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ERASMUS+ PLACEMENT – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΕΔΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΩΜΗΣ SAPIENZA 
 
Η Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου της Ρώµης 
Sapienza δέχεται αιτήσεις από προπτυχιακούς φοιτητές, µεταπτυχιακούς και 
υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Erasmus Placement µε σκοπό τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης κατά τα 
ακαδηµαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020.  
Οι τοµείς στους οποίους οι υπότροφοι Erasmus+ Placement µπορούν να 
απασχοληθούν είναι: 
 
ΤΟΜΕΑΣ Α – Διδασκαλία της ελληνικής σε ξένους 
 
Διδασκαλία της ελληνικής σε µαθητές και καθηγητές Λυκείων της Ρώµης µε τα 
οποία η Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου Sapienza 
συνεργάζεται στα πλαίσια του Προγράµµατος Τα νεοελληνικά στα Λύκεια της Ρώµης. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

1. Να είναι φυσικοί οµιλητές της ελληνικής 
2. Να διαθέτουν αποδεδειγµένα πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας 

(επίπεδο Γ1 µε βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο) 
3. Να υπάγονται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:  
α. εγγεγραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες στον 
τοµέα της Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  
β. να έχουν ήδη αποκτήσει ένα από τα παραπάνω διπλώµατα (3. α.) και να 
είναι εγγεγραµµένοι προπτυχιακοί φοιτητές ή µεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι 
διδάκτορες σε οποιονδήποτε τοµέα της Φιλολογίας  
γ. να είναι προπτυχιακοί φοιτητές ή µεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες 
Ελληνικής Φιλολογίας και ταυτόχρονα να έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία 
την παρακολούθηση του προγράµµατος «Διαδροµές στη Διδασκαλία της 
Ελληνικής ως Δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας   
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4. Να διαθέτουν αποδεδειγµένα εµπειρία στη Διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας  

5. Θα συνεκτιµηθεί οποιαδήποτε άλλη αποδεδειγµένη εµπειρία στον παραπάνω 
τοµέα, καθώς και ενδεχόµενες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στο εν λόγω 
επιστηµονικό αντικείµενο 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ Β – Καταλογογράφηση Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών και Κυπριακών 
Σπουδών 
 
Απασχόληση στην καταλογογράφηση των συλλογών βιβλίων της Έδρας 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου της Ρώµης Sapienza, 
µε σκοπό την ένταξή τους στον online κατάλογο του Πανεπιστηµίου και στον 
Εθνικό Κατάλογο της Ιταλίας. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

1. Να είναι φυσικοί οµιλητές της ελληνικής 
2. Να διαθέτουν αποδεδειγµένα καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 

µε βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο) 
3. Να υπάγονται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:  
α. να είναι εγγεγραµµένοι προπτυχιακοί φοιτητές ή µεταπτυχιακοί ή 
υποψήφιοι διδάκτορες σε τµήµατα ή προγράµµατα Βιβλιοθηκονοµίας  
β. να είναι εγγεγραµµένοι προπτυχιακοί φοιτητές ή µεταπτυχιακοί ή 
υποψήφιοι διδάκτορες σε τµήµατα φιλοσοφικής σχολής µε αποδεδειγµένες 
βασικές γνώσεις βιβλιοθηκονοµίας 

4. Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ιδιαίτερα Office 
5. Θα συνεκτιµηθεί οποιαδήποτε άλλη αποδεδειγµένη εµπειρία στον παραπάνω 
τοµέα, καθώς και ενδεχόµενες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στο εν λόγω 
επιστηµονικό αντικείµενο 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ – Δηµιουργία Βάσης Βιβλιογραφικών Δεδοµένων 
 
Απασχόληση στην αποδελτίωση, συλλογή, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση 
βιβλιογραφικών δεδοµένων που σχετίζονται µε το ερευνητικό πρόγραµµα της Έδρας 
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Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου της Ρώµης Sapienza 
Osservatorio Neogreco. 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

1. Να είναι φυσικοί οµιλητές της ελληνικής 
2. Να είναι φυσικοί οµιλητές της ιταλικής ή να διαθέτουν αποδεδειγµένα πολύ 
καλή ή άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1 ή Γ2 µε βάση το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο) 

3. Να είναι εγγεγραµµένοι προπτυχιακοί φοιτητές ή µεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι 
διδάκτορες σε τµήµατα ελληνικής φιλολογίας (απόλυτη προτεραιότητα θα 
δοθεί σε φοιτητές που εξειδικεύονται στις νεοελληνικές σπουδές) 

4. Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
5. Θα συνεκτιµηθεί οποιαδήποτε άλλη αποδεδειγµένη εµπειρία στον παραπάνω 
τοµέα, καθώς και ενδεχόµενες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στο εν λόγω 
επιστηµονικό αντικείµενο 

 
 
Σηµειώνεται πως η Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του 
Πανεπιστηµίου της Ρώµης Sapienza θα εξετάσει την κάθε αίτηση και, εφόσον 
αξιολογήσει το βιογραφικό σηµείωµα και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα της 
υποψηφιότητας, θα αποφασίσει κατά περίπτωση για την αποδοχή της αίτησης ή την 
απόρριψή της. Η κατάθεση αίτησης από την πλευρά των υποψηφίων δε συνεπάγεται 
σε καµία περίπτωση υποχρεωτική αποδοχή της. Η Έδρα διατηρεί το δικαίωµα να 
απορρίψει αιτήσεις είτε διότι οι υποψήφιοι δε διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, 
είτε για άλλο λόγο για τον οποίο θα κριθεί πως δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας 
µε τον υποψήφιο.  
 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Τοµέας Α: από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους 
 
Τοµέας Β: από 1 Οκτωβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους 
 
Τοµέας Γ: από 1 Οκτωβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους Τοµείς Β και Γ δεν µπορεί σε καµία 
περίπτωση να είναι µικρότερη των τριών µηνών και µεγαλύτερη των δώδεκα 
µηνών.  
Αιτήσεις για τον Τοµέα Α γίνονται δεκτές µόνο και δίχως καµία εξαίρεση για 
απασχόληση 7 συνεχόµενων µηνών. Η απασχόληση στον Τοµέα Α ξεκινά κάθε 
ακαδηµαϊκό έτος την τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την 
τελευταία εβδοµάδα του Μαΐου.    
 
 
ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν για πρακτική άσκηση στην Έδρα Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου της Ρώµης Sapienza, σύµφωνα µε τον 
εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου, θα πρέπει να απασχοληθούν 30 ώρες ανά 
εβδοµάδα.  
Σχετικά µε τις αργίες και την περίοδο διακοπών τηρείται αυστηρά το πρόγραµµα του 
Πανεπιστηµίου της Ρώµης Sapienza, όπως αυτό ορίζεται µε σχετική απόφαση της 
Πρυτανείας για κάθε ακαδηµαϊκό έτος. 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι φοιτητές µπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cattedraneogreco@uniroma1.it προσθέτοντας στο 
ηλεκτρονικό µήνυµα το αντικείµενο: Erasmus Placement 
 
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα παρακάτω έγγραφα, 
συνταγµένα αποκλειστικά στην ελληνική ή την ιταλική γλώσσα: 
 

1. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου  
2. Συνοδευτική επιστολή (cover letter) του υποψηφίου όπου θα αναφέρονται:  

 
- ο Τοµέας που ο υποψήφιος επιθυµεί να απασχοληθεί  
- η περίοδος που ο υποψήφιος επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την πρακτική 
άσκηση 
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- έκθεση στην οποία ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 
επιθυµεί να πραγµατοποιήσει, στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus+ 
Placement, την πρακτική άσκηση στην Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου της Ρώµης Sapienza, καθώς και τους λόγους 
για τους οποίους επιλέγει τον συγκεκριµένο Τοµέα απασχόλησης 

- συνοδευτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τα απαραίτητα προσόντα για 
τον κάθε Τοµέα (όλα τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή .pdf) 

 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον 
υπεύθυνο καθηγητή της Έδρας Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του 
Πανεπιστηµίου της Ρώµης Sapienza, prof. Χρήστο Μπιντούδη, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου: mpintoudis@gmail.com και christos.bintoudis@uniroma1.it 

 
 
 


