ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Μ. Φουντοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες
σπουδές της στην Αθήνα. Από το 1985 έως το 1989 φοίτησε στην Κλασική
κατεύθυνση του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου
αποφοίτησε µε το βαθµό «Λίαν Καλώς». Στη διετία 1989-1991 πραγµατοποίησε
µεταπτυχιακές σπουδές στο Institut d’ Etudes Europeennes του Πανεπιστηµίου της
Louvain-La-Neuve, από όπου έλαβε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Diplome d’
Etudes Europeennes). Το 1992, ως υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών,
ανέλαβε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα: «Η διδασκαλία του
µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών στην Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία. Συγκριτική
θεώρηση». Ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή το 1995 και αναγορεύτηκε
∆ιδάκτωρ του Τµήµατος µε βαθµό «Άριστα».
Το 1999 εξελέγη Λέκτωρ στο Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας. Το 2007 µετακινήθηκε στο Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής,
Ψυχολογίας, όπου υπηρετεί, σήµερα, ως Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια.
Τα επιστηµονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της Μ. Φουντοπούλου
αφορά στο χώρο της µεθοδολογίας της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
και γραµµατείας. Αντιπροσωπευτικές εργασίες και δραστηριότητές της είναι:
Α) Σε συγγραφικό επίπεδο: 1) Μάθηση και ∆ιδασκαλία, Βασικές αρχές της µάθησης
και η διδακτική αξιοποίησή τους στα γλωσσικά µαθήµατα, τ. Α΄, Συνειρµική
Ψυχολογία, Καστανιώτης 2001. 2) Γλωσσική επάρκεια. Θεωρία και Πράξη
(συλλογικό έργο), Γρηγόρη 2009. 3) Οµηρικά Έπη (λογισµικό για τη διδασκαλία των
Οµηρικών Επών στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2007.
Β) Σε ερευνητικό επίπεδο: 1) Η γλωσσική επάρκεια των µαθητών της Β΄/βάθµιας
Εκπαίδευσης (έρευνα δηµοσιευµένη). 2) Στάσεις και απόψεις φιλολόγων για τη
διδασκαλία του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών από µετάφραση (έρευνα σε
εξέλιξη).
Επιπλέον, η Μ. Φουντοπούλου διδάσκει σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό
επίπεδο σπουδών, έχει την εποπτεία διπλωµατικών µεταπτυχιακών εργασιών και
διδακτορικών διατριβών, µετέχει σε τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές εκπόνησης
διπλωµατικών µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και είναι
επιστηµονική συνυπεύθυνη για τις υποτροφίες ERASMUS σε Πανεπιστήµια της
Ισπανίας.
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Ms Fountopoulou’s activity as a scientist, researcher and author centers in the
domain of Ancient Greek Language and Literature teaching methodology. Some of
her most representative works are the following:
A) As an author: 1) Learning and teaching. Basic principles of learning and their
didactic use in language courses, V. A΄, Associative Psychology, Kastaniotis
2001. 2) Linguistic proficiency, Theory and Practice (collective work),
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