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ATTENZIONE 
 

• Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 
 a) leggere le informazioni alle pagine 2 e 3, 
 b) passare in rassegna le domande delle prove 1 e 2. 
• Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 
• Durata complessiva dell’esame per ogni coppia di esaminandi: 25  

minuti. 



INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI  
 

Ι. CHE COSA SI PROPONE DI VERIFICARE L'ESAME ORALE 
L'esame orale si propone di verificare l'abilità dei candidati ad esprimere un punto di vista relativamente ad 
un argomento oggetto di discussione, a scambiare informazioni mediate da testi scritti, a discutere tra di loro, 
dimostrando di padroneggiare le strutture della lingua e di saper comunicare nelle situazioni previste dalla 
prova d'esame. 

ΙΙ. PROCEDURA 
> La prova vera e propria dura 25 minuti ed i candidati vengono esaminati a coppie. 
> Essa consiste in due prove e si svolge interamente in lingua italiana. Perciò qualsiasi richiesta di chia-

rimenti o spiegazioni deve essere fatta, dal candidato, in lingua italiana. 
> Prima di proporre ai candidati gli argomenti delle prove, l'esaminatore “rompe il ghiaccio”, rivolgendo loro 

due o tre domande relative ai loro interessi, alle loro occupazioni eccetera. La rottura del ghiaccio e 
l'informazione dei candidati durano 3 minuti circa. 

> Ai candidati vengono sottoposti i testi-stimolo per la discussione, mentre le istruzioni relative a ciò che 
devono produrre vanno date oralmente dall'esaminatore. 

> Dopo la “rottura del ghiaccio” e prima dell'inizio della prima prova, l'esaminatore dà, naturalmente in 
italiano, le seguenti informazioni: 
- Sosterrete, nel corso dell'esame, due prove con cui si verificherà la vostra abilità a dialogare con me o 

con il vostro compagno / la vostra compagna. 
- Dovete usare solo la lingua italiana fino alla conclusione della prova. 
- Durante la prima prova ognuno/ognuna di voi ha a disposizione 3 minuti per dare la propria risposta o 

esprimere il proprio punto di vista, opportunamente motivati, relativamente all'argomento che vi 
propongo. Risponde prima il candidato / la candidata A, (tu/Lei), e poi il candidato / la candidata B 
(tu/Lei). 

- Con la seconda prova siete invitati a discutere tra di voi o/e con me su un determinato argomento. 
- Le informazioni sull'argomento di cui discutere le trarrete da due testi greci, uno per ciascuno/a, che vi 

sottoporrò. Avete 2 o 3 minuti di tempo per leggerli. I due testi, affini per contenuto e forma, 
contengono informazioni diverse che vi dovete scambiare nel corso dellla conversazione e che 
dovete utilizzare secondo le istruzioni che vi darò. 

- La durata complessiva della seconda prova è di 16 minuti. 
PROVA 1 
> Nella prima prova ogni candidato è invitato a rispondere ad una domanda e, in particolare, ad esprimere il 

proprio punto di vista su un certo argomento, giustificando la sua risposta. 
> Le domande poste ai due candidati sono diverse e si scelgono soprattutto in base all'età degli stessi. Se 

un candidato manifesta difficoltà a rispondere, l'esaminatore lo aiuta, senza però proporre una domanda 
diversa. 

PROVA 2 
> Nella seconda prova si richiede che i candidati traggano da un testo greco, precedentemente letto, le 

informazioni utili per dialogare tra di loro, chiedendo e dando informazioni, esprimendo un punto di vista, 
proponendo una soluzione, fornendo alternative ecc., secondo le istruzioni allegate al tema assegnato. 

> Ai candidati si propongono due testi differenti, di non più di 500 parole, affini per l'argomento e la forma. 
> Dopo l'indicazione del testo da leggere e dell'istruzione da eseguire, ai candidati saranno lasciati 2 o 3 

minuti per prendere visione del testo stesso. In seguito si richiede loro di avviare l'interazione, nel corso 
della quale l'esaminatore interviene per facilitare lo scambio, se lo ritiene opportuno. 

> Un candidato non può leggere il testo proposto al compagno. 
> Parlerà per primo il candidato che, nella prima prova, ha parlato per secondo e viceversa. 
> La seconda prova dura complessivamente 16 minuti. 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 4 
> Ci si accerti che sull'etichetta compaiano il nome e il codice del candidato. 
> La scheda di valutazione deve essere compilata da tutti e due i componenti la commissione esaminatrice. 

Il primo esaminatore valuta la produzione dei candidati durante l'esecuzione della prova, mentre il 
secondo, quello cioè che ha partecipato attivamente alla prova stessa, valuta ad esame concluso, dopo 
che i candidati si sono allontanati dall'aula. 

> Si usi una penna nera o blu. 
> Non si facciano cancellature. 
> L'assegnazione del punteggio per ogni criterio previsto dal modulo 4 diventa fattiva solo con l'annerimento 

della casella corrispondente, nel modo che segue: 
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ΙΙΙ. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione per il livello C1 sono i seguenti: 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1 & 2  
Προφορά και επιτονισμός 
Λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία 
Γραμματική ακρίβεια 
Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών 
Συνοχή, συνεκτικότητα και ευχέρεια λόγου 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 
Συνομιλιακές δεξιότητες 
∆ιαμεσολαβητικές δεξιότητες 

Durante le due prove gli esaminatori devono verificare e quindi annotare sul modulo precedente (facendo 
attenzione a non confondere i moduli dei due candidati) se ciascun candidato reagisce in modo 
appropriato alle domande. L'appropriatezza e quindi la conseguente positività della risposta devono essere 
sempre viste in relazione al livello C1, ad un livello cioè di conoscenza molto buona della lingua italiana. 
In questa ottica devono essere attribuiti i punteggi previsti per le prime cinque variabili del modulo: 
> fino a due punti (1-2) per la correttezza della pronuncia e dell'intonazione, valutando il peso, minimo (2) o 

moderato (1), dell'accento straniero; 
> fino a tre punti (0-3) per l'appropriatezza e la ricchezza lessicale, variabile la cui scala di misurazione va 

da (0), qualora il candidato usi in modo ripetitivo un lessico dimesso e improprio, a (3) se invece dimostra 
di possedere un ampio vocabolario, di cui seleziona le voci in modo naturale e spontaneo; 

> fino a tre punti (0-3) per la padronanza delle strutture morfosintattiche, variabile con una scala di 
misurazione da (0) a (3), a seconda dell'abilità a padroneggiare strutture morfosintattiche sempre più 
complesse, in coerenza con il livello C1, e della notevole (0) o minima (3) incidenza di eventuali errori 
sulla comprensibilità della produzione; 

> fino a tre punti (0-3) a seconda che le scelte linguistiche siano appropriate o meno in rapporto al compito 
assegnato, una variabile cioè che tiene conto della quantità di comunicazione convogliata nella risposta, 
dell'appropriatezza situazionale, dell'abilità a riconoscere il valore comunicativo degli elementi linguistici 
nel contesto specifico previsto dalle istruzioni; 

> fino a tre punti (0-3) per la coerenza delle argomentazioni proposte, la coesione del discorso e la 
naturalezza dell'espressione; in tale ambito si va da una produzione di brevi affermazioni, isolate o prive 
di consequenzialità (0) ad una produzione dove, da determinate premesse, si giunge, attraverso un 
percorso logico inequivocabile, ad una conclusione (3). 

 

La seconda prova viene poi nuovamente valutata secondo altre due variabili, entrambe con una scala di 
misurazione: 
> fino a tre punti (0-3) per l'abilità globale ad interagire con un'altra persona, esprimendo pareri, assenso o 

dissenso, proponendo soluzioni o alternative e mettendo opportunamente in atto le strategie che 
assicurano la riuscita dell'interazione (chiedere la parola, chiedere chiarimenti, scusarsi per l'interruzione, 
rispettare i ruoli e il grado di formalità della situazione eccetera); si va perciò da uno scambio privo di 
spontaneità, limitato a brevi commenti non contestualizzati (0), ad uno scambio naturale e spontaneo 
(naturalmente nei limiti consentiti dalla situazione d'esame), rispettoso dei ruoli e del contesto e 
scorrevole negli interventi (3); 

> fino a tre punti (0-3) per l'abilità a trasferire in italiano contenuti tratti da testi greci, di cui vengono 
selezionate le informazioni, che, opportunamente filtrate a seconda del compito da svolgere, vengono 
reimpiegate nel corso dello scambio orale con il compagno. 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Maggio 2010 
 

 

  

Livello C1 / Fase 4 Pagina 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 1 
 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 2 
 
 
 

Per motivi di segretezza, le domande relative a queste prove, 
anziché essere qui stampate, vengono consegnate agli 

esaminatori in fotocopia prima dell’inizio dell’esame stesso. 
Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne 

richiesta alla Commissione responsabile della sede d’esami. 
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PROVA 1: Proposta 1 

 
CHE CONSIGLIO DARESTI ...? 

 

 
 

N.1 

ad una tifosa che frequenta lo stadio indossando un bikini? 

 
farm1.static.flickr.com 

 
 
N.1 

   
 
 

N.2 

ad una persona che compra di tutto, 
anche ciò che non le serve? 

 
100soldi.it 

ad una signora che fuma 
anche se è incinta? 

 

 
 
N.3 

   
 
 

N.4 

ad una coppia che litiga dimen-
ticandosi della presenza dei figli? 

 

ad uno studente che deve 
dare un esame? 

 
vaol.it 

 
 
N.5 
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PROVA 1: Proposta 2 

 

 
 

N.1 

 
Foto di Ansa - La Presse donna moderna 

 
donnamoderna Emiliano Mancuso 

 
 

N.2 

   
 
 

N.3 

 
blogs.sdf.unige.it 

 
lorenzoaldini.wordpress.com 

 
 

N.4 

   
 
 

N.5 

 
spotanatomy.info 

 
 

N.5 
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PROVA 1: Proposta 3 

 

 
 
 

N.1 
 

 
elegitto.blog.kataweb.it  

 
 
 

N.2 

   
 
 
 

N.3 

 
 

 
 
 

N.4 

   
 
 
 

N.5 

 
ladestra.info 

 
 
 

N.5 
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PROVA 1: Proposta 4 

 

1. 

 

2. 

ilgiornaledipachino.com 

3. 

 
paradalice.it 

4. 

 

5. 
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PROVA 1: Proposta 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  focus.it 
 

MOGLIE E BUOI DEI 
PAESI TUOI 

FO
R

U
M

 

 

Sposeresti una persona di 
un altro Paese o sei 
d’accordo con questo 
detto? 

PAFFUTELLA È BELLO  

FO
R

U
M

 

 

La famosa Barbi è stata 
messa sotto accusa per il 
modello femminile che 
propone. Sei d’accordo? 

Dedicato alle donne:  

S
O

N
D

A
G

G
IO

  
 
Qualcuno dice ‘basta’ all’uso 
del corpo femminile nella 
pubblicità. Sei d’accordo? 
 

Dedicato ai genitori:  

S
O

N
D

A
G

G
IO

 

 

 
Il papa dice basta alle armi 
giocattolo. Sei d’accordo? 
 

La scienza del 
rimandare 

FO
R

U
M

 

Rimandare a domani 
quello che si può fare 
oggi, l’abitudine è più 
diffusa di quanto si 
pensi. Non rimandare 
a domani quello che 
puoi fare oggi: i nostri 
nonni ce lo hanno 
sempre consigliato. 
Ma avevano ragione?  

CHI VA PIANO, VA 
SANO E VA 
LONTANO? 

FO
R

U
M

 

 

È una buona idea 
abbassare il limite di 
velocità in 
autostrada? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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PROVA 1: Proposta 6 
 
 

 
salsadibit.blogspot.com 

 
 

 
L’Espresso 

1. 

2. 
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PROVA 2: Proposta 1 

 

ESAMINANDO B 

Ιστορία: Στην Ανατολία η καταγωγή των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών 
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, oι 
γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, την Αμερική 
και σε μεγάλο μέρος της Ασίας άρχισαν να διαφοροποιούνται από μια 
κοινή προγονική γλώσσα πριν από περίπου 8.000 χρόνια στην 
περιοχή της Ανατολίας.  
Η έρευνα υποστηρίζει τη θεωρία ότι η εκρηκτική ανάπτυξη της γλώσσας 
ξεκίνησε σε οικισμούς αγροτών στη σημερινή Τουρκία, και όχι σε κοινότητες 
νομάδων που μετανάστευσαν αργότερα στην περιοχή από τη Σιβηρία. 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η αρχαιότερη γλώσσα στο ινδοευρωπαϊκό δέντρο είναι η γλώσσα των 
Χετταίων, από την οποία άρχισαν να διαφοροποιούνται οι υπόλοιπες πριν από 7.800 έως 9.800 χρόνια. 
Το παρακλάδι που έδωσε τις γλώσσες που ομιλούνται σήμερα στην Ευρώπη άρχισε να διαχωρίζεται σε 
επιμέρους διαλέκτους πριν από 6.000 χρόνια. 
Οι κελτικές γλώσσες εμφανίστηκαν πριν από 2.900 χρόνια, οι λατινικές πριν από 1.700 χρόνια, ενώ οι 
γερμανικές -από τις οποίες προήλθαν και τα αγγλικά- άρχισαν να διαμορφώνονται πριν από 1.750 χρόνια. 
Όσον αφορά το παρακλάδι της Ασίας, η σημαντικότερη διακλάδωση χρονολογείται πριν από 4.600 χρόνια. 
Τα συμπεράσματα αυτά, που βρίσκονται σε συμφωνία με πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα από την 
Ανατολία, προήλθαν από σύγκριση 200 λέξεων σε 87 διαφορετικές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. 
 

Focus:home 
 
 

PROVA 2: Proposta 2 
 

       ESAMINANDO B 
 

Γ1 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Αγγλικά 
Eπείγουσα ερώτηση 

 Γιώργος π. - στις 7/5/2009, 09:01  
ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!! ΘΕΛΩ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ! 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΝΩ ΑΓΓΛΙΚΑ, Γ1 ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΛΙΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ (ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΒΑΣΗ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ Ή ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΜΕ 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΝΑ ΔΩΣΩ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΠΕΡΑΣΩ ΕΣΤΩ ΜΕ ΒΑΣΗ). ΑΚΟΜΑ ΑΝ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ANTIΣΤΟΙΧΟ 
ΔΙΠΛΩΜΑ ADVANCE. ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ, ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ 
PROFICIENCY ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΩ, AΛΛΑ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 55-75, ΤΑ LISTENING ΣΤΟ 50-65, ΤΟ SPEAKING 65 ΚΑΙ ΤΟ 
READING ΣΤΟ 50-70. ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΧΩ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΩΣΩ ΤΟ Γ1 KΑI NA TO ΠΑΡΩ? ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ: ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΒΡΩ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ? ΙΣΩΣ ΠΡΟΛΑΒΩ 
ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΛΙΓΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΤΙ 
ΛΕΤΕ? ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩ ΠΩΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΕΑ ΣΑΣ! ☺ 

                                                             experts.pathfinder.gr 
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PROVA 2: Proposta 1 

 
ESAMINANDO A 

Κόσμος: Οι μισές από τις ομιλούμενες γλώσσες θα έχουν εκλείψει ως το τέλος του αιώνα 
Όπως προειδοποιούν Αμερικανοί επιστήμονες, οι μισές από τις 
περίπου 6.800 διαφορετικές γλώσσες που υπάρχουν σήμερα θα έχουν 
εκλείψει έως το τέλος του αιώνα. 
Ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί ο γλωσσικός πλούτος των κοινωνιών που 
εξαφανίζονται είναι να καταγραφούν οι γραμματικοί κανόνες, τα λεξιλόγια και 
οι εκφράσεις τους.  
Η σταδιακή εξαφάνιση των γλωσσών είναι αδύνατο να αποτραπεί, καθώς οι 
επιμέρους, κάποτε απομονωμένοι, πολιτισμοί, απορροφώνται από 
μεγαλύτερες εθνικές ή παγκόσμιες ομάδες. 
«Υπάρχουν λιγότερες γλώσσες σήμερα από ό,τι πριν από ένα μήνα» είπε ο Ντέιβιντ Χάρισον του Κολεγίου 
Swarthmore στην Πενσιλβάνια. «Οι ανθρώπινες γλώσσες κυριολεκτικά εξαφανίζονται καθώς μιλάμε». 
Όπως αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού New Scientist, ο Χάρισον χρησιμοποίησε ως 
παράδειγμα τη γλώσσα «Τσάλιμ» της Σιβηρίας, η οποία σήμερα ομιλείται από ελάχιστα άτομα, όλα άνω των 
45 ετών. Η γλώσσα θα πεθάνει μαζί με τον τελευταίο από αυτούς τους ανθρώπους. 
Σύμφωνα πάντως με τον Ντέιβιντ Λάιτφουτ, ερευνητή Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τζορτζτάουν στις 
ΗΠΑ, το θετικό είναι ότι οι γλώσσες που τείνουν να επικρατήσουν σε όλο τον κόσμο -κινεζικά, ισπανικά, 
αγγλικά- γίνονται όλο και πιο σύνθετες και πλούσιες. Ο Λάιτφουτ δεν αποκλείει μάλιστα οι επικρατούσες 
αυτές γλώσσες να διαχωριστούν στο μέλλον σε επιμέρους, νέες διαλέκτους. 
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PROVA 2: Proposta 2 
 

    ESAMINANDO A 

Γ1 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Αγγλικά  

Aπάντηση 

 Achilleas K στις 7/5/2009, 12:21  
Καλημέρα Γιώργο, 
Εμπειρικά, μπορώ να σου πω πως πολλοί μαθητές θεωρούν το Κπγ μάλλον "δύσκολες" 
εξετάσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πιο μικρά παιδιά και λιγότερο για τους ενήλικες 
(στους οποίους εξάλλου απευθύνεται η εξέταση). Τώρα σε ό,τι αφορά τη 'βάση', έχε 
υπόψην πως στο Κπγ υπάρχουν 2 βάσεις. Πρέπει αθροιστικά να πιάσεις ένα ποσοστό 
(60%), αλλά και τουλάχιστον 30% σε κάθε ενότητα χωριστά. Προσωπικά λοιπόν θα 
πρότεινα να δώσεις εξίσου μεγάλη σημασία σε όλες τις ενότητες. 
Τα ποσοστά που αναφέρεις (υποθέτω πως μιλάς για practice tests του ECPE), είναι μάλλον 
καλά για το επίπεδό σου με δεδομένο πως είσαι ακόμη στο πρώτο έτος προετοιμασίας. 
Νομίζω πως αποτελούν καλή βάση για να γράψεις καλά στις αντίστοιχες ενότητες του Κπγ.  
Για να συνοψίσω, μάλλον πας καλά, έχεις διδαχθεί αγγλικά πολλά χρόνια και είσαι σε καλό 
επίπεδο, οπότε δε χρειάζεται να αγχώνεσαι. Προχώρα χαλαρά πια, την Παρασκευή βγες 
για καφέ με τους φίλους σου, μη διαβάσεις τίποτα εκείνη την ημέρα και πήγαινε να δώσεις 
το Σάββατο χωρίς άγχος (όσο γίνεται). Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. 
Μπες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για περισσότερες πληροφορίες, για παλιά 
θέματα και λύσεις www.ypepth.gr 
Καλή επιτυχία! 

experts.pathfinder.gr 
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ESAMINANDO B 
 

aurora  
  

 
  
Εγγραφή: 05-01-2009 
 

Ο ιδανικός καθηγητής!  

Καλησπέρα σε όλους! Φέτος πέρασα στη φιλολογία (δεν το κρύβω μετά από πολύ 
διάβασμα και κόπο), κάτι το οποίο χρόνια ήθελα και είχα συνειδητά επιλέξει. Θα ήθελα 
τη βοήθειά σας πάνω στο εξής θέμα: θεωρώ το λειτούργημα του δασκάλου πολύ 
σημαντικό, γι’ αυτό θέλω όταν θα μπω στο μέλλον σε τάξη ως καθηγήτρια πια, να 
κάνω όσο καλύτερα γίνεται αυτό που αγαπώ. Για να το πετύχω αυτό δεν πρέπει να 
ξεχάσω αυτά που πίστευα κι εγώ όταν ήμουν μαθήτρια, τι θέλουν οι μαθητές από τους 
δασκάλους τους. Με λίγα λόγια, σας ζητώ να μου πείτε: 
- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ένας καθηγητής; 
- Τι πιστεύετε ότι ∆ΕΝ πρέπει να κάνει! 
- Ποια στοιχεία θέλετε να διαθέτει; 
- Ποια στοιχεία ∆ΕΝ θέλετε να τον χαρακτηρίζουν; 
- Οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε για τον ιδανικό καθηγητή. 
Μπορείτε να κάνετε από 1 έως 100 σχόλια, να γράψετε για τις δικές σας εμπειρίες, για 
τους δασκάλους ή τους καθηγητές που σας έμειναν αξέχαστοι. Απλώς να ξέρετε ότι η 
βοήθειά σας είναι σημαντική και ότι θα δώσω μεγάλη σημασία σε ό,τι είδους 
συμβουλές και να μου δώσετε!!!  

  
 

ischool.e-steki.gr 
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TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
 
Μορφωτική υπεροχή των γυναικών 
 
Το 31% των γυναικών ηλι-
κίας 30-34 ετών διαθέτουν 
πτυχίο πανεπιστημίου, ένα-
ντι 27% των αντρών της ίδιας 
ηλικίας. 
Το επίπεδο μόρφωσης των 
γυναικών ανέβηκε πολύ πιο 
γρήγορα απ' ότι στους 
άντρες, καθώς όλο και πε-
ρισσότερες γυναίκες σε νεα-
ρότερες ηλικίες σπουδάζουν 
στα πανεπιστήμια. Στην πρώ-
τη θέση βρίσκεται η Φιν-
λανδία, όπου το 52% των γυ-
ναικών είναι απόφοιτες τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης και 
ακολουθεί η Δανία. Τις τε-
λευταίες θέσεις καταλαμβά-
νουν η Τσεχία, η Ρουμανία 
και η Σλοβακία, όπου το πο-
σοστό των γυναικών με πα-
νεπιστημιακή εκπαίδευση πε-
ριορίζεται κάτω του 15%. 
Επίσης, το 80% των γυναικών 
με πτυχίο πανεπιστημίου με-
τέχει στην αγορά εργασίας, 
έναντι του 44% των γυναι-
κών με βασική εκπαίδευση. 
Επιπλέον, στη Σουηδία, που 
καταλαμβάνει την πρώτη θέ-

ση στο σχετικό κατάλογο 
(ενώ ακολουθούν η Δανία 
και η Φινλανδία), το 23% των 
γυναικών με 
πανεπιστημια-
κή εκπαίδευση 
συνεχίζουν με 
διά βίου εκ-
παίδευση, έναντι 19% των 
αντρών. Το αντίστοιχο ποσο-
στό για την Ελλάδα πε-
ριορίζεται ωστόσο στο 1% για 
τις γυναίκες και το 5% για 
τους άντρες. 

  
Testo: Καθημερινή.   Foto: www.corriereuniv.it 
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Metalrockheart  
  

 
 
 
Εγγραφή: 07-01-2009 
 

Απάντηση-Σχόλιο: Ο Ι∆ΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ!  

Με τον ιδανικό καθηγητή έχω ταυτίσει μια καθηγήτρια που είχα πέρσι στην τρίτη 
Γυμνασίου. Επίσης φιλόλογος. Μαζί της κάναμε το μάθημα των κειμένων και της 
ιστορίας και αυτό που μου άρεσε σε εκείνη είναι ότι παρέδιδε με έναν τρόπο που 
μόνο βαρετός δεν ήταν. Το μυστικό νομίζω πως είναι να είναι κανείς 
απελευθερωμένος από τα βιβλία, δηλαδή να μην στέκεται μόνο σε αυτά που λέει 
το βιβλίο αλλά να διανθίζει την παράδοση με συζητήσεις. Να είναι ανοιχτός, να 
ακούει τις απόψεις των μαθητών, να συζητάει μαζί τους, να ακούει τις απορίες 
τους. Ακόμη να μπορεί να προσαρμόσει ένα κείμενο π.χ. που γράφτηκε σε μια 
άλλη εποχή, στα σημερινά δεδομένα και να βρει έτσι αφορμή για έναν 
εποικοδομητικό διάλογο. 
Νομίζω πως αυτό που όλοι αναζητούμε σε έναν καθηγητή είναι να μας 
καταλαβαίνει, να μας σέβεται, να μπορεί να μπει στη θέση μας και να μας 
προτρέπει να εκφράσουμε ελεύθερα τον εαυτό μας. Πιστεύω πως από έναν τέτοιο 
καθηγητή, ακόμα και μια αρνητική κριτική είναι ευπρόσδεκτη, γιατί ξέρουμε πως 
στόχος του θα είναι να μας κάνει πρώτα καλύτερους ανθρώπους και μετά 
καλύτερους μαθητές. 
Εύχομαι να πετύχεις τους στόχους σου και να γίνεις ένας αξιόλογος 
εκπαιδευτικός! Γειααααα! 
 

 
ischool.e-steki.gr 
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TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
 

«∆ιαδικτυακή» υπεροχή των αντρών 
 

Αντιθέτως, οι άντρες υπερ-
τερούν στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και ειδικότερα 
των Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και του Διαδικτύου. Το 
54% περίπου των αντρών 
ηλικίας 25-54 ετών στην Ε.Ε. 
χρησιμοποιούν καθημερινά 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
των γυναικών αρκετές μονά-
δες κάτω, δηλ. είναι στο 47%. 

Εξάλλου, το ποσοστό των 
αντρών που χρησιμοποιούν 
το Διαδίκτυο κυμαίνεται στο 
43%, έναντι το 34% των γυ-
ναικών. 
Είναι σημαντικό να αναφερ-
θεί σε αυτό το σημείο, ότι πά-
νω από το 57% του πληθυ-
σμού ηλικίας μεταξύ 25-54 
χρόνων στη Δανία, την Ολ-
λανδία, τη Φινλανδία, συν 
την Ισλανδία και τη Νορ-

βηγία, χρησιμοποιεί το Ίντερ-
νετ σε καθημερινή βάση για 
τη δουλειά του ή για προ-
σωπικούς λόγους. 
Από την άλλη πλευρά στη 
Βουλγαρία, την Τσεχία, την 
Ελλάδα και την Πολωνία λι-
γότερο από το 24% του πλη-
θυσμού χρησιμοποιεί το Ίν-
τερνετ. 

 

                          Καθημερινή 
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PROVA 2: Proposta 5 

     ESAMINANDO B 
 

Ανακαλύψτε τον κόσμο των επιτραπέζιων! 
Πιθανότατα έχουν περάσει πολλά πολλά χρόνια από τότε που η συνηθέστερη ερώτηση 
προς τους φίλους σας ήταν το «τι θα παίξουμε». Αυτοί που είχαν την τύχη να μεγαλώσουν 
σε άλλο από το αμιγώς αστικό περιβάλλον μπορούσαν να δώσουν τότε απαντήσεις όπως 
κρυφτό, μήλα ή κυνηγητό. Οι υπόλοιποι, αν δεν παίζαμε ποδόσφαιρο ή «σχοινάκι» σε 
αλάνες της κακιάς ώρας, βλέπαμε τα επιτραπέζια ως τη μόνη λύση παιδικής 
διασκέδασης.  

Ποιος δεν έχει παίξει Monopoly, γκρινιάρη ή φιδάκι; Ή το πνευματώδες Scrabble, το 
Trivial Persuit ή το Taboo; Σήμερα στην ελληνική αγορά υπάρχουν εκατοντάδες τίτλοι 
«ενήλικων» και οικογενειακών επιτραπέζιων παιχνιδιών.  

Σας φαίνεται παιδαριώδης ασχολία; Απλώς επιλέξτε κάποιο επιτραπέζιο και ... βλέπετε. 
«Ποιο το όφελος από το να παίζει κανείς επιτραπέζια;» θα 
αναρωτηθούν οι πρακτικότεροι των αναγνωστών. Όποιο είναι και από 
το να βλέπει μια ταινία ή να πίνει τον καφέ του σε μία καφετέρια, 
είναι η απάντηση. Τα επιτραπέζια δεν είναι τρόπος ζωής. Είναι απλώς 
μία εναλλακτική ασχολία πολύ πιο διασκεδαστική και χρήσιμη από το 
«να περνά ο χρόνος».  
 

in2life.gr 
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 Ζώα στο σπίτι;  
Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο 
να έχεις ένα σκύλο μέσα 
στο σπίτι. Χρειάζονται κά-
ποιες παραχωρήσεις. Είναι 
βασικό ο σκύλος να είναι 
αποδεκτός από όλα τα 
μέλη. 

Σχετικά με την επιλογή της ράτσας: για μέ-
να δεν υπάρχει διαφορά, όλα μπορούν να 
ζήσουν σε διαμέρισμα. Εξαρτάται από το 
πώς θα μάθει ο σκύλος. Μοναδικό ίσως 
κριτήριο το τρίχωμα.  
Αυτά με το μακρύ τρίχωμα έχουν ένα επι-
πλέον πρόβλημα. Γεμίζουν χαλιά και κα-
ναπέδες με τρίχες, ακόμα και την περίοδο 
που δεν αλλάζουν τρίχωμα. Χρειάζονται 
ιδιαίτερη περιποίηση και καθάρισμα.  

Το να τον αφήνεις μόνιμα στο μπαλκόνι δεν 
είναι λύση και δημιουργεί άλλου είδους προ-
βλήματα, τόσο στον σκύλο όσο και στους γεί-
τονες. Μπορείς να τον αφήνεις έξω κάποιες 
ώρες, όμως θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένος ο χώρος. Δηλαδή με ίσκιο και 
δροσιά το καλοκαίρι, ζεστός και στεγνός το 
χειμώνα. Με κάποια σιδεριά να περιορίζεται 
ο χώρος του που πρέπει να είναι αρκετός για 
το μέγεθός του. Χρειάζεται να του διαθέτεις 
αρκετό χρόνο κάθε απόγευμα σε βόλτες για 
να γυμνάζεται και να βγάζει την ενεργητικό-
τητά του. Αν όλα πάνε καλά μετά την ενη-
λικίωση θα έχει προσαρμοστεί και θα ξέρει τι 
επιτρέπεται και τι όχι μέσα στο σπίτι. 

e-artemis.com 
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PROVA 2: Proposta 5 

       ESAMINANDO A 

Ανακαλύψτε τον κόσμο των επιτραπέζιων! 
Yπάρχουν επιτραπέζια ό,τι είδους θέματος, διάρκειας και βαθμού 
δυσκολίας μπορείτε να φανταστείτε και να επιθυμήσετε. Δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι το επιτραπέζιο παιχνίδι έχει 
αντικατασταθεί από τα παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Αυτό όμως είναι αληθές μόνο για μια πολύ μικρή κατηγορία 
παιχνιδιών που συνήθως δεν προορίζονται για περισσότερους από 

έναν ή δύο παίκτες.  

Για τον αμύητο, αλλά και για τον μυημένο στα επιτραπέζια, υπάρχει η Κάισσα: Το 
κατάστημα απόλυτο must για όποιον επιθυμεί να ψάξει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι της 
αρεσκείας του. Εκεί θα βρείτε επιτραπέζια που ούτε φανταζόσασταν ότι υπάρχουν, 
αλλά κυρίως τους πρόθυμους να σας εξυπηρετήσουν γνώστες, εξηγώντας σας 
ταυτόχρονα πώς παίζεται και τι προσφέρει το κάθε παιχνίδι.  
Αυτό που μας κάνει (χρόνια) εντύπωση στην Κάισσα είναι η επαγγελματικά φιλική 
συμπεριφορά των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Όπως θα διαπιστώσετε με μια σας 
επίσκεψη σκοπός τους δεν είναι σας «πουλήσουν τα πάντα», αλλά να ανακαλύψουν 
μαζί σας ποιο παιχνίδι πραγματικά θα σας ενδιέφερε να παίξετε. Και εδώ υπάρχει 
ένα λεπτό σημείο, αφού ένα παιχνίδι που φαίνεται πολύ διασκεδαστικό ή ενδιαφέρον 
για κάποιον, για κάποιον άλλον είναι αδιάφορο ή βαρετό. Εξηγήστε τους πόσοι και τι 
θέλετε να παίξετε και δεν θα απογοητευτείτε.  
 

in2life.gr 
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        ESAMINANDO Α 

Κατοικίδια ζώα: Ποιο ρόλο παίζουν στην υγεία μας; 
Διάφορες κλινικές έρευνες έδειξαν ότι τα κατοικίδια ζώα έχουν τις 
ακόλουθες ευεργετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία: 
Μείωση της πίεσης, της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων. 

Οι ηλικιωμένοι επισκέπτονται λιγότερο το γιατρό τους και γενικά 
έχουν περισσότερες δραστηριότητες με λιγότερο εκφυλισμό των δεξιοτήτων τους σε 
σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν αγαπημένο κατοικίδιο ζώο. Παιδιά που έχασαν ένα 
από τους γονείς τους, αντεπεξέρχονται καλύτερα στον πόνο της απώλειας όταν έχουν 
ένα αγαπημένο κατοικίδιο ζώο. Άτομα που έχουν κατοικίδια ζώα έχουν καλύτερη 
ψυχολογική κατάσταση και παρουσιάζουν λιγότερο στρες σε σύγκριση με αυτούς που 
δεν έχουν ζώα. Παιδιά που έχουν αγαπημένα κατοικίδια ζώα, έχουν περισσότερες 
αθλητικές δραστηριότητες και με περισσότερη κοινωνικοποίηση. Παράλληλα οι 
γνωστικές τους ικανότητες αυξάνονται. Σε ασθενείς με AIDS, τα κατοικίδια ζώα 
μειώνουν το στρες και την κατάθλιψη. Είναι για αυτούς πηγή υποστήριξης και 
άντλησης δύναμης για να αντέξουν στην ασθένειά τους. Περίπου 70% των οικογενειών 
δηλώνουν πιο ευτυχισμένες μετά την απόκτηση ενός κατοικίδιου ζώου. 

                                                                                                                                                                  medlook.net 


