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Πρόγραμμα

-  Προβολή της ταινίας Omaggio a Roma του Franco Zeffirelli (διάρκειας 3’) 

-  Καλωσόρισμα από την Δρ. Αθανασία (Σούλα) Δρακούλη, διδάσκουσας 
του μαθήματος Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης

- Χαιρετισμοί: 
 - Οδυσσέας Ζώρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
 -  Αγγέλα Καστρινάκη, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης
 -  Paolo Bartolozzi, Επίτιμος Υποπρόξενος της Ιταλίας στην 

Ανατολική Κρήτη και το νομό Ρεθύμνης

(5+1)ν λόγοι για να μάθεις Ιταλικά ...

Α’ Θεματική Ενότητα : Ιστορία 

... γιατί Έλληνες και Ιταλοί συναντήθηκαν πολλές φορές στην ιστορική 
τους πορεία.
α.  Παρουσίαση του θέματος από τους φοιτητές του μαθήματος Ιταλικής 

Γλώσσας και Ορολογίας  
β. Παιχνίδι με θέμα την Ιστορία στην ιταλική γλώσσα  

Β’ Θεματική Ενότητα : Αρχαιολογία

... γιατί διαχρονικά κόσμησαν και την Ελλάδα και την Ιταλία εξαιρετικά 
εικαστικά και αρχιτεκτονικά έργα, από τους δύο πολιτισμούς
α.  Παρουσίαση του θέματος από τους φοιτητέςτου μαθήματος Ιταλικής 

Γλώσσας και Ορολογίας
β. Παιχνίδι με θέμα την Αρχαιολογία στην ιταλική γλώσσα 

Γ’ Θεματική Ενότητα : Γλώσσα

... γιατί η Ιταλική και η Ελληνική είναι 2 γλώσσες η μία μέσα στην 
άλλη.
α.  Παρουσίαση του θέματος από τους φοιτητές του μαθήματος Ιταλικής 

Γλώσσας και Ορολογίας                                                     
β. Παιχνίδι με θέμα την ιταλική γλώσσα 

Δ’ Θεματική Ενότητα : Λογοτεχνία

... γιατί οι αλληλεπιδράσεις στο χώρο των γραμμάτων ανάμεσα στον 
ελληνικό και τον ιταλικό πολιτισμό έχουν χαρίσει στην ανθρωπότητα 
αθάνατα έργα.
α.  Παρουσίαση του θέματος από τους φοιτητές του μαθήματος  Ιταλικής 

Γλώσσας και Ορολογίας
β. Παιχνίδι με θέμα την Λογοτεχνία στην Ιταλική γλώσσα

Ε’ Θεματική Ενότητα : Σύγχρονη ζωή 

… γιατί το Made in Italy έχει μπει τόσο μέσα στην καθημερινότητα του 
Νεοέλληνα
α.  Παρουσίαση του θέματος από τους φοιτητές του μαθήματος  Ιταλικής 

Γλώσσας και Ορολογίας
β. Παιχνίδι στην ιταλική γλώσσα με θέματα από τη σύγχρονη ζωή

ΣΤ’ Θεματική Ενότητα : Σπουδές 

… γιατί οι Έλληνες ανέκαθεν σπούδαζαν στα Ιταλικά Πανεπιστήμια 
και οι Ιταλοί πάντα αγαπούσαν και ευνοούσαν τη διδασκαλία των 
ελληνικών γραμμάτων
α.  Παρουσίαση του θέματος από τους φοιτητές του μαθήματος  Ιταλικής 

Γλώσσας και Ορολογίας
β.  Ομιλία της Δρ. Giuseppina Filli για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στην 

Ιταλία                                                
γ. Παιχνίδι στην ιταλική γλώσσα με θέμα την Εκπαίδευση

Μουσικός επίλογος και ιταλικές γεύσεις παρασκευασμένες…  
αλά κρητικά.
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