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Βιογραφικό Σημείωμα 

Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έκανε επίσης 

σπουδές πιάνου και έλαβε τα πτυχία της Αρμονίας και της Αντίστιξης.  

Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική Γλώσσα και καλά τη Γερμανική. Είναι Διδάκτορας του 

Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., με θέμα διδακτορικής διατριβής σχετικό με τη λεξικογραφία και τη χρήση 

του λεξικού στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας.  

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Σπουδές στον Παρευξείνιο 

Χώρο» με ειδίκευση στη Λογοτεχνία.  

Από το 2002 εργάζεται ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση, σε μειονοτικά και διαπολιτισμικά 

Γυμνάσια και Λύκεια των Νομών Έβρου και Ροδόπης. Παρακολούθησε πάρα πολλά 

επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια. Συμμετείχε με ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Ελληνικά και 

Διεθνή, δημοσιεύσεις στα Πρακτικά  των Συνεδρίων και στο διαδίκτυο και έχει δημοσιεύσει 

μελέτες σε περιοδικά σχετικά με θέματα λεξικογραφίας, διδακτικής της ελληνικής ως Γ2,  

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λογοτεχνίας, συμμετέχοντας και σε σχετικά ερευνητικά 

προγράμματα.  

Brief curriculum vitae  

Zerdeli Sophia is a graduate of the School of Philology, Faculty of Philosophy, of the Aristotle 

University of Thessaloniki (A.U.TH.). Moreover, has made piano studies and took the degrees 

of Harmony and Counterpoint.  

She has a very good knowledge of English and good knowledge of German. Mrs. Zerdeli is a 

Doctor of the Department of Primary Level Education of the Democritus University of Thrace 

(D.U.TH.), with a doctoral thesis that focuses on lexicography and the use of dictionary while 

teaching the mother tongue.  

She took her M.A. degree, entitled " MASTER OF ARTS  in Black Sea Studies", specialized in 

the field of Literature and Intercultural Education.   

Since 2002 she works as a classical scholar of Continuing Education, in minority and 

intercultural Junior High Schools and High Schools of the Prefecture of Rodopi. She has 

taken part with announcements in Greek and International Conferences and she has 

published studies in journals regarding lexicography issues, the teaching of Greek as L2 and 

the intercultural education, for which she also took part in searching programmes.  

 


