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Η Μαρία Ανδρέου είναι μεταδιδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και 

συμμετέχει στο SFB πρόγραμμα “Prominence in Language”. Ολοκλήρωσε τη 

διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Διδακτορικό της είναι στον χώρο της 

Ψυχογλωσσολογίας και πιο συγκεκριμένα ερευνούσε τις «επιδράσεις της διγλωσσίας 

σε λεκτικές και μη λεκτικές γνωστικές δεξιότητες». Η Διδακτορική της διατριβή 

χρηματοδοτούνταν από το ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής: Διγλωσσία και Δίγλωσση 

Εκπαίδευση». Η Μαρία Ανδρέου είναι ερευνήτρια στο πρόγραμμα Γνώση. 

Γραμματισμός και Διγλωσσία για παιδιά με τα Ελληνικά και τα Γερμανικά ως 

μητρική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, μια διεθνής συνεργασία που 

ερευνά τις διαφορετικές μορφές της δίγλωσσης εκπαίδευσης με γνωστικές και 

γλωσσικές δεξιότητες. Συμμετέχει, επίσης, ως ερευνήτρια στο COST Action IS0804, 

που εξετάζει γλωσσικές διαταραχές σε πολύγλωσσες κοινωνίες. Το 2009 απέκτησε το 

πτυχίο της στο τμήμα Φιλολογίας, ενώ το 2011 απέκτησε το Μεταπτυχιακό της 

δίπλωμα στη Γλωσσολογία, και τα δύο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η 

Μεταπτυχιακή της εργασία είχε ως τίτλο «Η πρόσληψη του επιτονισμού στις 

προτάσεις των Ελληνικών». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη 

διγλωσσία και την πολυγλωσσία, την κατάκτηση της γλώσσας, την ανάπτυξη της 

αφήγησης καθώς και στη σύνταξη και στις διαταραχές επικοινωνίας. 

 


