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• Try to respond to all activities. 
• Write your texts in your notebook. Use a pen, not a pencil. 

• Do not write your name in or under either of your texts. 
• You have 85 minutes to complete this exam. 

ATTENTION 

Young people write about their experiences in the “How-teens-face-it" blog, and tell others how they managed to 
find solutions to everyday problems. Write a blog entry, telling people what to do to make friends when moving 
to a new neighbourhood (80 words). The model text below will help you write your own text. 

ACTIVITY B1.1 

 

 
 

 
 

  How I managed to... 
  
Make friends in a new neighbourhood 
 

 

 

 
 
 
   

Make school time fly 

  

 
 
 

 

 
 Posted by Alex_16  [0] Comments 

 
 

You are an advice columnist in an e-newspaper addressed to teens. Write an answer to a young man (“The 
Loner”), who asked for help because he is constantly arguing with his father, who keeps telling him to go out and 
make friends. The “loner” tells you he’s perfectly happy surfing the net, studying, speaking to imaginary 
friends…! In your advice letter, explain why friends are very important for young people, using the clues below 
(100 words). 

ACTIVITY B2.1 

• Feel accepted  
• Someone to confide in  

 C
LU

E
S

 

• Share experiences/things  
• Someone to count on for advice  

24 
NOV 

HOW-TEENS-FACE-IT 

22 
OCT Don't you just hate it when that half an hour feels like another four? Here is my advice to 

you if you’re bored and want to make time pass faster in school. 
First of all, stop looking at the clock (or your watch), and thinking about the break. Time 
is always slower when you're counting every minute! Also, start listening to what the 
teacher is saying, even if you don't really like what he or she is teaching. You might 
hear something interesting to think about for yourself, even if the teacher is boring. Try 
to participate in class. Ask questions about what you don’t understand. Make the boring 
teacher explain things in a way you can understand. This really helps time go by! 
 
 

POST A BLOG ENTRY 

 

PUBLISH NOW 
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You have started taking guitar lessons through the internet. Use the information below and write an email to your 
friend Alice to tell her about this experience (80 words). Sign as Vic (not with your real name).  

ACTIVITY B1.2 

 

Μαθήματα μουσικής για τον καθένα 
Παρακολουθείστε μαθήματα για το αγαπημένο σας μουσικό όργανο από τον προσωπικό σας χώρο. 
Μόνο μέσω διαδικτύου και έναν σχετικά απλό υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο, και φυσικά το μουσικό σας 
όργανο, μαθαίνετε μουσική άμεσα και γρήγορα πάντα με τη συμβολή του προσωπικού δασκάλου που σας 
προσφέρουμε. Τα μαθήματα είναι ατομικά και διαρκούν 45 λεπτά με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χωρίς καμία 
μετακίνηση από το χώρο σας! Τι περιμένετε; Κάντε εγγραφή τώρα! 

Αν σας ενδιαφέρει να δείτε τον τρόπο λειτουργίας των μαθημάτων, κάντε αίτηση για δωρεάν μάθημα στην 
ιστοσελίδα μας: www.toodeiospitisas.gr 

Για περαιτέρω πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 210 4596321 

You have come across this text on the internet. Write a message to be posted on your blog (100 words) to 
convince your friends to take music lessons. (Do NOT sign the message – it’s on your blog!) 

ACTIVITY B2.2 

  

 

Τα πλεονεκτήματα της ενασχόλησης με ένα μουσικό όργανο 
Η εκμάθηση της μουσικής και ενός οργάνου, εκτός από τη συντροφιά που σας προσφέρει, ανοίγει πλήρως 
τους ορίζοντές σας. Συγκεκριμένα:  

• Βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου σας 
και τις οργανωτικές ικανότητες. Ένας 
καλός μουσικός ξέρει ότι η ποιότητα του 
χρόνου εξάσκησης είναι πιο πολύτιμη από την 
ποσότητα.  

• Ενισχύει την αίσθηση ομαδικότητας. Εάν 
είστε μέλος ορχήστρας ή μπάντας μαθαίνετε 
να λειτουργείτε καλύτερα ομαδικά. 

• Βελτιώνει τους ρυθμούς της ανάγνωσής 
σας και τις δεξιότητες κατανόησης. 
Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που κάνουν 
μουσική αναπτύσσουν όλο και πιο σύνθετες 
δεξιότητες και εμφανίζουν καλές γνωστικές 
επιδόσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

WHEN WRITING IN YOUR NOTEBOOK, DON’T FORGET TO WRITE THE NUMBER OF EACH ACTIVITY 

Activity Β1.1 Activity Β1.2 
Activity Β2.1 Activity Β2.2 

 
 

• Σας κάνει πιο υπεύθυνους. Κάθε όργανο 
χρειάζεται ξεχωριστή φροντίδα, καθώς 
γίνεται αργά ή γρήγορα κομμάτι του εαυτού 
σας και πρέπει να μάθετε να το φροντίζετε.  

• Διδάσκει επιμονή. Για να μάθετε ένα 
όργανο, χρειάζεστε χρόνο και προσπάθεια. 

• Βοηθά να εκφραστείτε. Η μουσική αποτελεί 
για όλους μια πηγή έκφρασης. Μπορείτε 
ανάλογα με τη διάθεσή σας να παίξετε και με 
τον ανάλογο τρόπο. 

• Προωθεί την ευτυχία. Το να παίζετε ένα 
μουσικό όργανο μπορεί να είναι 
διασκεδαστικό και συναρπαστικό.  

 

http://onlinelessons.gr/w/?p=28�
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