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ATTENZIONE 
 

 Scrivere sull’apposito quaderno. 
 Utilizzare una pagina diversa per ogni prova. 
 Eseguire tutte le prove proposte. 
 Servirsi di una penna blu o nera. 
 Tempo a disposizione: 90 minuti. 
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PROVA 1 
 

Nel forum di Panorama trovi il seguente messaggio: 
A scuola per imparare. E la voglia? 
La scuola dovrebbe essere la fucina delle nostre classi dirigenti, ma chi ha voglia di 
lavorare? I ragazzi vogliono solo perdere una mezza giornata, poi il pomeriggio passarlo con 
gli amici, al computer, con la ragazza o il ragazzo, in palestra. I giovani sono sempre più ap-
prossimativi, la matematica richiede tempo, passione e pazienza, lasciamola stare, la 
letteratura è obsoleta, le materie tecniche sono difficili. Diamo la colpa agli insegnanti e ai 
metodi antichi e sorpassati, ai libri di testo che sono ostici, al sistema. Alla fine dell'anno 
dovrebbero essere per la maggior parte bocciati (la colpa sarebbe degli insegnanti che non 
hanno attivato tutto quello che era nelle loro facoltà per un recupero generale della classe) o, 
invece, tutti promossi e tutti contenti? 

Invia il tuo intervento (di circa 180 parole,firmato Alberto/Alberta) in cui: 
 confermi o meno la validità delle affermazioni espresse, 
 spieghi perché molti adulti concordano con queste affermazioni, 
 le sostieni o le smentisci in base alle tue esperienze personali. 

 
 

 

PROVA 2 
Una società che possiede due alberghi di lusso a Creta ti chiede di preparare un breve testo in 
lingua italiana traendo ispirazione dai testi più lunghi che si trovano nel suo sito in lingua greca, 
inglese e tedesca. Presenta, in modo riassuntivo, le informazioni del testo seguente. Il tuo testo 
deve essere di circa 170 parole. 

 
Διαμονή: Χερσόνησος Κρήτης 
Creta Maris Convention & Golf Resort: Δωμάτια & Σουίτες: 534  
Ένα μικρό χωριό με ελικοειδή δρομάκια, σφυρήλατα πέτρινα μονοπάτια, μικρές 
πλατείες, πλημμυρισμένα μυρουδιές και χρώματα από δένδρα και λουλούδια, 
πιστή αναπαράσταση αιγαιοπελαγίτικου χωριού, ονειρικός συνδυασμός 
παράδοσης και πολυτέλειας.  

Terra Maris Convention & Golf Resort: Δωμάτια & Σουίτες: 141 
Το Terra Maris είναι ένα νεόκτιστο ξενοδοχείο, ακριβώς δίπλα στο 
παραθεριστικό ξενοδοχείο Creta Maris, το οποίο μένει ανοικτά όλο το χρόνο, 
προσφέροντας τη δυνατότητα τόσο καλοκαιρινών διακοπών όσο και χειμερινών 
αποδράσεων. 
  
Οικογενειακές Διακοπές 

 Οι οικογενειακές διακοπές πρέπει να είναι χαλαρωτικές και να προάγουν στενότερες σχέσεις και επαφές 
μεταξύ των μελών. Οι ιδανικές οικογενειακές διακοπές στην Κρήτη επιτρέπουν και στους γονείς αλλά και 
στα παιδιά χρόνο για χαλάρωση και διασκέδαση. Τα παιδιά χρειάζονται λιγότερο προγραμματισμό και 
περισσότερο αυθορμητισμό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διακοπές είναι και για τα παιδιά.  

Για περισσότερη ευεξία 
Το Terra Maris που λειτουργεί από Μάιο έως Σεπτέμβριο ως ένα Ultra All Inclusive Wellness and Golf 
Resort, παντρεύει αρμονικά το σύγχρονο με το παραδοσιακό, την πολυτέλεια των εγκαταστάσεων με τη 
λιτότητα των «γραμμών» και τις άριστες υπηρεσίες με τη φιλική εξυπηρέτηση, αποτελώντας τον ιδανικό 
προορισμό για αλησμόνητες οικογενειακές -και όχι μόνο- διακοπές.  
Για διακοπές γεμάτες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, για μέρες ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης για όλη την 
οικογένεια είτε για μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, το Terra Maris αποτελεί τη σωστή 
επιλογή, που υπόσχεται να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες.  
Στο Terra Maris, μπορείτε ακόμα να συνδυάσετε θαυμάσια διασκέδαση και δουλειά, αφού είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με το υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο του Creta Maris -ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά 
κέντρα στην Ελλάδα- και μπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως τους συμμετέχοντες σε συνέδρια ή εταιρικές 
συναντήσεις, ενώ το τμήμα κέτερινγκ και δεξιώσεων μπορεί να καλύψει και τους πιο απαιτητικούς.  
Στο Terra Maris υπάρχουν όλα, η επιλογή είναι δική σας.  

www.maris.gr 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


