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Η Ελένη Λεονταρίδη είναι Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου διδάσκει μαθήματα θεωρητικής και 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας από το 2006. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία (κατεύθυνση 
γλωσσολογίας) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (με υποτροφία από το ΙΚΥ και το Κληροδότημα Αντ. 
Παπαδάκη) και στο Πανεπιστήμιο του Valladolid (Ισπανία). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές της σπουδές στην Ισπανία (με υποτροφία από το Ίδρυμα Ιωάννης Διαμαντή Πατέρα και 
το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας) στο Πανεπιστήμιο της Salamanca (με επιβλέποντα τον Jesús 
Fernández González) ενώ πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στην ίδια χώρα με υποτροφία 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας – Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας (MAE-AECID).  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν τόσο στο χώρο της θεωρητικής όσο και της 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (αντιπαραθετική γλωσσολογία, μορφολογία, σύνταξη, διδασκαλία 
ξένης γλώσσας, ανάλυση λαθών, απόκτηση/εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, επιμόρφωση 
καθηγητών ξένης γλώσσας, γλωσσική αξιολόγηση, διγλωσσία, διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση, 
κ.ά.). 

Έχει συνεργασθεί επί μακρόν με εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στο 
εξωτερικό (Πανεπιστήμιο της Salamanca – Cursos Internacionales, Πανεπιστήμιο της Jaén) ενώ έχει 
διδάξει επανειλημμένως για σύντομα χρονικά διαστήματα ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ισπανία, Ν. Αφρική, Κύπρο, κ.α.). 

Είναι μέλος δύο διεθνών διεπιστημονικών Ερευνητικών Ομάδων στην Ισπανία (με συμμετοχή 
ερευνητών από πανεπιστήμια της Ισπανίας, Ιταλίας, ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, κ.α.) και έχει 
συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τα περισσότερα από τα οποία –στη 
διεπίδραση γλώσσας, κοινωνίας, πολιτισμού και τεχνολογίας- αφορούν τη διδασκαλία/ εκμάθηση 
ξένης/δεύτερης γλώσσας, τη γλωσσική αξιολόγηση, την επιμόρφωση καθηγητών, τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, τη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων/μεταναστών, κλπ.  

Επιβλέπει μετα-διδακτορικούς ερευνητές στο ΑΠΘ και υπήρξε κύρια επιβλέπουσα διδακτορικών 
διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε πανεπιστήμια 
της Ελλάδας και της Ισπανίας. Επί του παρόντος επιβλέπει διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών, μέλος 
τριμελών εισηγητικών επιτροπών και μέλος σε εκλεκτορικά στην Ελλάδα, Ισπανία, Ν. Αφρική, κ.α.. 

Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών και δημοσιεύει στα ισπανικά, αγγλικά και ελληνικά σε διεθνείς 
εκδοτικούς οίκους (Peter Lang, κ.ά.), επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά 
συνεδρίων Είναι κριτής σε ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ασιατικά επιστημονικά περιοδικά, έχει 
συμμετάσχει επανειλημμένως ως Προσκεκλημένη Ομιλήτρια και επιμορφώτρια καθηγητών σε 
συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος, Ν. 
Αφρική, κ.α.) και υπήρξε μέλος πολυάριθμων Επιστημονικών/ Οργανωτικών Επιτροπών συνεδρίων. 

Έχει διατελέσει εισηγήτρια θεμάτων-αξιολογήτρια στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στην Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο Instituto Cervantes (DELE), στο Υπουργείο 
Παιδείας (ΚΠΓ), στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, κ.ά.. Αξιολογεί ερευνητικές προτάσεις (ΓΓΕΤ), ανήκει 
στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και έχει εργασθεί ως επιμορφώτρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) 
του ίδιου φορέα. Επίσης διετέλεσε αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Σύγκλητο ΑΠΘ και είναι μέλος σε 
πολυάριθμες επιτροπές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
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