
 

      

Η Μαρία  Κουρουτσίδου είναι μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Τ.Ε.ΠΑ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου  και 

διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο  μαθήματα που σχετίζονται με τη Μεθοδολογία έρευνας, 

Κοινωνικό αποκλεισμό και τη Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου και σε μεταπτυχιακό το 

Μάθημα Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Οργανισμών. Είναι διδάσκουσα στο Εξ’ 

Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις 

Πάφου Είναι  μεταδιδακτορική ερευνήτρια (από το 2016) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.. 

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

και του Διδασκαλείου Γενικής Κατεύθυνσης. Κάτοχος  Διατμηματικού  Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος των Τμημάτων  Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  και Διδάκτωρ του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο 

διατριβής: «Η Επίδραση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στη διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών επιλογών: Το ζήτημα της μαθητικής διαρροής».  

Επί σειρά ετών, συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτιδα  σε ερευνητικά προγράμματα 

ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου, κοινωνικού αποκλεισμού, Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του ΤΕΠΑΕΣ. Επίσης από το 2012 έως 

σήμερα έχει διδάξει σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά μαθήματα και σε προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, 

κοινωνικού αποκλεισμού, φύλου, οικογένειας και σχολείου, τυπικής και μη τυπικής μάθησης. 
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