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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Η εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας στα γυμνάσια
Από το σχολικό έτος 2008-2009 η ιταλική γλώσσα μπήκε ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα
γυμνάσια όλης της χώρας σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, με σημαντική συμμετοχή των
μαθητών.

Πριν από την ένταξή της στη δημόσια εκπαίδευση, η ιταλική γλώσσα είχε ήδη δυναμική
παρουσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς η χρησιμότητά της έχει από χρόνια εδραιωθεί
στην Ελλάδα εξαιτίας των παραδοσιακών εμπορικών, πολιτισμικών και
κοινωνικο-οικονομικών δεσμών της χώρας μας με την Ιταλία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα
της υψηλής ζήτησης εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας στη χώρα μας είναι οι εξετάσεις του
Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας, όπου η ιταλική γλώσσα συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων.
Γιατί όμως είναι σημαντική η εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας στην Ελλάδα;
• Εμπόριο: Η Ιταλία φημίζεται παγκοσμίως για τα υψηλής ποιότητας και αισθητικής
προϊόντα της. Συγκεκριμένα για τη χώρα μας, η Ιταλία αποτελεί τον μεγαλύτερο
προμηθευτή για μια ανεξάντλητη γκάμα προϊόντων: είδη διατροφής, αρώματα, καλλυντικά,
οπτικά, γενικά είδη οικιακής χρήσης, είδη ένδυσης και υπόδησης των παγκοσμίου φήμης
δημιουργών της ιταλικής μόδας. Ευρέως διαδεδομένα στη χώρα μας είναι επίσης και τα
ιταλικά προϊόντα της βαριάς βιομηχανίας, όπως αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, βιομηχανικές
μηχανές παραγωγής, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φωτιστικά, πλακίδια
και είδη υγιεινής, αλουμινοκατασκευές (πόρτες, παράθυρα, κλπ). Το γεγονός αυτό
εκτινάσσει τις ανάγκες γλωσσικής επικοινωνίας των ελληνικών επιχειρήσεων με την Ιταλία
για την ικανοποίηση του υψηλού αυτού φόρτου των εμπορικών συναλλαγών.
• Τουρισμός: Η σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας μας στηρίζεται σε μεγάλο μέρος της
από τις επισκέψεις χιλιάδων κατοίκων της γειτονικής μας χώρας, της Ιταλίας, οι οποίοι
κατακλύζουν κάθε γωνιά της Ελλάδας και απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η
χώρα μας δίνοντας μεγάλη ώθηση στην τουριστική επιχειρηματικότητα και στην
απασχόληση σ’ αυτό το σημαντικό κλάδο της οικονομίας μας. Επιπλέον, η μεγαλύτερη
εταιρία κρουαζιερών στη Μεσόγειο, η Costa Crociere, είναι ιταλικών συμφερόντων και κάθε
χρόνο τα κρουαζιερόπλοιά της πραγματοποιούν εκατοντάδες προσεγγίσεις στα ελληνικά
λιμάνια, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες για επικοινωνία με τους Ιταλούς
τουρίστες στη μητρική τους γλώσσα διευκολύνοντας τις καθημερινές τους συναλλαγές.
• Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία: Η Ιταλία αποτελούσε πάντοτε
σημαντικό προορισμό σπουδών για τους Έλληνες σπουδαστές, όχι μόνο όταν η εκπαίδευση
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στη χώρα μας παρουσίαζε ακόμη σημαντικές ελλείψεις σε θέσεις και σε γνωστικά
αντικείμενα στα πανεπιστήμια, αλλά και σήμερα εξαιτίας των υψηλής ποιότητας και
κατάρτισης εκπαιδευτικών της ιδρυμάτων, τα οποία συνδυάζουν υψηλό επίπεδο σπουδών
με την εγγύτητα στη χώρα μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών
πραγματοποιείται μόνο στην Ιταλική γλώσσα (και όχι π.χ. στην αγγλική), γεγονός που κάνει
τη γνώση της ιταλικής γλώσσας απαραίτητη προϋπόθεση για να σπουδάσει κανείς στην
Ιταλία.
• Γλωσσικές και πολιτιστικές επιρροές: Είναι σε όλους γνωστό ότι ιστορικά ο ελληνικός κι ο
ιταλικός πολιτισμός έχουν αλληλοεπηρεάσει ο ένας τον άλλον σε πάμπολλες εκφράσεις
τους, όπως η γλώσσα: τα Επτάνησα και τα Δωδεκάνησα, αλλά και οι Κυκλάδες, έχουν
ενσωματώσει στα ιδιώματά τους ιταλικές λέξεις και εκφράσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν
μέχρι σήμερα, η αρχιτεκτονική: ιδιαίτερα στις ελληνικές περιοχές όπου υπήρξε κάποια
στιγμή ιταλική κατοχή, η μουσική: από τις μπάντες των Επτανήσων μέχρι τα σύγχρονα
ιταλικά τραγούδια που ακούγονται με μεγάλη συχνότητα, ο κινηματογράφος: o ιταλικός
κινηματογράφος είναι από τους σημαντικότερους στον κόσμο αναδεικνύοντας παγκοσμίου
φήμης σκηνοθέτες και ηθοποιούς, οι τέχνες: τι να πρωτοαναφέρουμε για την τέχνη και την
πολιτιστική κληρονομιά της Ιταλίας, από την ρωμαϊκή αυτοκρατορία μέχρι την αναγέννηση,
αφού χρειάζονται δεκάδες σελίδες μόνο για την απλή αναφορά των δημιουργών της, η
γαστρονομία: η ιταλική κουζίνα είναι από τις πιο αγαπημένες κουζίνες στην Ελλάδα, αλλά
και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, είναι από τις λίγες κουζίνες στον κόσμο όπου πιάτα
της, όπως π.χ. τα μακαρόνια, έχουν επικρατήσει στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Όλα αυτά
συνιστούν την ιταλική γλώσσα ιδιαίτερα οικεία και αγαπητή στους Έλληνες οδηγώντας
πολλούς στην εκμάθησή της.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που στηρίξατε την εισαγωγή της
ιταλικής γλώσσας στα σχολεία σας παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσατε κατά την
εισαγωγή της: η ένταξή της στο σχολικό πρόγραμμα ανακοινώθηκε αργά, αργοπορία στις
δηλώσεις και στο κάλεσμα των καθηγητών να διδάξουν, ωρομίσθιοι καθηγητές παντού
(δηλαδή με αμοιβή περίπου 7 ευρώ την ώρα και μέγιστο αριθμό ωρών 10 ώρες την
εβδομάδα), με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορο για τον καθηγητή σε πολλές
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας να δεχτεί αυτή τη θέση και τα τμήματα να μην
πραγματοποιηθούν.
Τέλος, σας θέλουμε συμπαραστάτες στην προσπάθεια της επόμενης σχολικής χρονιάς για
την ομαλότερη ένταξη της γλώσσας στο σχολείο σας και στην έγκαιρη ενημέρωση των
μαθητών για τη δυνατότητα που τους παρέχεται να μάθουν μια τόσο σημαντική γλώσσα,
τιμώντας την αρχή της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής ποικιλότητας που προωθεί το
ΥΠΕΠΘ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο σύλλογος είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε συμπληρωματική πληροφορία
χρειαστείτε, καθώς και οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε.
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