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Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή :

Τμήμα Ιταλικής & Ισπανικής

Γλώσσας και Φιλολογίας

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια
Τηλέφωνο: 210 7277488-89 Fax : 210 7277488

Σκοπός του τμήματος :

Tο τμήμα σκοπό έχει να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις της ιταλικής
γλώσσας, της λογοτεχνίας και του ιταλικού πολιτισμού και να καλύψουν τις ανάγκες της
Εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο
προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα το τμήμα έχει ως αντικείμενο τη γλώσσα και τη
λογοτεχνία μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα είχε, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της,
στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων, σημάδια
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των oπoίων βρίσκουμε όχι μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και σε πολλές από τις συνήθειες της
πατρίδας μας. Η επαφή με την Ιταλία μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη όχι μόνο για τους
ειδικούς επιστήμονες, αλλά και για όσους σπουδάζουν σύγχρονη Φιλολογία.

Τα μαθήματα λογοτεχνίας καλύπτουν την περίοδο από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.
Συνήθως διαιρούνται σε ένα μέρος ιστορίας της λογοτεχνίας, ποικιλοτρόπως διαρθρωμένης
κατά αιώνες, λογοτεχνικά είδη, προβλήματα λογοτεχνικής κριτικής ή ειδικών θεμάτων,
ανάλογα με την ευαισθησία και την εξειδίκευση του κάθε διδάσκοντα. Ένα άλλο μέρος
αναφέρεται στην κριτική και διερευνητική ανάγνωση των κειμένων που εμπλέκει και μία
μεθοδολογική συζήτηση. Σε αυτά προστίθεται η μελέτη του ιστορικού πλαισίου (ιστορία,
πολιτική, γεωγραφία, τέχνη, ιδεολογίες, ήθη), απαραίτητη για να καλυφθεί το κενό
προηγούμενης εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών μας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Τομείς / Κατευθύνσεις :

Το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του
ΕΚΠΑ. Περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, την Ιταλική και την Ισπανική και χορηγεί ενιαίο
πτυχίο με ένδειξη της αντίστοιχης κατεύθυνσης :

α) Πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας : Κατεύθυνση Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας

β) Πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας : Κατεύθυνση
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Παρατήρηση : Το τμήμα είναι ενιαίο με δύο κατευθύνσεις , η επιλογή όμως της
κατεύθυνσης γίνεται στο μηχανογραφικό δελτίο αφού παρουσιάζονται ξεχωριστά.
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Απο την 1/9/2010 το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. είναι ανεξάρτητο και
οι δύο κατευθύνσεις είναι πλέον ξεχωριστές.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ιταλική Γλώσσα, Μετάφραση από τα Ιταλικά στα Ελληνικά Γενικών, Πληροφοριακών και
Διαφημιστικών Κειμένων, Εισαγωγή στη Διδακτική των Ομιλουμένων Γλωσσών,
Γλωσσολογία, Moρφoλoγία της Ιταλικής, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας,
Ιταλική Λογοτεχνία, Περιγραφική Ανάλυση της Ιταλικής , Ιστορία της Ιταλίας, Σύγχρονη
Ιταλική Ιστορία, Μεταφραστικά προβλήματα και μεταφραστικές στρατηγικές,
Ανθρωπογεωγραφία της Ιταλίας, Ευθεία Μετάφραση Επιστημονικών Κειμένων, Μετάφραση
Λογοτεχνικών Κειμένων (από τα Ιταλικά στα Ελληνικά), Ηλεκτρονική Επεξεργασία
Κειμένου για Διδακτική Χρήση, Συγκριτική Φωνητική, Συγχρονική και Διαχρονική
Περιγραφή των Ρωμανικών Γλωσσών, Ιταλική Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Πολιτικό –
Κοινωνικών Ιδεών, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές
(Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)», διετούς διάρκειας και οργανώνεται από την Ιταλική
Κατεύθυνση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα στοιχεία :

• Οδηγός σπουδών - Ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος: http://www.isll.uoa.gr/index.
htm
- Νέο site http://www-ill.uoa.gr/
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Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν :

• στη στη δημόσια εκπαίδευση
• ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαίδευση
• ως μεταφραστές
• σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες
γνώσεις ιταλικής γλώσσας
• σε Τράπεζες και Οργανισμούς.

Άλλες πληροφορίες:

Ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στο τμήμα εξετάζεται επιπλέον στο μάθημα της
Ιταλικής Γλώσσας.

Στοιχεία από την Μονογραφία του Φιλόλογου :

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Διδάσκουν τη γλώσσα της ειδικότητάς τους (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και
ιταλικά), σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και
σε κέντρα ξένων γλωσσών.

4/7

Η ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2010 21:27 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος 2010 16:12

Είναι δυνατό όμως, όπου απαιτείται, να διδάσκουν Ιστορία, Νέα Ελληνικά, Λατινικά ή
μαθήματα συναφών ειδικοτήτων ως μαθήματα δεύτερης ανάθεσης.

Συνθήκες Εργασίας:

Οι συνθήκες της εργασίας τους εξαρτώνται από την κτιριακή υποδομή και το επίπεδο
εξοπλισμού και οργάνωσης του εκπαιδευτηρίου που εργάζονται. Για όσους παραδίδουν
ιδιαίτερα μαθήματα, οι συνθήκες εργασίας είναι ανάλογες του χώρου στον οποίο
απασχολούνται. Γενικά πρόκειται για ένα απαιτητικό επάγγελμα που καταπονεί πνευματικά
και σωματικά ειδικά όταν η διδασκαλία γίνεται σε πολυπληθείς τάξεις. Οι φιλόλογοι
εργάζονται και στο σπίτι τους, όπου προετοιμάζονται το επόμενο μάθημα, ενώ παράλληλα
διορθώνουν και αξιολογούν τις εργασίες των μαθητών τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες :

Η αγάπη για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, όπως και η ικανότητα να μεταδίδουν απλά
και κατανοητά τις γνώσεις τους είναι απαραίτητα στοιχεία για έναν πετυχημένο φιλόλογο.
Τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι
ανεπτυγμένες ηθικές και ιδεολογικές αξίες, το ευρύ πεδίο γνώσεων και η έντονη
προσωπικότητα. Η υπομονή και επιμονή, η κατανόηση και αμεροληψία βοηθούν στις σχέσεις
τους με μαθητές και γονείς.

Προοπτικές :

Οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλές, λόγω της αυξημένης ζήτησης των πτυχιούχων
στα κέντρα ξένων γλωσσών, της ανάπτυξης του τουρισμού, του εμπορίου, της ανάθεσης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ.

Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php
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Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας οι
απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 34 Ιταλικής, τα Ιταλικά έχουν
εισαχθεί στην εκπαίδευση από το 2008, και αναμένετει η απορρόφήση πολλών
εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση καθώς και στην ιδιωτική και φροντιστηριακή
εκπάιδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με την Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας θα έχουν υψηλή ζήτηση καθώς και πολύ καλές
προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα του
συλλογου. http://www.inital.gr/

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

• Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Μακεδονίας 6,
Μοσχάτο 18345 Fax: 210 9576978. web site: http://www.inital.gr/ , email initalgr@gmail.com
• Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ξένων Γλωσσών Φροντιστηρίων & Σχολών Ελλάδος
‘‘ΒΥΡΩΝ’’. Γ΄ Σεπτεμβρίου 48 Β, 10433 ΑΘΗΝΑ. Τηλ. 210 8218982 Ηλεκτρονική διεύθυνση:
–
• Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ):Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα,
τηλ.: 210 3230073, 210 3236544, 210 3221255, Fax:210 3311338, E-mail:olme@otenet.gr,
web site: http://www.olme.gr/

Πηγή

http://www.mysep.gr/?p=2278

Μαθήματα και άλλα χρηστικά

http://www.mysep.gr/wp-content/uploads/2010/05/italikhs1.pdf

Στο Δημόσιο ΑΣΕΠ
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http://www.mysep.gr/wp-content/uploads/2010/05/asepekpaideytikvn.pdf

Αντίστοιχη Ενημέρωση για το Τμήμα Ιταλικής Α.Π.Θ.

http://www.mysep.gr/?p=1670

Η Ιστοσελίδα mysep.gr υπάρχει και στα φιλικά sites του www.inital.gr , διότι περιέχει
αξιόλογες πληροφορίες για όλες τις σχολές και τμήματα.
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