδευτικούς που 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων στις μεθόδους και τις τεχνικές 

διδασκαλίας του  ελληνικού λεξιλογίου και της μορφοσύνταξης. Είναι διδάσκουσα 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο και στο Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (ΕΝ7: Γλώσσα και σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή). Έχει 

πληθώρα δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων και ακαδημαϊκά περιοδικά. 


