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 ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 2 prove dare una risposta sul quaderno. 
• Tempo a disposizione: 120 minuti. 

Υπουργείο  Πολιτισμού,  Παιδείας  και  
Θρησκευμάτων 

      

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

 
PROVA 1 

 
Nel sito www.intopic.it hanno aperto il seguente forum di discussione. Leggete l’argomento di 
discussione e anche l’intervento di tre lettori: 
 

Severino, sì a svuota-carceri 
"amnistia? non la escludo" 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il pacchetto di misure 'svuota- carceri' per affrontare 
l'emergenza dei penitenziari con ampliamento della possibilità di detenzione domiciliare per 
gli ultimi 18 mesi: tremilatrecento detenuti, quelli condannati per reati meno gravi, potranno 
scontare la pena residua ai domiciliari. 
 
cacciatorcortese 
Ancona 
Lunedì, 19 Dicembre 2011 
 

Ci risiamo. Riavremo liberi migliaia di piccoli criminali che riprenderanno a 
delinquere e a far aumentare l'ansia dei cittadini onesti. Ma se mancavano i fondi 
per le nuove carceri non è passato a nessuno dei capoccioni nella testa che 
potevano chiedere un contributo volontario straordinario ai cittadini onesti. Come si 
fa per Telethon e tante altre organizzazioni no profit. Io sono disposto a dare 2.000 
euro pur di tenerli dentro a scontare la pena, altro che mandarli a casa. Ma che 
pretendono un carcere come un albergo a tre stelle? Troppo comodo. Devono 
soffrire un po' di disagio, altrimenti che pena è. 

Ciro 
Firenze 
Giovedì, 22 Dicembre 2011 
 

Anche io, un tempo, pensavo come cacciatorcortese, beh devo dire che pensavo 
male, molto male, si perchè non avevo cognizione di quello che soffrono i carcerati 
al giorno di oggi, mi sto facendo una cultura sulla situazione in cui oggi vertono le 
carceri italiane... è vergognoso. Caro cacciatorcortese, fatti un giro in internet e 
guarda un po di video sui carceri...credimi cambieresti idea sulla carcerazione.  
un caro saluto e ..... AMNISTIA SUBITO 

Cagliari 
Sabato, 24 Dicembre 2011 
 

Caro cacciatorcortese non tutti i detenuti sono criminali come pensi tu e questo non 
vuol dire che se uno fa un errore deve essere privato di ogni dignità vorrei vedere te 
rinchiuso in una stanza di pochi mq con 6 o 7 detenuti o in certi casi anche di più... 
e non si sa mai nella vita cosa ci riservi.  

http://www.liberoquotidiano.it 
 
Ora dovete intervenire anche voi, eventualmente schierandovi con uno dei lettori, scrivendo un 
contributo (circa 300 parole, firmando Simone/Simona) in cui: 
 

 esprimete la vostra opinione sullo stato di sovraffollamento in cui versano le carceri; 

 ipotizzate le reazioni dei cittadini se una tale misura venisse adottata in Grecia; 

 proponete delle idee/misure per un sistema penitenziario più umano. 
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PROVA 2 
 

 

Leggete il testo che segue e scrivete un articolo (300 parole) da pubblicare in una rivista per genitori, 
nel quale:  
a. promuovete Minecraft e la sua influenza positiva sulla mente dei giovani, 
b. presenterete il gioco che ha creato la squadra Minecraft greca. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Η Αρχαία Ελλάδα στο Minecraft 
Το Minecraft είναι ένα απλό παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψηφιακή εκδοχή του γνωστού 
Lego. Στόχος του, η κατασκευή κόσμων και η εξερεύνηση. Επινοήθηκε το 2009 από τον Σουηδό 
προγραμματιστή Markus Persson και από το 2013 έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατ. αντίτυπα στον 
υπολογιστή και 54 εκατ. σε όλες τις πλατφόρμες.  

Τον Μάρτιο του 2011 οι δημιουργοί της ελληνικής κοινότητας Minecraft, Κωνσταντίνος και Ιωάννα, 
γνωστοί ως Padakoys και Rozoyli, άνοιξαν τον Rainbow Minecraft Server, ο 
οποίος αναγνωρίστηκε «ως ένας από τους καλύτερους σέρβερ 
παγκοσμίως». Η ελληνική ομάδα RFS (Rainbow Family Servers) ετοιμάζει το 
πρώτο Minecraft βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα με αναφορά στην Αρχαία 
Ελλάδα, με στόχο το παιχνίδι να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό. Ο παίκτης 
θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε ελληνικές πόλεις (Σπάρτη, Αθήνα, 
Πέλλα, Ολυμπία), να γνωρίσει ψηφιακά τόπους μεγάλης αρχαιολογικής 

σημασίας, ίσως και να προσθέσει ένα «λιθαράκι» στην Ακρόπολη. 

Στα σχολεία 
Η συνεισφορά του Minecraft στην εκπαίδευση δεν περιορίζεται στις 
ανθρωπιστικές σπουδές. Το παιχνίδι παροτρύνει τους μαθητές να 
ασχοληθούν με διαφορετικές επιστήμες, όπως η φυσική, ο 
προγραμματισμός και η αρχιτεκτονική. Εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα 
που παρέχεται στους μαθητές να κατασκευάσουν κτίρια προσχεδιασμένα 
από αρχιτέκτονες και να δώσουν μια απτή μορφή, με τη χρήση εκτυπωτών 
3D, σε ό,τι οικοδόμησαν μέσα στον εικονικό κόσμο του Minecraft. 

Το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, καθώς μπορεί να εμπνεύσει 
τους μαθητές ή σπουδαστές να εμπλακούν με αντικείμενα που δεν τους ενδιέφεραν χωρίς να το 
αντιληφθούν, «αφού είναι πολύ απασχολημένοι με το να παίζουν», σημειώνει ο κ. Μills. 

Σύμφωνα με έρευνα του S.R.I. International, ομάδας ειδικών σε θέματα τεχνολογίας της Silicon Valley, 
τα παιχνίδια μπορούν να αναπτύξουν τη γνωστική μάθηση κατά 12%, ενισχύοντας την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων και τις λειτουργίες της μνήμης. 

Ο Eric Klopfer, καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, αναφέρει πως ειδικά το 
Μinecraft ενισχύει τις κατασκευαστικές δεξιότητες των μαθητών και την αντίληψη του χώρου, ενώ 
σύμφωνα με τη διδάκτορα του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου 
κ. Λήδα Τσενέ, αναπτύσσει «τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα της συνεργασίας».  

Η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, η καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων είναι μόνο 
λίγα από τα στοιχεία που καλλιεργούνται μέσω του παιχνιδιού. «Η ανάπτυξη του μηχανισμού της 
εμπιστοσύνης έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των δεξιοτήτων που φαίνεται να ενισχύονται παίζοντας». 
Ένας «μαγικός κύκλος» σχέσεων εμπιστοσύνης μοιάζει να διαπλάθεται μέσα από τη δημιουργία παγκοσμίων 
κοινοτήτων από παίκτες. 
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