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

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 
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PROVA 1 

Navigando su internet avete trovato questo commento sul forum  “Musica”. Avete 
trovato l’argomento interessante e perciò pensate di scrivere anche voi la vostra 
opinione.  

Autore Messaggio 

Global 
 
 
 
Registrato: 03/03/17, 11:25 
Messaggi: 350  

Inviato: Mar Apr 04, 2017 1:33   

Cosa ne pensate dei cd pirata o dello scaricamento 
illegale di opere da Internet? 
  

È una questione solo da codice penale o è un problema 
più ampio che riguarda il futuro della musica? E dove 
va, la musica? Che futuro avrà la diffusione della 
stessa? E il problema non riguarda solo la musica 
naturalmente, pensiamo ai film ad esempio e facciamo 
la stessa domanda: dove va il cinema? Ecco, lancio 
l'argomento solo per sviluppare uno scambio di idee...  
 

 
 
 
Spedite al forum un intervento di circa 350 parole, firmato con il nickname “LalaLa”, 
in cui: 
 
 esprimete la vostra opinione su questo argomento, citando anche degli esempi; 

 raccontate la vostra esperienza; 

 parlate della situazione nel vostro Paese. 

 

 
  

http://musicommunity.forumup.it/post-4739-musicommunity.html#4739
http://musicommunity.forumup.it/posting.php?mode=quote&p=4739&mforum=musicommunity
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PROVA 2 
Dopo aver letto il seguente articolo in lingua greca, scrivete un articolo di circa 300 
parole, da essere pubblicato su un giornale on-line italiano. Nell’ articolo informerete 
i lettori sulle caratteristiche più importanti della versione greca del Wikipedia, e sugli 
scopi della campagna riferita nel testo. 
 

 
Ελεύθερη... εγκυκλοπαίδεια ζητά συνεργάτες 

Κορυφώνεται η καμπάνια για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia 

Η καμπάνια για την εξοικείωση με τη χρήση αλλά και τον 
εμπλουτισμό της Wikipedia ξεκίνησε πριν πέντε περίπου 
χρόνια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν 
προηγηθεί εργαστήρια σε βιβλιοθήκες, σχολεία και 
πανεπιστήμια όλης της χώρας, τα οποία συνεχίζονται. Αυτή 
τη στιγμή η Βικιπαίδεια αριθμεί περίπου 67.000 λήμματα, 
περίπου 8.000 περισσότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Την 
ίδια στιγμή, εκδόσεις της ίδιας εγκυκλοπαίδειας σε γλώσσες 
με παραπλήσιο αριθμό ομιλητών με εκείνων της ελληνικής, 
όπως η σουηδική, ξεπερνούν τα 250.000 λήμματα. Κάθε 
μήνα η αγγλική έκδοση της Wikipedia δέχεται περίπου 3,5 

εκατ. επισκέπτες από την Ελλάδα και η αντίστοιχη ελληνική περίπου 2 εκατομμύρια. 
Κάτι που προέκυψε από τα εργαστήρια είναι ότι σε μεγάλο μέρος του κοινού δεν είναι γνωστό ότι 
στη Βικιπαίδεια δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να γράψει ή να διορθώσει ένα λήμμα, πάντα 
ακολουθώντας τους κανόνες του εγκυκλοπαιδισμού και ειδικά της Wikipedia. Δεν χρειάζεται 
απαραιτήτως να έχει κάποιος διάθεση να γράψει ένα ολόκληρο λήμμα. Μπορεί να διορθώσει κάποιο 
από τα υπάρχοντα, να το επιμεληθεί, να συνεισφέρει με φωτογραφικό υλικό, να προτείνει κάποια 
θεματική ενότητα. Τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης εγκυκλοπαίδειας προκύπτουν από την ίδια 
ακριβώς τη λογική της και δεν αποτελούν μοναδικό προνόμιο της 
ελληνικής έκδοσης. Έτσι μπορεί να βρει κανείς λήμματα για κάθε 
επεισόδιο δημοφιλών αμερικανικών σειρών, την ίδια στιγμή όμως 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιστήμη ή την ιστορία, 
καλύπτονται πλημμελώς. Στην ελληνική έκδοση το νούμερο ένα 
μειονέκτημα είναι ο ελληνοκεντρικός χαρακτήρας της. Υπάρχουν 
λήμματα για το μικρότερο χωριό ή την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα 
στην ελληνική επικράτεια. Την ίδια στιγμή διαδεδομένες ασθένειες, πόλεις εκατομμυρίων κατοίκων 
στην Ινδία και την Κίνα ή ακόμα και επιστημονικοί όροι που χρησιμοποιούν οι φοιτητές στις σχολές 
τους δεν έχουν το δικό τους λήμμα στα ελληνικά. Ένας από τους στόχους της καμπάνιας είναι η 
μεγαλύτερη κινητοποίηση των ανθρώπων της περιφέρειας. Ειδικά για την ελληνική περιφέρεια, η 
προβολή των αξιοθέατων και της ιστορίας της  σε κάποια μεγάλη έκδοση, όπως αυτή της Wikipedia, 
προσφέρει πολλαπλάσια δημοσιότητα και προβολή από μια ιστοσελίδα ενός δήμου. Άλλωστε, δεν 
γίνεται και αλλιώς αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη συσσωρευμένη γνώση 
της ανθρωπότητας, αυτό που τελικά είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Οι έντυπες ελληνικές 
εγκυκλοπαίδειες έχουν σταματήσει να πωλούνται και να ανανεώνονται εδώ και πολλά χρόνια. 
Καλώς ή κακώς, η Wikipedia είναι η μοναδική ελληνική εγκυκλοπαίδεια του 21ου αιώνα. 
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