Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Φιλοζοθική Σχολή – Απόθοιηοι Τμήμαηος Φιλολογίας
Σο Σμόμα απονϋμει πτυχύο τριών
ειδικεύςεων:
Κλαςικόσ
Υιλολογύασ, Μεςαιωνικόσ και
Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ και
Γλωςςολογύασ.
Σα γνωςτικϊ αντικεύμενα των
Σομϋων
του
Σμόματοσ
Υιλολογύασ εύναι τα εξόσ:
Σομϋασ Κλαςικόσ Υιλολογύασ, ο
οπούοσ
καλύπτει
τα
εξόσ
επιμϋρουσ γνωςτικϊ αντικεύμενα:
Α. Αρχαύα Ελληνικό Υιλολογύα
Β. Λατινικό Υιλολογύα
Γ. υναφεύσ αναγνωριςμϋνεσ
ειδικεύςεισ
(Παλαιογραφύα,
Ιςτορύα και Κριτικό - Εκδοτικό
των Αρχαύων Ελληνικών ό/και
Λατινικών
Κειμϋνων,
Παπυρολογύα,
Μυκηναώκό
Υιλολογύα, Ειδικό και Γενικό
Διδακτικό μαθημϊτων Κλαςικόσ
Υιλολογύασ, Αρχαύο - Ελληνικό
και Ρωμαώκό - θϋατρο).
Σομϋασ Μεςαιωνικόσ και Νϋασ
Ελληνικόσ Υιλολογύασ, ο οπούοσ
καλύπτει τα εξόσ επιμϋρουσ
γνωςτικϊ αντικεύμενα:
Α.
Μεςαιωνικό
Ελληνικό

Υιλολογύα:
Λόγια Βυζαντινό Υιλολογύα,
Δημώδησ
Βυζαντινό
και
Μεταβυζαντινό
Υιλολογύα,
Ελληνικό
Γραμματεύα
τησ
ύςτερησ αρχαιότητασ - πρώιμου
Βυζαντύου,
Ελληνικό
Παλαιογραφύα - Κωδικολογύα και
Κριτικό των Κειμϋνων, χϋςεισ
Βυζαντινόσ Γραμματεύασ με τη
Λατινικό
Μεςαιωνικό
και
Αναγεννηςιακό Γραμματεύα.
Β. Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα:
Ιςτορύα τησ Νϋασ Ελληνικόσ
Λογοτεχνύασ, Γενικό Ιςτορύα τησ
Λογοτεχνύασ,
Ιςτορύα
και
Ερμηνεύα
Κειμϋνων
Νεοελληνικού Θεϊτρου, Γενικό
Ιςτορύα και Θεωρύα Θεϊτρου,
Θεωρύα Λογοτεχνύασ (ποιητικό,
αφηγηματολογύα,
ρητορικό,
υφολογύα),
υγκριτικό
Υιλολογύα,
Ερμηνεύα
και
Ανϊλυςη Κειμϋνων Νεοελληνικόσ
Λογοτεχνύασ
(πούηςη,
πεζογραφύα,
δοκύμιο),
Κοινωνιολογύα τησ Λογοτεχνύασ.
Σομϋασ Γλωςςολογύασ, ο οπούοσ
καλύπτει τα εξόσ επιμϋρουσ

γνωςτικϊ αντικεύμενα:
Α. Γενικό Γλωςςολογύα:
Υωνητικό
Υωνολογύα,
Μορφολογύα,
ύνταξη,
Λεξικολογύα - Λεξικογραφύα,
ημαςιολογύα, Πραγματολογύα,
Υιλοςοφύα τησ Γλώςςασ, Ιςτορύα
τησ
Γλωςςικόσ
Eπιςτόμησ,
ημειολογύα,
Διαλεκτολογύα,
Ονοματολογύα κ.ϊ.
Β. Ιςτορικό/υγκριτικό
Γλωςςολογύα:
Ιςτορικό
Γλωςςολογύα,
Ινδοευρωπαώκό
Γλωςςολογύα,
Ιςτορύα τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ,
Ιςτορύα τησ Λατινικόσ Γλώςςασ,
Βαλκανικό
Γλωςςολογύα,
Ρομανικό Γλωςςολογύα, Γλώςςεσ
τησ Μεςογεύου κ.ϊ.
Γ. Διακλαδικό/Εφαρμοςμϋνη
Γλωςςολογύα:
Κοινωνιογλωςςολογύα,
Ανθρωπογλωςςολογύα,
Χυχογλωςςολογύα,
Κειμενογλωςςολογύα - Τφολογύα,
Ανϊλυςη του Προφορικού Λόγου,
Θεωρύα
τησ
Μετϊφραςησ,
Διδακτικό τησ Γλώςςασ κ.ϊ

Η Υιλολογύα εύναι μια επιςτόμη πολυεπύπεδη και ανοιχτό ςε πολλϋσ ςυνδϋςεισ, από την αποκατϊςταςη ενόσ
κειμϋνου μϋχρι την πιο διεξοδικό ερμηνεύα του, εξατομικευμϋνη ςε τόςα μϋρη, όςα και τα κεύμενα που μελετϊ,
αλλϊ όμωσ μεθοδολογικϊ ενιαύα και ανοιχτό ςτη θεωρύα του ϋντεχνου λόγου, τησ λογοτεχνύασ και τησ ιςτορύασ
των ιδεών. Σο υλικό τησ εύναι μια ευρύτατη βϊςη κειμϋνων, από τα κλαςικϊ ϋργα τησ Αρχαιότητασ ςτην ελληνικό
και λατινικό γλώςςα, μϋχρι τα κλαςικύζοντα και μη ϋργα τησ βυζαντινόσ Φριςτιανικότητασ και, τϋλοσ, μϋχρι τα
λογοτεχνικϊ κεύμενα τησ νεωτερικότητασ.

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία

Επαγγελματικϊ Δικαιώματα:
Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα του
Υιλολόγου Ελληνικόσ Γλώςςασ
εύναι τα αντύςτοιχα του εργαςιακού
του περιβϊλλοντοσ και καθεςτώτοσ.
Όταν εργϊζεται ςε ςχολεύα τησ
Δευτεροβϊθμιασ Δημόςιασ
Εκπαύδευςησ, τα επαγγελματικϊ
τουσ δικαιώματα προβλϋπονται από
τον Ν. 1566/1985, ϊρθρο 14 (ΥΕΚ
167/τ. Α/1985), τον
Δημοςιοώπαλληλικό Κώδικα και τον
Διαρκό Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν
εργϊζεται ςτην Ιδιωτικό
Εκπαύδευςη, τα επαγγελματικϊ του
δικαιώματα προβλϋπονται, εκτόσ
από τον Ν. 1566/1985, ϊρθρο 14
(ΥΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τισ
ςυμβϊςεισ εργαςύασ μεταξύ
εργοδοτών χολαρχών και
Ομοςπονδύασ Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Ελλϊδασ.

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία
ε μια αγορϊ εργαςύασ που
μεταβϊλλεται με ταχύτατουσ
ρυθμούσ απαιτεύται η
προςαρμογό ςε νϋεσ γνώςεισ και
δεδομϋνα. Οι απόφοιτοι
φιλόλογοι καλούνται να
ακολουθόςουν ϋνα νϋο
προςαρμοςμϋνο ςτισ εποχϋσ
μοντϋλο επαγγελματικόσ
εξϋλιξησ. Η φιλολογικό
εκπαύδευςη παρϋχει πολλϋσ
δυνατότητεσ εργαςιακόσ
ανϊπτυξησ ςε ϋναν πιο ευρύ
ορύζοντα επαγγελματικόσ
αναζότηςησ. Ενδεικτικϊ
αναφϋρουμε παραδοςιακούσ,
αλλϊ και πιο καινοτόμουσ τομεύσ
απαςχόληςησ αποφούτων
φιλολόγων όπωσ:
O Καθηγητϋσ φιλολογύασ ςτη
Δευτεροβϊθμια Δημόςια
Εκπαύδευςη, ενταςςόμενοι ςτον
κλϊδο ΠΕ02 Υιλολόγων μϋςω
Α..Ε.Π.

O Καθηγητϋσ φιλολογύασ
ειδικόσ αγωγόσ, εφόςον ϋχουν
μεταπτυχιακό εξειδύκευςη ςτην
ειδικό αγωγό

o Ψρομύςθιοι καθηγητϋσ εκπαιδευτϋσ ςε διϊφορεσ ςχολϋσ
(I.E.K., K.E.K., χολϋσ του
O.A.E.Δ., χολϋσ Tουριςτικών
Eπαγγελμϊτων, χολϋσ Eνόπλων
Δυνϊμεων, χολό Aςτυνομύασ,
χολό Nοςηλευτικόσ, κ.ϊ.)
o Εκπαιδευτϋσ ςε προγρϊμματα
διδαςκαλύασ ελληνικόσ γλώςςασ
δημόςιων οργανιςμών
o Καθηγητϋσ φιλόλογοι καθώσ
και ωσ ιδιοκτότεσ
φροντιςτηρύων μϋςησ
εκπαύδευςησ ςτον ιδιωτικό
τομϋα

Επαγγέλμαηα

Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε:
• Κϋντρο Διδαςκαλύασ Ελληνικόσ
Γλώςςασ και Πολιτιςμού
(ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων με το
πρόγραμμα εκμϊθηςησ τησ
ελληνικόσ γλώςςασ και του
ελληνικού πολιτιςμού για
αλλοδαπούσ
• Ίδρυμα Νεολαύασ και Δια Βύου
Μϊθηςησ για την Εκπαύδευςη
Μεταναςτών ςτην Ελληνικό
Γλώςςα και Σον Ελληνικό
πολιτιςμό
Δημόςιοσ Σομϋασ-Ιδιωτικόσ
Σομϋασ:
• Ψσ επιςτημονικό προςωπικό
ςε κϋντρα και υπηρεςύεσ όπωσ
ςτα πνευματικϊ κϋντρα Δόμων,
Κϋντρα Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ

Δικαςτόριο, Ελεγκτικό
υνϋδριο)
Πληροφορικό Γλωςςικό
Σεχνολογύα:
• Ψσ εξειδικευμϋνο προςωπικό
δημιουργύασ γλωςςικόσ
τεχνολογύασ και ψηφιακού
γραμματιςμού (επεξεργαςτϋσ
κειμϋνων, ορθογραφικού
ελεγκτϋσ)
Δημοςιογραφύα :
• Ψσ αρθρογρϊφοι, ςυντϊκτεσ,
διορθωτϋσ και επιμελητϋσ ςε
εφημερύδεσ, ϋντυπα κριτικόσ
βιβλύων, ρεπορτϊζ βιβλύου κ.α.
• Ψσ δημοςιογρϊφοι ςτο
πολιτιςτικό ρεπορτϊζ

Ϊρευνα:
• Ψσ ερευνητικό προςωπικό ςε
ερευνητικϊ πολιτιςτικϊ κϋντρα,
μουςεύα
υγγραφό-Επιμϋλεια κειμϋνων,
για εκδοτικούσ ούκουσ,
εκπαιδευτικούσ, επιςτημονικούσ
φορεύσ:
• Ψσ λεξικογρϊφοι
• Ψσ επιμελητϋσ και ςυγγραφεύσ
γλωςςαρύων, εκπαιδευτικού
υλικού, διδακτικών
βοηθημϊτων, λευκωμϊτων
Μεταφρϊςεισ και Διερμηνεύα ςε
ςυνδυαςμό με μετεκπαύδευςη
ςτην τεχνικό τησ μετϊφραςησ :
• ε μεταφραςτικϊ τμόματα και
τμόματα εκμϊθηςησ ελληνικόσ
γλώςςασ όπωσ ςτα Ευρωπαώκϊ
Όργανα (Ευρωπαώκό
Πληροφορύεσ:
• http://cdt.europa.eu/CDT%20Publication%20Book/CITI%20%20Interpreting%20and%20Translating%20for%20Europe/Ci
ti_EL.pdf
• http://www.pem.gr/
• http://aiic.net/

Πρόςθετεσ Πηγϋσ
Τπουργεύο Παιδεύασ &
Θρηςκευμϊτων,
http://www.minedu.gov.gr/
Πανελλόνια Ϊνωςη Υιλολόγων,
http://www.p-e-f.gr/
Πανελλόνιο χολικό Δύκτυο,
http://www.sch.gr/
Ίδρυμα Νεολαύασ και Δια Βύου
Μϊθηςησ,
http://www.inedivim.gr/
Ομοςπονδύα Λειτουργών Μϋςησ
Εκπαύδευςησ,
www.ome.gr
Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ,
www.pee.gr

Χρήζιμες Πληροθορίες

Ερευνητικϊ-Επιςτημονικϊ Κϋντρα:
Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ,
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
Διεθνϋσ Κϋντρο Ελληνικόσ Παιδεύασ-Παρϊδοςησ και Επαγγελματικόσ
Εκπαύδευςησ,
http://dikeppee.uoi.gr/
Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ,
http://www.pee.gr/?lang=en
Ερευνητικό ινςτιτούτο για την ανϊπτυξη τησ γλωςςικόσ τεχνολογύασ
ςτην Ελλϊδα,
http://www.ilsp.gr
Ινςτιτούτο για την επιςτημονικό καλλιϋργεια και τη διϊδοςη τησ
Ελληνικόσ Γλώςςασ,
http://ins.web.auth.gr/index.html
Πύλη για την ελληνικό γλώςςα,
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΗΕΑ,
http://www.morfotikoesiea.gr/
Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ."Αθηνϊ")
http://www.ilsp.gr/index.php
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ihr/index-gr_IHR.html
Χηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ:
Λύςτα ιςτοςελύδων που αφορούν την εκπαύδευςη από τη βιβλιοθόκη
του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου,
http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/hb_s_ekp-yliko.htm
Thesaurus Linguae Graecae (TLG) /University of California
http://www.tlg.uci.edu/
Επιςτημονικϊ περιοδικϊ:
http://www.lexima.gr/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/
http://www.diapolitismos.gr/
http://www.translatum.gr/
http://www.ilsp.gr/hope_files/logopl.htm
http://viewer.zmags.com/publication/3aad91ec?j=157227#/3aad91
ec/1

Υιλολογικϋσ Ηλεκτρονικϋσ πύλεσ:
http://www.philology.gr/i
ndex.html
http://users.sch.gr//filolo
gos/
Ιςτοςελύδα για την υποςτόριξη
των διδαςκόντων τησ Ελληνικόσ
Γλώςςασ, http://komvos.edu.gr
Λοιπό Ενημϋρωςη:
http://www.esos.gr/
http://www.alfavita.gr/
http://edu.klimaka.gr/
http://www.school.gr/
http://www.hellenic-schools.gr/
http://www.prospects.ac.uk/teac
hing_education_sector.htm

Ση γλώςςα μου ϋδωςαν
ελληνικό...

Σο ςπύτι φτωχικό ςτισ
αμμουδιϋσ του Ομόρου...
Οδυςςϋασ Ελύτησ (Ωξιον Εςτύ)

