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ATTENZIONE 
 Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 

a) leggere le informazioni alle pagine 2 - 4, 
b) passare in rassegna le domande della prova 1 e le prove 2 e 3. 

 Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 
 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Διάρκεια: 25 λεπτά 

Τρόπος εξέτασης: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους. 

Μέρη εξέτασης: 

 Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 

ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο και το περιβάλλον του (ορισμένες ερωτήσεις επιπέδου Β1 και άλλες 

επιπέδου Β2). Η δοκιμασία διαρκεί 6 λεπτά της ώρας συνολικά, και για τους δύο υποψηφίους (3 λεπτά για 

τον καθένα). Ο εξεταστής συνομιλεί με τον κάθε υποψήφιο εναλλάξ. 

 Δοκιμασία 2: Μονόλογος. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν ως ερέ-

θισμα μία ή περισσότερες εικόνες. Ορισμένα είναι επιπέδου Β1 και άλλα επιπέδου Β2. Το επίπεδο 

δυσκολίας της ερώτησης δεν ανακοινώνεται, φυσικά, στον εξεταζόμενο: το γνωρίζει μόνο ο εξεταστής. Η 

δοκιμασία διαρκεί συνολικά 8 λεπτά της ώρας και για τους δύο υποψηφίους (4 λεπτά για τον καθένα). 

Στην περίπτωση αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι 

υποψήφιοι καλούνται να τα απαντήσουν. 

 Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση. Κάθε υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε ερωτήματα με βάση ένα 

ελληνικό κείμενο. Ορισμένα ερωτήματα είναι επιπέδου Β1 και άλλα επιπέδου Β2. Η δοκιμασία διαρκεί συ-

νολικά 10 λεπτά της ώρας και για τους δύο υποψηφίους (5 λεπτά για τον καθένα). Και στην περίπτωση 

αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι καλούνται να 

τα απαντήσουν. Η επιλογή της θεματικής του κειμένου γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε υποψή-

φιου, το σημαντικότερο από τα οποία είναι η ηλικία. Επιλέγεται διαφορετικό κείμενο για τον κάθε 

υποψήφιο. Επειδή στη διάρκεια της Δοκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών 

κειμένων, δίνονται και στους δύο υποψηφίους 2 λεπτά στην αρχή της Δοκιμασίας 3, για να διαβάσουν τα 

αντίστοιχα κείμενά τους, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί τα ερωτήματα, ώστε να είναι «στοχευμένη» η 

ανάγνωση. 

Επισημάνσεις: 

1. Οι δύο εξεταστές, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων. 

2. Οι δύο εξεταστές αξιολογούν λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που παρουσιάζονται παρακάτω και 

συμπληρώνουν το βαθμό του κάθε υποψηφίου στο Έντυπο Ενότητας 4. 

3. Ο ένας εξεταστής (Βαθμολογητής 1) κάθεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους και δεν συμ-

μετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και βαθμολογεί την προφορική παραγωγή 

του κάθε υποψηφίου. 

4. Ο δεύτερος εξεταστής (Βαθμολογητής 2) κάθεται απέναντι από τους δύο υποψηφίους και θέτει τα ερω-

τήματα. Μπορεί να κρατά σημειώσεις, αλλά βαθμολογεί όταν έχει τελειώσει η εξέταση και έχουν απο-

χωρήσει οι υποψήφιοι από την αίθουσα.  

5. Ο δεύτερος εξεταστής θέτει εναλλάξ τα ερωτήματα στους υποψηφίους: δηλαδή, εάν αρχίσει την εξέταση 

από τον Υποψήφιο Α για τη Δοκιμασία 1, συνεχίζει με τον Υποψήφιο Β τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 2 

και επανέρχεται στον Υποψήφιο Α για τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 3. 

6. Το ρόλο του δεύτερου εξεταστή αναλαμβάνει, μετά την εξέταση 2-3 ζευγών υποψηφίων, ο άλλος εξε-

ταστής.  

7. Η προετοιμασία των εξεταστών για την εξέταση αρχίζει δύο (2) ώρες πριν την έναρξή της. Μελετήστε το 

παρόν τευχίδιο καθώς και το φυλλάδιο του εξεταστή στον χώρο του Εξεταστικού Κέντρου που έχει 

παραχωρηθεί ειδικά για το λόγο αυτό. 

8. Συνεργαστείτε με τον/την συνάδελφό σας και συζητείστε τα ερωτήματα των δοκιμασιών, τις εικόνες ή τα 

κείμενα. 

9. Απαντήστε σε ένα ή δύο ερωτήματα για να έχετε την εμπειρία και να εξοικειωθείτε με τις θεματικές και τα 

ερωτήματα. 
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10. Πληροφορηθείτε σε ποια αίθουσα θα κάνετε την προφορική εξέταση και ποιος θα είναι ο συνεξεταστής 

σας, ώστε να συναποφασίσετε ποιος θα αναλάβει πρώτος τον ρόλο του δεύτερου εξεταστή, δηλαδή 

αυτού που θέτει τα ερωτήματα. 

11. Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε (α) οι 

υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, (β) ο εξεταστής (Βαθμολογητής 2) να βρίσκεται 

απέναντι από τους υποψηφίους και (γ) το θρανίο του Βαθμολογητή 1 να βρίσκεται σε κάποια απόσταση 

από τους υποψηφίους (ίσως στο πλάι). 

12. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για την εξέταση. Δηλαδή να φροντίσετε να έχετε μαζί 

σας στην αίθουσα της εξέτασης το παρόν Τευχίδιο του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή, που 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις. 

13. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν και άλλα δύο τευχίδια του υποψηφίου μέσα στην αίθουσα, ένα για κάθε 

υποψήφιο. 

14. Πριν αρχίσετε την κυρίως εξέταση προφορικού λόγου (Δοκιμασία 1, 2 και 3), είναι σκόπιμο να κάνετε μία-

δύο προσωπικές ερωτήσεις στους υποψηφίους (το όνομά τους, σε ποια τάξη πάνε στο σχολείο ή πού 

εργάζονται κλπ). Η διαδικασία αυτή, που διαρκεί περίπου 1 λεπτό, θα βοηθήσει τους υποψηφίους να 

προσαρμοστούν στο περιβάλλον της εξέτασης, ενώ θα επιτρέψει σε σας να διαμορφώσετε μια εικόνα για 

τον κάθε υποψήφιο και να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα ερωτήματα για τον καθένα. Οι απαντήσεις των 

υποψηφίων σε αυτήν τη φάση ΔΕΝ αξιολογούνται. 

15. Στις δοκιμασίες 2 και 3 δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε όλες τις ερωτήσεις, τις εικόνες και τα 

κείμενα: αν κάποια εικόνα ή κάποιο ελληνικό κείμενο σας φαίνονται ακατάλληλα, μπορείτε να μην το 

χρησιμοποιήσετε. 

16. Να συμβουλευτείτε τα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, εάν πριν ή/και κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης έχετε απορίες σχετικές με τη διαδικασία. 

17. Να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα. 

18. Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟ-

ΡΕΥΟΝΤΑΙ μέσα στην αίθουσα εξέτασης. 

19. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. Κανείς δεν επιτρέπεται να στέκεται ακριβώς 

έξω από την αίθουσα εξέτασης και να ενοχλεί εσάς ή τους υποψηφίους. 

20. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την ιταλική γλώσσα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

21. Να είσαστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν ο υποψήφιος διστάζει. Δώστε χρόνο στους υπο-

ψηφίους να διαμορφώσουν την απάντησή τους. 

22. Καθώς η διάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη, φροντίστε να τηρείται ο χρόνος που αναλογεί σε κάθε 

υποψήφιο για κάθε δοκιμασία. 

23. Να ευχαριστείτε τους υποψηφίους όταν τελειώνει η εξέταση, αλλά να μην τους ενημερώνετε για το πώς 

τα πήγαν. 

24. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φύγουν από την αίθουσα εξέτασης παίρνοντας μαζί τους το Τευχίδιο 

του Υποψηφίου. 

25. Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένα στο ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 του καθενός. 

26. Αποφασίστε τι βαθμό θα βάλετε πριν τον σημειώσετε στο Έντυπο Ενότητας 4, το οποίο πρέπει να διατη-

ρηθεί σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σβήνετε για να μην τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί τότε θα δη-

μιουργηθεί πρόβλημα στη διαδικασία αυτόματης καταχώρησης της βαθμολογίας με το OMR). Ωστόσο, 

αν κάνετε κάποιο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε, ζητείστε τη βοήθεια της Επιτροπής του Εξε-

ταστικού Κέντρου. 

27. Βαθμολογείστε συμπληρώνοντας τα κενά κουτάκια με μαύρο ή μπλε στυλό ως εξής: 

28. Ο Βαθμολογητής 1 (δηλ. εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης κάθεται σιωπηλά, παρατηρεί 

και κρατά σημειώσεις) συμπληρώνει πρώτος τους βαθμούς του στα κουτάκια στην αριστερή στήλη του 

Εντύπου. Ο Βαθμολογητής 2 (δηλ. εκείνος που συνομιλεί με τον υποψήφιο και του λέει τα ερωτήματα) 

συμπληρώνει τους βαθμούς του δεύτερος στα αντίστοιχα κουτάκια στη δεξιά στήλη του Εντύπου.  

29. Οι βαθμοί των δύο βαθμολογητών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο συνολικός βαθμός των υπο-

ψηφίων υπολογίζεται ηλεκτρονικά. 

30. Στο τέλος της ημέρας της εξέτασης προφορικού λόγου, αν σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποιο ερωτη-

ματολόγιο, παρακαλούμε να το επιστρέψετε συμπληρωμένο στην Επιτροπή του Κέντρου.  
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται ως προς τα παρακάτω 9 κριτήρια: 

1
ος 

Βαθμολογητής 
Κριτήρια αξιολόγησης 2

ος 

Βαθμολογητής 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 2 3 4 5  
Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες 
λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδο- 
μένης της περίστασης επικοινωνίας; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή 
ακολουθεί τους κανόνες μορφοσύνταξης; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Ευχέρεια / Ροή λόγου 

Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και 
αυθορμητισμό; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Στρατηγικές επικοινωνίας 

Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, 
παρακίνησης του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε 
να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 

1 2 3 4 5  

Για όλα τα κριτήρια υπάρχουν 5 δυνατές βαθμίδες: 

1 σημαίνει «καθόλου ικανοποιητικά»,  2 σημαίνει «λίγο ικανοποιητικά»,  3 σημαίνει «μέτρια», 

4 σημαίνει «πολύ ικανοποιητικά» και  5 σημαίνει «πλήρως ικανοποιητικά». 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα νούμερα δεν είναι «βαθμοί». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα 

«διαβάσει» το Έντυπο 4 θα εφαρμόσει συντελεστές βαρύτητας για να μετατραπεί η αξιολογική κρίση που 

εξέφρασε ο κάθε αξιολογητής/βαθμολογητής σε βαθμολογία με άριστα το 20. 

Για να βοηθηθούν οι αξιολογητές στο να εκφράσουν την αξιολογική τους κρίση, περιγράφονται παρακάτω η 

μεσαία και οι ακραίες τιμές της κλίμακας Likert, δηλαδή το 1 (καθόλου ικανοποιητικά), το 3 (μέτρια) και το 5 

(πλήρως ικανοποιητικά). Οι «περιγραφητές» προέρχονται από την ιταλική έκδοση του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (La Nuova Italia / Oxford, 2002), με μικρές προσαρμογές. 

Στην ουσία, όταν ο αξιολογητής, ως προς ένα κριτήριο, επιλέγει το 1 είναι σαν να δηλώνει πως, ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, ο υποψήφιος δεν είναι ικανός να πάρει πιστοποιητικό ούτε Β1 ούτε Β2 επιπέδου. 

Όταν επιλέγει το 3 είναι σαν να δηλώνει ότι ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο ο υποψήφιος είναι άξιος να 

πάρει πιστοποιητικό επιπέδου Β1. Και, τέλος, όταν επιλέγει το 5, δηλώνει πως ο υποψήφιος διαθέτει πλή-

ρως το επίπεδο Β2. Οι βαθμίδες 2 και 4 είναι ενδιάμεσες: για πρακτικούς και μόνο λόγους δεν εμφανίζονται 

παρακάτω με μια περιγραφή. 

Δοκιμασία 1 

1 L'esaminando prova a rispondere alle domande, ma ci riesce difficilmente. 

3 È in grado di fornire le informazioni concrete richieste, ma lo fa con precisione limitata. 

5 Riesce a rispondere a domande relative alla famiglia, agli studi e al suo lavoro ecc., con poco, o senza, 

bisogno di aiuto e sollecitazione dall’esaminatore. 
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Δοκιμασία 2 

1 Ha molte difficoltà a produrre un discorso a senso unico, cioè rivolgersi a qualcuno per parlare di qualco-

sa, prendendo spunto da uno stimolo visivo. 

3 Riesce a produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di ciò che vede nello 

stimolo visivo, strutturando il suo discorso in una sequenza lineare di punti. 

5 È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo opportunamente in 

evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti. 

Δοκιμασία 3 

1 Non riesce a informare qualcuno, in italiano, sul contenuto intero o su punti/informazioni particolari trova-

ti/e in un testo scritto in greco. 

3 Riesce a trasmettere alcune delle informazioni presenti nel testo greco, ma di tanto in tanto si trova nel-

l’obbligo di usare la mimica o una perifrasi per far passare il suo messaggio. 

5 È in grado di trasmettere ad un italofono informazioni relative al testo in greco e a particolari pertinenti di 

tale testo, con qualche difficoltà che non impedisce, però, la comprensione. 

Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

1 Fa numerosi errori di pronuncia e di intonazione da rentere molto difficile la comprensione.  

3 Fa errori di pronuncia essendo influenzato dalla sua lingua madre o da un’altra lingua straniera, ma si fa 

normalmente capire. 

5 Ha una pronuncia ed una intonazione abbastanza chiare da non richiedere dello sforzo da parte della 

persona con cui comunica. 

Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

1 Usa solo parole molto comuni e frasi elementari con espressioni memorizzate, gruppi di parole e formule 

fisse per dare informazioni limitate. 

3 Ha sufficienti strumenti linguistici e vocabolario per esprimersi con qualche esitazione. 

5 Ha un repertorio linguistico sufficiente per riuscire a produrre descrizioni chiare ed esprimere punti di 

vista. Usa qualche frase complessa. Le scelte linguistiche sono adeguate alla situazione comunicativa. 

Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

1 Ha un controllo limitato di poche strutture semplici e di frasi di un repertorio memorizzato. 

3 Usa con ragionevole correttezza un repertorio di strutture e di espressioni di routine. 

5 Non commette errori che creino fraintendimento ed è di solito capace di correggerli. 

Ευχέρεια / Ροή λόγου 

1 È in grado di farsi comprendere con enunciati molto brevi, nonostante siano molto evidenti pause, false 

partenze e riformulazioni. 

3 È in grado di parlare in modo comprensibile, anche se, specialmente in sequenze di produzione libera re-

lativamente lunghe, sono evidenti le pause per cercare le parole e per correggere gli errori. 

5 È in grado di parlare con un ritmo abbastanza uniforme, anche se può avere delle esitazioni quando cer-

ca strutture ed espressioni. 

Στρατηγικές επικοινωνίας 

1 Stenta a trovare le strategie che gli permetterebbero di attenuare i problemi comunicazionali. 

3 È in grado di correggersi, chiedere chiarimenti e precisare ciò che ha appena detto per colmare al meglio 

la sue lacune linguistiche, pur dipendendo in larga misura dall’interlocutore. 

5 Riesce a riprendere e sviluppare enunciati e inferenze del suo interlocutore, contribuendo in tal modo a 

sostenere la discussione; connette i propri contributi a quelli del suo interlocutore. 

Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

1 È in grado di collegare parole con connettivi elementari quali «e» o «o». 

3 È in grado di collegare una serie di semplici elementi brevi in una sequenza lineare di punti. 

5 Collega i propri enunciati in un discorso chiaro e coerente. In un intervento lungo, però, possono esserci 

dei “salti”.  
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PROVA  2: Proposta 1 
 

DIVERTIRSI 
Foto #1 

 

 
http://1.bp.blogspot.com/ 

 

Foto #2 

 

 
http://thesouthernnews.files.wordpress.com/ 

 

Foto #3 

 

 
http://www.buzzle.com/ 

 

Foto #4 

 

 
http://static.guim.co.uk/ 

 

Foto #5 

 

 
http://img.dailymail.co.uk/ 

 

Foto #6 

 

 
http://us.123rf.com/ 
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PROVA  2: Proposta 2 
 

COMUNICARE 

Foto #1 

 

 
http://1.bp.blogspot.com/ 

 

Foto #2 

 

 
http://www.grey-panthers.it/wp-

content/uploads/2011/04/parlare-in-skype-350x282.jpg 

Foto #3 

 

 
 
http://us.123rf.com/400wm/400/400/nyul/nyul0910/nyul091000402/574

7187-happy-giovane-donna-seduta-al-tavolo-a-parlare-sul-telefono-

fisso-per-iscritto-in-agenda-personale.jpg 

Foto #4 

 

 
http://images.travelpod.com/ 

 

Foto #5 

 

 
http://static.moviefanatic.com/ 

 

Foto #6 

 

 
http://static.freepik.com/foto-gratuito/parlare-al-

cellulare_2410644.jpg 
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PROVA  2:  Proposta 3 
 

LAVORΑRE 

Foto #1 

 

 
http://www.gfcny.net/ 

 

Foto #2 

 

 
http://www.rncentral.com/ 

 

Foto #3 

 

 
http://dallas-tx-plumber.com/ 

 

Foto #4 

 

 
http://www.vanwest.com/ 

 

Foto #5 

 

 
http://www.americanprogress.org/ 

 

Foto #6 

 

 
http://www.elderlycare.net/ 
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PROVA  2:  Proposta 4 
 

DIFFERENZE 

Coppia di foto n.1 

 

 
http://images.virgilio.it/sg/notizie1024/upload/don/ 

0004/donna-grassa.jpg 

 

 

 
http://ugandabeat.files.wordpress.com 

Coppia di foto n.2 

 

 
http://80ennesprint.blog.tiscali.it/files/ 

2012/04/famiglia_numerosa.jpg 

 

 
http://www.cbsnews.com/ 

 

Coppia di foto n.3 

 

 
http://i.ytimg.com/vi/V6OCAYdf_kI/0.jpg 

 

 

 
http://www.qnm.it/soldi-carriera/lavoro-ecco-i-posti-piu-

sporchi-in-ufficio-post-78281.html 
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PROVA  2:  Proposta 5 
 

STILI DI VITA 

Coppia di foto n.1 

 

 
http://misteryoso.com/ 

 

 

 
http://www.worldofstock.com/ 

 

Coppia di foto n.2 

 

 
http://misteryoso.com/ 

 

 

 
http://gratitudeplanet.com/ 

 

Coppia di foto n.3 

 

 
http://static.guim.co.uk/ 

 

 

 
http://health-family.net/ 
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PROVA 3: Proposta 1 

 
ESAMINANDO A ESAMINANDO B 

Φεστιβάλ Φαγητού στη Θεσσαλονίκη Athens Photo Inspiration 

Εγκαινιάζεται την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, το 

Φεστιβάλ Γαστρονομίας που διοργανώνει η 

Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού 

του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

Η έναρξη γίνεται με τη δράση «Gastronomy: 9 νέοι 

chef μαγειρεύουν» στο πλαίσιο της «15ης Biennale 

Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου». 

Στην Αποθήκη 13 στο Λιμάνι της  Θεσσαλονίκης, οι 

chef θα φέρουν το κοινό πιο κοντά στα εδέσματα από 

τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, σε ένα μεγάλο 

«μαγειρικό» πάρτι.  

12 και 13 Νοεμβρίου, η Αποθήκη 13 θα φιλοξενήσει 

την έκθεση τοπικών προϊόντων, με τίτλο «Γευστικές 

Αναζητήσεις». Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 

να δουν, να μυρίσουν και να γευτούν προϊόντα από 

πολλές γωνιές της χώρας μας και να γνωρίσουν τους 

ανθρώπους που τα παράγουν.  

Μια μεγάλη γιορτή με τίτλο «Τα παιδιά στην 

κουζίνα» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 20 

Νοεμβρίου. Εκεί τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 

έρθουν σε επαφή με αρώματα και γεύσεις μέσα από 

εργαστήρια και δράσεις, να δοκιμάσουν τις 

μαγειρικές τους ικανότητες και να  συμμετάσχουν σε 

διαδραστικά παιχνίδια ρόλων. 

http://foodfestival.thessaloniki.gr/about/#.T_v50hdo3uR 

 

 
Το Athens Photo Inspiration, ο μεγαλύτερος 

διαγωνισμός για τη φωτογραφία στην Ελλάδα, 

πραγματοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο 

Φωτογραφίας για τέταρτη συνεχή χρονιά, την 

Kυριακή 13 Νοεμβρίου. Η διοργάνωσή του 

έχει  κύριο στόχο την υποστήριξη της ατομικής 

και συλλογικής καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα 

από τη φωτογραφία.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

πάρουν μέρος σε ένα φωτογραφικό 

«μαραθώνιο» στο κέντρο της Αθήνας, να 

επικοινωνήσουν και να εκφραστούν ελεύθερα 

προσεγγίζοντας μέσα από τη δική τους ματιά, 

σε διάρκεια έξι ωρών, τέσσερα θέματα, με 

έμπνευση από την καθημερινή ζωή της πόλης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή δεν 

είναι τόσο η τεχνική γνώση, όσο η έμπνευση 

και η διάθεση για δημιουργία. 

 
http://www.culturenow.gr/photography/Athens_Photo_Festival

:_Νύχτες_Φωτογραφίας_και_Athens_Photo_Inspiration_2011.

html 

 
  

http://foodfestival.thessaloniki.gr/about/#.T_v50hdo3uR
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PROVA 3: Proposta 2 

ESAMINANDO A ESAMINANDO B 

Ελλάδα, ο προορισμός της καρδιάς τους Χειμερινές διακοπές 

 
http://www.octopuslife.com/wp-

content/uploads/2011/11/greece-holiday2.jpg 

 

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα 

ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς 

διακοπών σύμφωνα με έρευνα του hotel.info. 

Δείτε ποιες χώρες αφήνουμε πίσω και ποιους 

τουρίστες ελκύει περισσότερο. 

Έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα στη συνολική 

κατάταξη κατέχει σαφώς υψηλότερη θέση από 

την Πορτογαλία, την Αυστρία και την 

Τουρκία, ενώ η Ισπανία είναι ο 

δημοφιλέστερος ταξιδιωτικός προορισμός 

εξωτερικού. 

Η ελληνική φιλοξενία είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλής στους Ιταλούς και τους Γάλλους. 

Και στις δύο χώρες η Ελλάδα εξασφάλισε μια 

θέση ανάμεσα στους 5 κορυφαίους 

ταξιδιωτικούς προορισμούς ως προς τους 

ταξιδιώτες που υποδέχτηκε το καλοκαίρι του 

2011. Τα ελληνικά ξενοδοχεία περιμένουν και 

φέτος αυξημένη τουριστική κίνηση από τη 

Γερμανία και την Ισπανία. 

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, περίπου το 4% 

των Γερμανών τουριστών προγραμματίζει 

καλοκαιρινή διαμονή στην Ελλάδα. Έτσι, η 

δημοφιλής αυτή χώρα διακοπών κατέχει την 

έβδομη θέση. Στην Ισπανία το ποσοστό 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 2,27% των 

τουριστών (10η θέση). 

 
http://news247.gr/ellada/ereyna_toy_hotel_info_gia_koryfaioy

s_proorismoys_diakopwn.845691.html 

Ταυτίζεται η Ελλάδα με τα χειμερινά 

αθλήματα; 

 
Μα φυσικά!  

Τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας είναι 

μάλλον άγνωστα στους περισσότερους 

Δυτικοευρωπαίους και Αμερικανούς, αλλά όχι 

όμως στους Έλληνες. 

Μπορεί κανείς να κάνει σκι και σνόουμπορντ 

σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, αλλά και 

σε περισσότερα από είκοσι χιονοδρομικά 

κέντρα, κάποια εξ αυτών με εξαιρετική 

ομορφιά και σχετικά φθηνότερα σε σύγκριση 

με άλλα ευρωπαϊκά, χειμερινά θέρετρα. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να 

περάσει κανείς τις χειμερινές του διακοπές 

στην Ελλάδα. Ο καιρός παραμένει σχετικά 

ζεστός μέχρι το Νοέμβριο και παρόλο που τον 

Ιανουάριο έως τον Μάρτιο μπορεί να κάνει 

πολύ κρύο, μπορεί ωστόσο να είναι Ινδιάνικο 

Καλοκαίρι. Οι μεγάλες πόλεις έχουν έντονη 

ζωή με εξαιρετική νυχτερινή διασκέδαση. 

Καιρού επιτρέποντος, οι επισκέπτες μπορούν 

να απολαύσουν τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό 

τους σε υπαίθριους χώρους. Αν κάποιος θέλει 

να αποφύγει το μαζικό τουρισμό, αυτή είναι η 

εποχή όπου το ταξίδι μπορεί να ανταμείψει 

περισσότερο τον επισκέπτη. 

 

 
http://www.igogreece.com/gr/GreeceReviews.asp?revCateg=4

&id=75 
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PROVA 3:  Proposta 3 

 
ESAMINANDO A ESAMINANDO B 

Συναισθηματική πείνα Διαταραχές Ύπνου 

 
Όλοι οι άνθρωποι κατά καιρούς είμαστε 

συναισθηματικοί υπερφάγοι που σημαίνει να 

χρησιμοποιούμε το φαγητό για να 

εκτονώσουμε τα συναισθήματά μας. Φυσικά, η 

συχνότητα της συμπεριφοράς αυτής και η 

διάρκειά της είναι καθοριστικές για τη 

συναισθηματική μας υγεία αλλά και για τα 

κιλά μας. Για κάποιους ανθρώπους που 

επιθυμούν να χάσουν κιλά η κατανάλωση 

φαγητού για συναισθηματικούς λόγους ίσως 

είναι και το πιο σημαντικό τους εμπόδιο. 

Πότε τρώμε για συναισθηματικούς λόγους; 

Η πραγματική βιολογική πείνα έρχεται αργά 

και σταδιακά ενώ η συναισθηματική πείνα 

είναι ξαφνική, απότομη και παρορμητική. 

Εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώθουμε ότι 

έχουμε ανάγκη από ένα συγκεκριμένο μόνο 

φαγητό το οποίο είναι συνήθως ανθυγιεινό 

(π.χ. πίτσα ή γλυκά). 

Η βιολογική πείνα όμως, δεν μας κάνει τόσο 

εκλεκτικούς. Η συμπεριφορά στην 

κατανάλωση τροφής σε μια συναισθηματική 

υπερφαγία επίσης μπορεί να διαφέρει. Η 

κατανάλωση τροφής είναι γρήγορη και μπορεί 

να δυσκολευόμαστε να σταματήσουμε παρόλο 

που έχουμε χορτάσει. Ένας παράγοντας που 

διευκολύνει στην αναγνώριση της 

συναισθηματικής υπερφαγίας είναι ότι η πείνα 

μας μπορεί να συνοδεύεται από αρνητικά 

συναισθήματα όπως π.χ. θυμό, ή να ακολουθεί 

ένα αρνητικό γεγονός όπως π.χ. μια διαμάχη 

στη δουλειά. 

 

 
http://www.e-psychology.gr/eating-disorders/663-pos-na-

entopisete-kai-na-diaheiristite-th-synaisthimatikh-peina 

 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελεί την αιτία 

για την οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

υποφέρουν από διαταραχές ύπνου. Εξαιτίας της 

έλλειψης χρόνου και της έλλειψης χαλάρωσης, 

οι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν τον ύπνο που 

απαιτείται για την αναζωογόνησή τους. Ένα 

στα τρία άτομα υποφέρει σήμερα από 

προβλήματα ύπνου με αποτέλεσμα να 

αισθάνεται ιδιαίτερα νευρικό και κουρασμένο. 

Η συνεχής έλλειψη ύπνου μπορεί να είναι 

αιτιολογικός παράγοντας για πολλές 

διαταραχές όπως: 

• Αύξηση του στρες και μείωση της αποδο-

τικότητας.  

• Διαταραχές της συγκέντρωσης (και κατά 

συνέπεια ατυχήματα). 

 Ο χρυσός κανόνας του «οχταώρου ύπνου» 

αποτελεί στρατηγική υγείας. 

• Φροντίστε να κοιμόσαστε από επτά έως οκτώ 

ώρες. 

• Αν έχετε πρόβλημα να κοιμηθείτε ακούστε τη 

μουσική χαλάρωσης που σας αρέσει ή κάντε 

ένα χλιαρό μπάνιο. Αποφύγετε βαριά γεύματα, 

τη νικοτίνη και το αλκοόλ. 

 • Η σωματική άσκηση αποτελεί χρήσιμη 

διέξοδο προκειμένου να αποδεσμευτείτε από 

την ένταση που δημιουργεί το άγχος. Το 

καλύτερο θα ήταν να μεσολαβούν δύο ώρες 

μεταξύ της βραδινής άσκησης και του ύπνου. 

 

 

 

 

 
http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=528 
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PROVA 3:  Proposta 4 

 
ESAMINANDO A ESAMINANDO B 

Η ωραία εξωτερική εμφάνιση φέρνει και 

καλούς βαθμούς στο σχολείο 

Συμβουλές εμφάνισης για αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση πελατών 

 
 Έρευνα διαπίστωσε ότι η ομορφιά, η 

περιποιημένη εξωτερική εμφάνιση και η 

προσωπικότητα ενός μαθητή ή μαθήτριας 

γυμνασίου βοηθούν στο να αντιμετωπίζεται 

πιο θετικά από τους καθηγητές και να παίρνει 

καλύτερους βαθμούς. 

Οι οικονομολόγοι έχουν ήδη διαπιστώσει ότι η 

ελκυστική εξωτερική εμφάνιση βοηθά έναν 

εργαζόμενο στο να βρει ευκολότερα δουλειά, 

να πάρει καλύτερο μισθό, να πάρει προαγωγή 

κλπ. 

Κάτι ανάλογο φαίνεται πως ισχύει και στο 

σχολείο. Η μελέτη προσφέρει νέα στοιχεία για 

μια περιοχή έρευνας που μέχρι τώρα 

περιοριζόταν αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Η έρευνα μελετά την επίδραση που έχουν τρία 

στοιχεία (ομορφιά, περιποιημένη εμφάνιση, 

προσωπικότητα) στη βαθμολογία των μαθητών 

και βρίσκει πως υπάρχει θετική συσχέτιση. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εξωτερική 

εμφάνιση παίζει συγκριτικά μικρότερο ρόλο. 

Στα αγόρια μεγαλύτερη σημασία έχει η 

περιποιημένη εμφάνιση και στα κορίτσια η 

προσωπικότητα. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καθηγητές 

έχουν ένα βαθμό προκατάληψης υπέρ ή κατά 

ορισμένων μαθητών ανάλογα με την 

εξωτερική εμφάνισή τους. 

 
http://news.pathfinder.gr/lifestyle/551999.html 

 

 
http://www.dvdreplication.co.nz/contactus.htm 

Η ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών δεν 

εξαρτάται μόνο από το τι κάνουμε για αυτούς 

αλλά και από το πώς φαινόμαστε! Δείτε τις 

συμβουλές που ακολουθούν: 

1. Προσέξτε την προσωπική σας εμφάνιση: 
Ντυθείτε όπως ντύνονται οι επιτυχημένοι. 

2. Προσέξτε την εμφάνιση του χώρου 

εργασίας σας: Αν ήσασταν ο πελάτης της 

εταιρίας σας θα θέλατε να βρεθείτε σε αυτό το 

περιβάλλον; Αν η απάντηση δεν είναι θετική, 

αναμορφώστε το. Σκεφθείτε τι είδους 

«αίσθηση» θέλετε να αποκομίσει ο πελάτης 

σας. 

3. Επιμεληθείτε το χώρο υποδοχής: 
Προσέξτε την καθαριότητά του, ρυθμίστε το 

φωτισμό, μειώστε το θόρυβο, βάλτε σε πολύ 

χαμηλή ένταση μουσική, έχετε επαρκή αριθμό 

καθισμάτων καθώς και διαφημιστικό και 

ενημερωτικό υλικό. 

4. Να προσφωνείτε τους πελάτες με το 

όνομά τους: Απλά δεν υπάρχει πιο εύηχη και 

όμορφη λέξη στο μυαλό του καθενός μας από 

το όνομά μας. 

5. Να λέτε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ»: 
Υπέροχες λέξεις. Σκεφθείτε πόσο σπάνια τις 

ακούμε σήμερα και πόσο λίγοι άνθρωποι τις 

εννοούν πραγματικά. Γίνετε ένας από αυτούς... 
http://msn.kariera.gr 

 
 
 

  

http://www.dvdreplication.co.nz/contactus.htm
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PROVA 3:  Proposta 5 

 
ESAMINANDO A ESAMINANDO B 

Τηλεόραση και παιδιά Αυτοέλεγχος 

 
Ο αριθμός των ωρών που ξοδεύουν τα παιδιά 

παρακολουθώντας τηλεόραση καθημερινά, 

είναι ενδεικτικός των προβλημάτων υγείας που 

θα έχουν όταν θα γίνουν ενήλικες. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι ο χρόνος που αφιερώνουν τα 

παιδιά και οι έφηβοι για να βλέπουν 

τηλεόραση, ξεπερνά ακόμη και το χρόνο που 

περνούν στο σχολείο. Η παρακολούθηση της 

τηλεόρασης αντικαθιστά άλλες ενεργητικές 

και δημιουργικές δραστηριότητες όπως 

παιγνίδια, χόμπι και σπορ. Έτσι η τηλεόραση 

είναι δυνατό να είναι αιτία παχυσαρκίας και 

χειρότερης φυσικής κατάστασης των παιδιών.  

Έρευνα που έγινε στη Νέα Ζηλανδία έδειξε ότι 

η παρακολούθηση τηλεόρασης κατά την 

παιδική και εφηβική ηλικία έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των 

παιδιών κατά την ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα 

διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των ωρών που τα 

παιδιά παρακολουθούσαν τηλεόραση 

σχετιζόταν στην ενήλικη ζωή με υπερβολικό 

βάρος σώματος, κακή φυσική κατάσταση, 

κάπνισμα κ.ά.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής 

Ακαδημίας Παιδιατρικής, οι γονείς πρέπει να 

περιορίζουν τις ώρες παρακολούθησης 

τηλεόρασης των παιδιών τους, στις 1 έως 2 

ώρες την ημέρα.  

 
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=1383 

 
Μπορούμε να αμυνθούμε στην επίθεση του 

στρες στη ζωή μας, κατανοώντας τι μας 

προκαλεί ένταση και μαθαίνοντας πώς να το 

αποφεύγουμε ή να το προσαρμόζουμε και να 

το υιοθετούμε καλύτερα.  

Το να έχουμε ένα αίσθημα ελέγχου των 

πραγμάτων, μειώνει την ένταση της επιρροής 

τους. Αληθεύει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα 

τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά 

υπάρχει συνήθως κάποια παράμετρος του 

προβλήματος που μπορούμε να αλλάξουμε 

προς όφελός μας, μειώνοντας έτσι το πιεστικό 

αίσθημα αδυναμίας.  

Oι μέθοδοι αυτοελέγχου μπορεί να είναι πολύ 

χρήσιμες όταν θέλουμε να αλλάξουμε 

συγκεκριμένους τομείς της συμπεριφοράς μας 

ή της αντίδρασής μας. Πρώτον, παρατηρήστε 

προσεκτικά τη συμπεριφορά που σας 

προβληματίζει και σκεφθείτε πρακτικούς 

τρόπους, με τους οποίους μπορείτε να την 

τροποποιήσετε.  

Ανταμείψτε τον εαυτό σας! Επιλέξτε κάτι καλό 

με το οποίο θα επιβραβεύσετε τον εαυτό σας, 

όταν αλλάξετε τη συμπεριφορά που σας 

προβληματίζει. Αγοράστε στον εαυτό σας κάτι, 

αν για παράδειγμα καταφέρνετε να 

προλαβαίνετε το λεωφορείο/τρένο κάθε πρωί 

επί μία εβδομάδα χωρίς να βιάζεστε!  

 

http://archivehealth.in.gr/nvstress/Article.asp?ArticleId=19186

&CurrentTopId=19183&IssueTitle=%D3%F4%F1%E5%F2 
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PROVA 3:  Proposta 6 

 
ESAMINANDO A ESAMINANDO B 

Διαμέρισμα ή Μονοκατοικία; Ένα νόμισμα 

με δύο όψεις 

Το άγχος από τη ζωή στην πόλη αφήνει 

σημάδια στον εγκέφαλο 

 
Με μια πρώτη σκέψη η μονοκατοικία δείχνει 

να είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού 

συνεπάγεται και άφθονο χώρο για κήπο, 

παιχνίδι, φυσικά ... στάθμευση και πολλά 

άλλα. Επίσης περιβάλλεται από καθαρότερο 

και σίγουρα πιο πράσινο περιβάλλον και οι 

γείτονες είναι σε τέτοια απόσταση που 

αποτρέπονται οι συνήθεις παρεξηγήσεις για 

την απαγόρευση κατοικίδιων, την ηχορύπανση  

κ.ά. Επίσης, ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος του 

σπιτιού και μπορεί να διαχειριστεί τους 

χώρους του όπως  θέλει, χωρίς να αναγκάζεται 

να συμβιβαστεί με κανέναν άλλο, όπως 

συμβαίνει στις πολυκατοικίες.  

Ωστόσο η μονοκατοικία έχει και κάποια 

σημαντικά πλην, όπως τα έξοδα που απαιτεί η 

καθημερινή λειτουργία και συντήρησή της. 

Διότι μπορεί να θερμαίνεται  χωρίς διαφωνίες 

και γκρίνιες για υπερκατανάλωση πετρελαίου, 

ωστόσο τα έξοδα για την αγορά και τη 

συντήρηση των καυστήρων, κ.λπ. θα 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. 

Στην ουσία ο ιδιοκτήτης πρέπει παράλληλα να 

παίζει και το ρόλο του διαχειριστή της οικίας 

του, να φροντίζει δηλαδή ο ίδιος για τη 

συντήρηση του σπιτιού του.  

 

 

 

http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=207&catid=186&artid

=827 

 
Οι κάτοικοι των πόλεων είναι πιθανότερο να 

υποφέρουν από επικίνδυνο άγχος, σε σχέση με 

τους κατοίκους της υπαίθρου, καθώς η 

διαμονή σε αστικό περιβάλλον έχει 

μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στον 

εγκέφαλο των ανθρώπων, σύμφωνα με μια νέα 

γερμανική επιστημονική έρευνα. Ερευνητές 

μελέτησαν τους εγκεφάλους 55 εθελοντών που 

ζούσαν σε διάφορες μεγάλες αστικές και 

απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, οι οποίοι 

κλήθηκαν να επιλύσουν μαθηματικά 

προβλήματα υπό πίεση χρόνου και στρες. 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ζούσαν σε 

αστικά περιβάλλοντα, είχαν υψηλότερα 

επίπεδα άγχους και στρες. Επίσης, όσο 

περισσότερο χρόνο κάποιος είχε ζήσει σε πόλη 

ανάμεσα στη γέννησή του και στην ηλικία των 

15 ετών, τόσο μεγαλύτερο το άγχος. Η 

κοινωνική απομόνωση, οι θόρυβοι, η 

πολυκοσμία κ.ά. είναι μερικοί παράγοντες που 

αυξάνουν το στρες. 

 Μέχρι το 2050, σχεδόν το 70% των κατοίκων 

του πλανήτη προβλέπεται ότι θα ζει σε πόλεις, 

όπου οι κάτοικοι κατά μέσο όρο 

απολαμβάνουν υψηλότερο εισόδημα και 

καλύτερες συνθήκες απασχόλησης κ.α. -αλλά 

με ένα αναπόφευκτο τίμημα στην ψυχική 

ισορροπία τους. 

 
http://noozbox.blogspot.com/2011/08/blog-post_6975.html 

 
 


