
 

 
 

NIVEL C (C1&C2) según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 

MÓDULO 2  Producción escrita y mediación  Mayo 2014 

  

 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Lengua Española 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 1 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1]. 

 Intenta realizar todas las actividades. 

 Dispones de 120 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 1 
 

Eres miembro de una iniciativa de jóvenes contra el acoso escolar. Se te ha encargado escribir un texto 
(300 palabras) para publicarlo en una revista de tu ciudad. Basándote en el siguiente folleto informativo, 
tienes que 

 definir qué es el acoso escolar y determinar cuáles son sus posibles causas  

 proponer soluciones para la erradicación de este fenómeno de violencia. 
 

¡Ojo! No firmes con tu verdadero nombre. Firma como Ana o Juan Alexiou. 

 

Acoso escolar, prevención del delito 

El Proyecto: “Acoso Escolar, prevención del delito” surge en nuestro grupo como 

necesidad de una reflexión y sistematización sobre el plan de intervención en torno a 

un tema con el cual convivimos a diario.  

La iniciativa parte debido a la necesidad de poner en práctica métodos de detección 

e intervención ante manifestaciones de maltrato o violencia escolar, confiando en 

que dicho proyecto supondrá una mejora de las relaciones personales y de la 

convivencia en la comunidad, además de una mejora en el desarrollo del joven, al 

disminuir y prevenir la delincuencia en la comunidad.  

Acosar, intimidar, forzar a otra persona a hacer algo que no quiere es una 

experiencia común para muchos niños y adolescentes. Las encuestas indican que la 

mitad de los niños y niñas en edad escolar son intimidados en un momento 

determinado a lo largo de su vida escolar y por lo menos un diez por ciento sufren 

algún tipo de maltrato con regularidad. La intención es dar a conocer el tema en 

centros educativos para lograr así la paz dentro de los habitantes de una comunidad. 

Lo importante no es qué mundo le dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le 

dejamos nosotros al mundo.  

Adaptado de: http://scout.org & Ilustración: http://www.snte.org 
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ACTIVIDAD 2 
 

Eres miembro de la Asociación de Padres de Alumnos y has decidido dar una charla sobre los peligros 
que esconde el uso de los ordenadores. Basándote en el siguiente artículo, tienes que argumentar por 
qué es necesario controlar el uso que los niños hacen de Internet y explicar cómo protegerlos 
configurando los parámetros del ordenador. Escribe el discurso (350 palabras) que pronunciarás ante 
los padres de los alumnos. 

¡OJO! No firmes el texto. Firma como Ana o Juan Alexiou. 

 

 

 

 

 

 

Περιορισμός της χρήσης του υπολογιστή από τα παιδιά σας 

Με την παρακολούθηση των λογαριασμών των παιδιών σας μέσω της δυνατότητας Οικογενειακή 
ασφάλεια, μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα αν τελειώνουν τα μαθήματά τους ή αν περνούν πολύ 
χρόνο στο Internet. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να ορίσετε συγκεκριμένα όρια 
δραστηριότητας στο PC για κάθε παιδί, όπως πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το PC, ποια παιχνίδια 
και εφαρμογές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και ποιες εφαρμογές μπορούν να βλέπουν ή να 
λαμβάνουν στο Windows Store. 
 

Θέστε όρια στις ιστοσελίδες που μπορεί να επισκέπτεται το παιδί σας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα Web για να ορίσετε μεγάλες κατηγορίες ιστοσελίδων 

που μπορεί να επισκέπτεται το παιδί σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να του επιτρέπετε να βλέπει 

γνωστές ιστοσελίδες που είναι φιλικές προς τα παιδιά καθώς και ιστοσελίδες γενικού ενδιαφέροντος, 

ενώ αποκλείετε αυτόματα τις ιστοσελίδες με περιεχόμενο για ενηλίκους. Μπορείτε επίσης να επιτρέπετε 

ή να αποκλείετε μεμονωμένες τοποθεσίες web —ή ακόμα και συγκεκριμένες σελίδες μιας τοποθεσίας— 

μέσω των διευθύνσεων web ή διευθύνσεων URL. 

Για να φιλτράρετε όλες τις τοποθεσίες Web ανά κατηγορία 

1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο Φιλτράρισμα Web και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην 

επιλογή Επίπεδο περιορισμού. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το φιλτράρισμα Web είναι ενεργοποιημένο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το 

ρυθμιστικό για να επιλέξετε ποιες κατηγορίες τοποθεσιών Web μπορεί να επισκέπτεται το παιδί σας. 

Για να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε συγκεκριμένες τοποθεσίες Web 

1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο Φιλτράρισμα Web και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην 

επιλογή Λίστα αποδοχής ή αποκλεισμού. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το φιλτράρισμα Web είναι ενεργοποιημένο, εισαγάγετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση 

web και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή Αποκλεισμός ανάλογα με την 

περίπτωση. 

Μπορείτε να προσθέσετε πολλές διευθύνσεις Web σε αυτήν τη σελίδα, μία κάθε φορά.  

 
Adaptado de http://windows.microsoft.com

 
  ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-8/set-pc-limits

