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Βιογραφικό Σημείωμα 

Η Δέσποινα Καραδήμου γεννήθηκε το 1978 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και στο Uni Regensburg Γερμανική Γλώσσα και 

Φιλολογία και έλαβε με άριστα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) μεταπτυχιακή 

ειδίκευση στην Διδασκαλία ξένης γλώσσας. Συνέχισε τις σπουδές της φοιτώντας στο Τμήμα 

Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ενώ 

ταυτόχρονα εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) με 

θέμα «Ζητήματα μετάφρασης περιβαλλοντικής ορολογίας από την Αγγλική στην Ελληνική: Η 

περίπτωση της Σύμβασης του Aarhus». Από το 2001 υπηρετεί στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (από το 2012 ως μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Έδεσσας-

Γιαννιτσών). Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε ποικίλα σεμινάρια και συνέδρια για θέματα 

εκπαίδευσης – κυρίως περιβαλλοντικής – και γλώσσας. Το 2014 συμμετείχε στην 

διοργάνωση και τον συντονισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος “Spread the word-Feel the 

word”, ενώ το 2015 συντόνισε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Express your message-

Communication without words”. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα 

πεδία της μετάφρασης, της ορολογίας, της δια βίου μάθησης, της περιβαλλοντικής αγωγής και 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Γλώσσες: EL, DE, EN, ES, IT, DK. 
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Despina Karadimou (born 1978 in Thessaloniki, Greece) studied German Language and 

Literature at the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) and Uni Regensburg and was 

awarded with honours a postgraduate specialization in Foreign Language Teaching by the 

Greek Open University (EAP). She continued her studies attending the Department of 

Education and Social Policy of the University of Macedonia (UOM), while she is PhD 

candidate at the Democritus University of Thrace (DUTH) on "Translation issues of 

environmental terminology from English into Greek: The case of the Aarhus Convention". 

Since 2001 she serves in the secondary education (since 2012 as a member of the Training 

Group of Edessa-Giannitsa CEE). She was a speaker at various seminars and conferences 

on -mainly environmental- education and language. In 2014 she participated in the 

organization and coordination of the European program "Spread the word-Feel the word" and 

in 2015 she coordinated the European program "Express your message-Communication 

without words". Her research interests include fields such as translation, terminology, lifelong 

learning, environmental education and intercultural education. Languages: EL, DE, EN, ES, 

IT, DK. 

 


