
Η Μαριάννα Μίσιου είναι πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ως καθηγήτρια γαλλικών, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

διευθύντρια σχολικής μονάδας (1997-2017). Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σπούδασε στον διετή 

κύκλο του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης «Παιδικό Βιβλίο και 

Παιδαγωγικό Υλικό». Στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού του ίδιου πανεπιστημίου εκπόνησε διδακτορική διατριβή με ερευνητικό 

αντικείμενο τα κόμικς, στη συνέχεια  δίδαξε εκεί ως συμβασιούχος 407/80 (2009-2011), ενώ 

από το 2011 διδάσκει το μάθημα «Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο» στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Από το 2017 είναι μέλος 

του ειδικού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο 

«Εικονιστικές Αφηγήσεις». Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και επιστημονικών άρθρων στην 

ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω 

από την παιδική λογοτεχνία, τις εικονιστικές αφηγήσεις και την διδακτική τους.   
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