
 

 
 

NIVEL B (B1&B2) según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 

MÓDULO 2  Producción escrita y mediación  Mayo 2015 

  

 

 

ATENCIÓN 
   

 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 2 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2].  Intenta realizar todas las actividades. 

 Dispones de 85 minutos para terminar esta parte del examen. 

 

ACTIVIDAD 1 
 

 

Tu amiga española Belén, que está pasando una temporada en Grecia, se ha recibido hace poco 
de maestra y busca trabajo. Escríbele un correo electrónico (80 palabras) para proponerle 
contestar al siguiente anuncio. 
 

¡Ojo! No firmes con tu nombre real. Firma como María o Jorge. 
 
 
 

 

 
 
Se necesita joven de 18 a 28 años, 
hispanohablante, para entretener niños  
en gran hotel de la isla de Rodas.  
Sin experiencia previa.  
Se ofrece alojamiento y comida. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2 
 

Belén ha decidido escribir una carta de motivación (100 palabras) al director del hotel para 
presentarse y pedir más información sobre: 

 sus obligaciones, 

 el horario laboral y  

 el sueldo.  
 

¡Ojo! Tienes que firmar como Belén González.  
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

ACTIVIDAD 3 
 

Utilizando información del siguiente texto escribe un mensaje electrónico (80 palabras) a tu amiga 
argentina Silvia, que vive en Grecia, para informarle sobre el Parque Cultural de Atenas y explicarle qué 
puede hacer si lo visita. 
 

¡Ojo! No firmes con tu verdadero nombre. Firma como María o Jorge. 
 

 

 

 

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ βρίσκεται στα Μεσόγεια 

και είναι ένας καταπράσινος χώρος 25.000 τμ 

όπου ακμάζουν οι τέχνες, τα γράμματα και ο 

πολιτισμός. Δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 

150.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και από 

όλον τον κόσμο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο επισκέπτης, κάνοντας τον περίπατό του στο 

Πάρκο θα συναντήσει το Μουσείο Ελληνικής 

Λαογραφίας με μοναδικά εκθέματα και 

αναγνωρισμένο έργο. Αξίζει να σημειωθεί πως 

Πανεπιστήμια από την Ευρώπη, την Ασία και την 

Αμερική των οποίων οι φοιτητές μελετούν την 

Ελληνική ιστορία και λαογραφία, φροντίζουν να 

ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να επισκεφτούν το 

Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας, προκειμένου να 

διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τον 

Ελληνικό πολιτισμό. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, 

το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας τιμά και εορτάζει 

την ημέρα αυτή με μια σειρά από δραστηριότητες 

περιβαλλοντικής και οικολογικής ευαισθητοποίησης. 

Μικροί και μεγάλοι προσκαλούνται την Κυριακή 5 

Ιουνίου από τις 10.00 μέχρι τη δύση του ηλίου 

στον καταλληλότερο χώρο για τον εορτασμό του 

περιβάλλοντος, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ καθημερινές και Σαββατοκύριακα, όλοι εσείς που θέλετε 

να κάνετε μόνοι ή με τα παιδιά σας ένα ταξίδι στη λαογραφία και τον πολιτισμό της Ελλάδας ή απλά να 

χαρείτε το πικνίκ σε έναν πανέμορφο χώρο μέσα στη φύση. 

 
 

ACTIVIDAD 4 

 

Basándote en la información del texto anterior, escribe un folleto (100 palabras) para promover el Parque 
Cultural a los visitantes de Atenas . 
¡Ojo! No firmes con tu verdadero nombre. Firma como María o Jorge Antoniou.  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχοι  

Ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων ως προς τη 

φιλική, διαρκή και υγιή εκμετάλλευση των στοιχείων 

της φύσης, όπως του αέρα και του νερού. 

Περιήγηση στα στενά δρομάκια του Μουσείου, που 

είναι διαμορφωμένο σαν ένα μικρό χωριουδάκι.  

Απόλαυση ενός διαφορετικού περίπατου σε ένα 

υπέροχο φυσικό περιβάλλον, που θα σας επιτρέψει 

να έρθετε σε επαφή με τους μοναδικούς τρόπους 

με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να φροντίσει 

το περιβάλλον αλλά και να ωφελήσει τον εαυτό του. 

Δραστηριότητες  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ θα πραγματοποιηθούν παράλληλες 

εκδηλώσεις με θέμα το «Περιβάλλον»: 

 θεατρικά δρώμενα 

 έκθεση βιολογικών προϊόντων 

 έκθεση παραδοσιακών προϊόντων 

 παρουσιάσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

 παρουσιάσεις βιβλίων 

 έκθεση οικολογικών παιχνιδιών 

2015 
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