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ATTENZIONE 
 Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 

a) leggere le informazioni alle pagine 2 – 5, 
b) passare in rassegna le domande della prova 1 e le prove 2 e 3. 

 Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 

 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 
 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Διάρκεια: 25 λεπτά 

Τρόπος εξέτασης: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους. 

Μέρη εξέτασης: 

 Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 

ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο και το περιβάλλον του (ορισμένες ερωτήσεις επιπέδου Β1 και άλλες 

επιπέδου Β2). Η δοκιμασία διαρκεί 6 λεπτά της ώρας συνολικά, και για τους δύο υποψηφίους (3 λεπτά για 

τον καθένα). Ο εξεταστής συνομιλεί με τον κάθε υποψήφιο εναλλάξ. 

 Δοκιμασία 2: Μονόλογος. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν ως ερέ-

θισμα μία ή περισσότερες εικόνες. Ορισμένα είναι επιπέδου Β1 και άλλα επιπέδου Β2. Το επίπεδο 

δυσκολίας της ερώτησης δεν ανακοινώνεται, φυσικά, στον εξεταζόμενο: το γνωρίζει μόνο ο εξεταστής. Η 

δοκιμασία διαρκεί συνολικά 8 λεπτά της ώρας και για τους δύο υποψηφίους (4 λεπτά για τον καθένα). 

Στην περίπτωση αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι 

υποψήφιοι καλούνται να τα απαντήσουν. 

 Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση. Κάθε υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε ερωτήματα με βάση ένα 

ελληνικό κείμενο. Ορισμένα ερωτήματα είναι επιπέδου Β1 και άλλα επιπέδου Β2. Η δοκιμασία διαρκεί συ-

νολικά 10 λεπτά της ώρας και για τους δύο υποψηφίους (5 λεπτά για τον καθένα). Και στην περίπτωση 

αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι καλούνται να 

τα απαντήσουν. Η επιλογή της θεματικής του κειμένου γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε υποψή-

φιου, το σημαντικότερο από τα οποία είναι η ηλικία. Επιλέγεται διαφορετικό κείμενο για τον κάθε 

υποψήφιο. Επειδή στη διάρκεια της Δοκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών 

κειμένων, δίνονται και στους δύο υποψηφίους 2 λεπτά στην αρχή της Δοκιμασίας 3, για να διαβάσουν τα 

αντίστοιχα κείμενά τους, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί τα ερωτήματα, ώστε να είναι «στοχευμένη» η 

ανάγνωση. 

Επισημάνσεις: 

1. Οι δύο εξεταστές, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων. 

2. Οι δύο εξεταστές αξιολογούν λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που παρουσιάζονται παρακάτω και 

συμπληρώνουν το βαθμό του κάθε υποψηφίου στο Έντυπο Ενότητας 4. 

3. Ο ένας εξεταστής (Βαθμολογητής 1) κάθεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους και δεν συμ-

μετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και βαθμολογεί την προφορική παραγωγή 

του κάθε υποψηφίου. 

4. Ο δεύτερος εξεταστής (Βαθμολογητής 2) κάθεται απέναντι από τους δύο υποψηφίους και θέτει τα ερω-

τήματα. Μπορεί να κρατά σημειώσεις, αλλά βαθμολογεί όταν έχει τελειώσει η εξέταση και έχουν απο-

χωρήσει οι υποψήφιοι από την αίθουσα.  

5. Ο δεύτερος εξεταστής θέτει εναλλάξ τα ερωτήματα στους υποψηφίους: δηλαδή, εάν αρχίσει την εξέταση 

από τον Υποψήφιο Α για τη Δοκιμασία 1, συνεχίζει με τον Υποψήφιο Β τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 2 

και επανέρχεται στον Υποψήφιο Α για τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 3. 

6. Το ρόλο του δεύτερου εξεταστή αναλαμβάνει, μετά την εξέταση 2-3 ζευγών υποψηφίων, ο άλλος εξε-

ταστής.  

7. Η προετοιμασία των εξεταστών για την εξέταση αρχίζει δύο (2) ώρες πριν την έναρξή της. Μελετήστε το 

παρόν τευχίδιο καθώς και το φυλλάδιο του εξεταστή στον χώρο του Εξεταστικού Κέντρου που έχει 

παραχωρηθεί ειδικά για το λόγο αυτό. 

8. Συνεργαστείτε με τον/την συνάδελφό σας και συζητείστε τα ερωτήματα των δοκιμασιών, τις εικόνες ή τα 

κείμενα. 

9. Απαντήστε σε ένα ή δύο ερωτήματα για να έχετε την εμπειρία και να εξοικειωθείτε με τις θεματικές και τα 

ερωτήματα. 

 

 

 



  

ΚΚ ΠΠ γγ  / Esami di lingua italiana 2016 A 
 

 

  

Livelli B1 & B2 / Fase 4 Pagina 3 
 

10. Πληροφορηθείτε σε ποια αίθουσα θα κάνετε την προφορική εξέταση και ποιος θα είναι ο συνεξεταστής 

σας, ώστε να συναποφασίσετε ποιος θα αναλάβει πρώτος τον ρόλο του δεύτερου εξεταστή, δηλαδή 

αυτού που θέτει τα ερωτήματα. 

11. Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε (α) οι 

υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, (β) ο εξεταστής (Βαθμολογητής 2) να βρίσκεται 

απέναντι από τους υποψηφίους και (γ) το θρανίο του Βαθμολογητή 1 να βρίσκεται σε κάποια απόσταση 

από τους υποψηφίους (ίσως στο πλάι). 

12. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για την εξέταση. Δηλαδή να φροντίσετε να έχετε μαζί 

σας στην αίθουσα της εξέτασης το παρόν Τευχίδιο του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή, που 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις. 

13. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν και άλλα δύο τευχίδια του υποψηφίου μέσα στην αίθουσα, ένα για κάθε 

υποψήφιο. 

14. Πριν αρχίσετε την κυρίως εξέταση προφορικού λόγου (Δοκιμασία 1, 2 και 3), είναι σκόπιμο να κάνετε μία-

δύο προσωπικές ερωτήσεις στους υποψηφίους (το όνομά τους, σε ποια τάξη πάνε στο σχολείο ή πού 

εργάζονται κλπ). Η διαδικασία αυτή, που διαρκεί περίπου 1 λεπτό, θα βοηθήσει τους υποψηφίους να 

προσαρμοστούν στο περιβάλλον της εξέτασης, ενώ θα επιτρέψει σε σας να διαμορφώσετε μια εικόνα για 

τον κάθε υποψήφιο και να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα ερωτήματα για τον καθένα. Οι απαντήσεις των 

υποψηφίων σε αυτήν τη φάση ΔΕΝ αξιολογούνται. 

15. Στις δοκιμασίες 2 και 3 δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε όλες τις ερωτήσεις, τις εικόνες και τα 

κείμενα: αν κάποια εικόνα ή κάποιο ελληνικό κείμενο σας φαίνονται ακατάλληλα, μπορείτε να μην το 

χρησιμοποιήσετε. 

16. Να συμβουλευτείτε τα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, εάν πριν ή/και κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης έχετε απορίες σχετικές με τη διαδικασία. 

17. Να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα. 

18. Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟ-

ΡΕΥΟΝΤΑΙ μέσα στην αίθουσα εξέτασης. 

19. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. Κανείς δεν επιτρέπεται να στέκεται ακριβώς 

έξω από την αίθουσα εξέτασης και να ενοχλεί εσάς ή τους υποψηφίους. 

20. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την ιταλική γλώσσα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

21. Να είσαστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν ο υποψήφιος διστάζει. Δώστε χρόνο στους υπο-

ψηφίους να διαμορφώσουν την απάντησή τους. 

22. Καθώς η διάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη, φροντίστε να τηρείται ο χρόνος που αναλογεί σε κάθε 

υποψήφιο για κάθε δοκιμασία. 

23. Να ευχαριστείτε τους υποψηφίους όταν τελειώνει η εξέταση, αλλά να μην τους ενημερώνετε για το πώς 

τα πήγαν. 

24. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φύγουν από την αίθουσα εξέτασης παίρνοντας μαζί τους το Τευχίδιο 

του Υποψηφίου. 

25. Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένα στο ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 του καθενός. 

26. Αποφασίστε τι βαθμό θα βάλετε πριν τον σημειώσετε στο Έντυπο Ενότητας 4, το οποίο πρέπει να διατη-

ρηθεί σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σβήνετε για να μην τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί τότε θα δη-

μιουργηθεί πρόβλημα στη διαδικασία αυτόματης καταχώρησης της βαθμολογίας με το OMR). Ωστόσο, 

αν κάνετε κάποιο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε, ζητείστε τη βοήθεια της Επιτροπής του Εξε-

ταστικού Κέντρου. 

27. Βαθμολογείστε συμπληρώνοντας τα κενά κουτάκια με μαύρο ή μπλε στυλό ως εξής: 

28. Ο Βαθμολογητής 1 (δηλ. εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης κάθεται σιωπηλά, παρατηρεί 

και κρατά σημειώσεις) συμπληρώνει πρώτος τους βαθμούς του στα κουτάκια στην αριστερή στήλη του 

Εντύπου. Ο Βαθμολογητής 2 (δηλ. εκείνος που συνομιλεί με τον υποψήφιο και του λέει τα ερωτήματα) 

συμπληρώνει τους βαθμούς του δεύτερος στα αντίστοιχα κουτάκια στη δεξιά στήλη του Εντύπου.  

29. Οι βαθμοί των δύο βαθμολογητών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο συνολικός βαθμός των υπο-

ψηφίων υπολογίζεται ηλεκτρονικά. 

30. Στο τέλος της ημέρας της εξέτασης προφορικού λόγου, αν σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποιο ερωτη-

ματολόγιο, παρακαλούμε να το επιστρέψετε συμπληρωμένο στην Επιτροπή του Κέντρου.  



  

ΚΚ ΠΠ γγ  / Esami di lingua italiana 2016 A 
 

 

  

Livelli B1 & B2 / Fase 4 Pagina 4 
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται ως προς τα παρακάτω 9 κριτήρια: 

1
ος 

Βαθμολογητής 
Κριτήρια αξιολόγησης 2

ος 

Βαθμολογητής 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 2 3 4 5  
Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες 
λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδο- 
μένης της περίστασης επικοινωνίας; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή 
ακολουθεί τους κανόνες μορφοσύνταξης; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Ευχέρεια / Ροή λόγου 

Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και 
αυθορμητισμό; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Στρατηγικές επικοινωνίας 

Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, 
παρακίνησης του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε 
να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 

1 2 3 4 5  

Για όλα τα κριτήρια υπάρχουν 5 δυνατές βαθμίδες: 

1 σημαίνει «καθόλου ικανοποιητικά»,  2 σημαίνει «λίγο ικανοποιητικά»,  3 σημαίνει «μέτρια», 

4 σημαίνει «πολύ ικανοποιητικά» και  5 σημαίνει «πλήρως ικανοποιητικά». 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα νούμερα δεν είναι «βαθμοί». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα 

«διαβάσει» το Έντυπο 4 θα εφαρμόσει συντελεστές βαρύτητας για να μετατραπεί η αξιολογική κρίση που 

εξέφρασε ο κάθε αξιολογητής/βαθμολογητής σε βαθμολογία με άριστα το 20. 

Για να βοηθηθούν οι αξιολογητές στο να εκφράσουν την αξιολογική τους κρίση, περιγράφονται παρακάτω η 

μεσαία και οι ακραίες τιμές της κλίμακας Likert, δηλαδή το 1 (καθόλου ικανοποιητικά), το 3 (μέτρια) και το 5 

(πλήρως ικανοποιητικά). Οι «περιγραφητές» προέρχονται από την ιταλική έκδοση του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (La Nuova Italia / Oxford, 2002), με μικρές προσαρμογές. 

Στην ουσία, όταν ο αξιολογητής, ως προς ένα κριτήριο, επιλέγει το 1 είναι σαν να δηλώνει πως, ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, ο υποψήφιος δεν είναι ικανός να πάρει πιστοποιητικό ούτε Β1 ούτε Β2 επιπέδου. 

Όταν επιλέγει το 3 είναι σαν να δηλώνει ότι ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο ο υποψήφιος είναι άξιος να 

πάρει πιστοποιητικό επιπέδου Β1. Και, τέλος, όταν επιλέγει το 5, δηλώνει πως ο υποψήφιος διαθέτει πλή-

ρως το επίπεδο Β2. Οι βαθμίδες 2 και 4 είναι ενδιάμεσες: για πρακτικούς και μόνο λόγους δεν εμφανίζονται 

παρακάτω με μια περιγραφή. 

Δοκιμασία 1 

1 L'esaminando prova a rispondere alle domande, ma ci riesce difficilmente. 

3 È in grado di rifornire le informazioni concrete richieste, ma lo fa con precisione limitata. 

5 Riesce a rispondere a domande relative alla famiglia, agli studi e al suo lavoro ecc., con poco, o senza, 

bisogno di aiuto e sollecitazione dall’esaminatore. 
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Δοκιμασία 2 

1 Ha molte difficoltà di produrre un discorso a senso unico, cioè rivolgersi a qualcuno per parlare di qualco-

sa, prendendo lo spunto da uno stimolo visivo. 

3 Riesce a produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di ciò che vede nello 

stimolo visivo, strutturando il suo discorso in una sequenza lineare di punti. 

5 È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo opportunamente in 

evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti. 

Δοκιμασία 3 

1 Non riesce a informare qualcuno, in italiano, sul contenuto intero o su punti/informazioni particolari trova-

ti/e in un testo scritto in greco. 

3 Riesce a trasmettere alcune delle informazioni presenti nel testo greco, ma di tanto in tanto si trova nel-

l’obbligo ad usare la mimica o perifrasi per far passare il suo messaggio. 

5 È in grado di trasmettere ad un italofono informazioni relative al testo in greco e a particolari pertinenti di 

tale testo, con qualche difficoltà che non impedisce, però, la comprensione. 

Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

1 Fa tanti errori di pronuncia e di intonazione che l’ascoltatore/interlocutore stenta a capire. 

3 Fa errori di pronuncia essendo influenzato dalla sua lingua madre o da un’altra lingua straniera, ma si fa 

normalmente capire. 

5 Ha una pronuncia ed una intonazione abbastanza chiare da non richiedere dello sforzo da parte della 

persona con cui comunica. 

Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

1 Usa solo parole molto comuni e frasi elementari con espressioni memorizzate, gruppi di parole e formule 

fisse per dare informazioni limitate. 

3 Ha sufficienti strumenti linguistici e vocabolario per esprimersi con qualche esitazione. 

5 Ha un repertorio linguistico sufficiente per riuscire a produrre descrizioni chiare ed esprimere punti di 

vista. Usa qualche frase complessa. Le scelte linguistiche sono adeguate alla situazione comunicativa. 

Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

1 Ha un controllo limitato di poche strutture semplici e di frasi di un repertorio memorizzato. 

3 Usa con ragionevole correttezza un repertorio di strutture e di espressioni di routine. 

5 Non commette errori che creino fraintendimento ed è di solito capace di correggerli. 

Ευχέρεια / Ροή λόγου 

1 È in grado di farsi comprendere con enunciati molto brevi, nonostante siano molto evidenti pause, false 

partenze e riformulazioni. 

3 È in grado di parlare in modo comprensibile, anche se, specialmente in sequenze di produzione libera re-

lativamente lunghe, sono evidenti le pause per cercare le parole e per correggere gli errori. 

5 È in grado di parlare con un ritmo abbastanza uniforme, anche se può avere delle esitazioni quando cer-

ca strutture ed espressioni. 

Στρατηγικές επικοινωνίας 

1 Stenta a trovare le strategie che gli permetterebbero di attenuare i problemi comunicazionali. 

3 È in grado di correggersi, chiedere chiarimenti e precisare ciò che ha appena detto per colmare al meglio 

la sue lacune linguistiche, pur dipendendo in larga misura dall’interlocutore. 

5 Riesce a riprendere e sviluppare enunciati e inferenze del suo interlocutore, contribuendo in tal modo a 

sostenere la discussione; connette i propri contributi a quelli del suo interlocutore. 

Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

1 È in grado di collegare parole con connettivi elementari quali «e» o «o». 

3 È in grado di collegare una serie di semplici elementi brevi in una sequenza lineare di punti. 

5 Collega i propri enunciati in un discorso chiaro e coerente. In un intervento lungo, però, possono esserci 

dei “salti”.  
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PROVA 2: Proposta 1 

 

 
 

Coppia di foto n.1 

 

 
http://baldwall.files.wordpress 

 

 

 
http://profile.ak.fbcdn.net 

 

Coppia di foto n.2 

 

 
http://www.leiweb.it 

 

 

 
http://bellezza.pourfemme.it 

 

Coppia di foto n.3 

 

 
http://content5.videojug.com 

 

 

 

 
http://images1.wikia.nocookie.net 
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PROVA 2: Proposta 2 

 

 
 

Coppia di foto n.1 

 
http://www.filippolafontana.it - http://irissfilate.it 

 

 
http://www.dreshop.com 

 

Coppia di foto n.2 

 
http://www.modaedintorni.com 

 

 
http://animamoda.altervista.org 

 

Coppia di foto n.3 

 
http://www.leiweb.it 

 

 
http://ricercaimmagini.virgilio.it 
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PROVA 2: Proposta 3 

 

 
 

Foto n. 1 Foto n. 2 

 
Laura Pausini 

 
♪ ♫ Marco se n'è andato e non ritorna 

più … Distanze enormi sembrano 
dividerci … ♪ ♫♪ ♫ 

 

 

 

 
Zucchero 

 

♪ ♫Adesso credo nei miracoli 
In questa notte di tequila boom boom 

… ♪ ♫ 

Foto n. 3 Foto n. 4 

 
 

♪ ♫ mi manca da spezzare il fiato 
fa male e non lo sa 

che non mi e' mai passata… ♪ ♫ ♪ ♫ 

 
 

♪ ♫ Felicità è un bicchiere di vino 
con un panino la felicità… ♪ ♫ ♪ ♫ 
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PROVA 2: Proposta 4 

 

 
 

FOTO N. 1 

 
http://www.psychologies.it 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

FOTO N. 2 

 
http://www.lastampa.it  
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PROVA 2: Proposta 5 

 

 
 

 

Gruppo di 

immagini n. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 
 

http://ricercaimmagini.virgilio.it 

 

 

Gruppo di 

immagini n. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

     
 

http://ricercaimmagini.virgilio.it 
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PROVA 2: Proposta 6 

 

 
 

FOTO N. 1 

 
 

http://www.econ-pol.unisi.it 

 

FOTO N. 2 

 

Diminuzione del randagismo 
 

 

 
 http://www.econ-pol.unisi.it 
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PROVA 3: Proposta 1 

 

Φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας   

 

 
Γιατί... η επιστήμη είναι ζωή! 

 
Το γιορτινό Φεστιβάλ Επιστήμης & Καινοτομίας, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων είναι πάλι 

εδώ! Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 5-10 Απριλίου, με τον ίδιο πάντα στόχο: την 

εξοικείωση μικρών και μεγάλων με τις έννοιες, τη μεθοδολογία και τα μυστικά της επιστημονικής 

σκέψης, αλλά και τις εφαρμογές της έρευνας στην καθημερινή μας ζωή.  

 

Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες και ερευνητές θα μιλήσουν για τεχνολογίες αιχμής 

και σύγχρονες ανακαλύψεις, ενώ ειδικοί της επικοινωνίας της επιστήμης θα αναδείξουν νέους 

τρόπους και εργαλεία σύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία.  

 

Το τετραήμερο πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει ποικίλες πρωινές και απογευματινές 

δραστηριότητες. Στις πρωινές εκδηλώσεις, πανεπιστημιακοί και επιστημονικοί φορείς θα 

παρουσιάσουν πρωτότυπα εκπαιδευτικά και διαδραστικά προγράμματα, με στόχο την άμεση 

συμμετοχή και εξοικείωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών με τις νέες μεθόδους μάθησης, ενώ 

παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οι απογευματινές 

παρουσιάσεις θα καλύψουν ευρύ φάσμα επιστημονικών αναζητήσεων με συζητήσεις και ανοικτό 

διάλογο, στον οποίο θα συμμετάσχουν προσωπικότητες της επιστήμης και της επικοινωνίας. 

Απευθύνονται σε νέους επιστήμονες, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και το ευρύ κοινό.  

 

Οι εκδηλώσεις θα πλαισιώνονται από προβολές επιστημονικών ταινιών και ζωντανό μουσικό 

πρόγραμμα, σε συνεργασία με τους φοιτητές και τους καθηγητές του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
  

  
  

Είσοδος ελεύθερη  
 

Ώρα έναρξης των πρωινών εκδηλώσεων: 10.30΄ και των 

απογευματινών: 18.00΄ 

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 

Πειραιώς 100 
 

Για πληροφορίες/ κρατήσεις θέσεων: 2103692337,  

e-mail: info@athens-science-festival.gr 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα: http://www.athens-science-festival.gr 
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PROVA 3: Proposta 2 

 
 

Τσάι  

  
 

Ιστορία 
Η ονομασία και η προέλευση του τσαγιού είναι κινεζική. Το ανακάλυψε ο αυτοκράτορας Σεν Νουνγκ το 2737 
π. Χ. κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην αυτοκρατορία του. Ο θρύλος λέει πως, την ώρα που έβραζε νερό, 
ένα ρεύμα παρέσυρε φύλλα από κάποιο γειτονικό θάμνο και αυτά κατέληξαν στο ξεσκέπαστο τσουκάλι.  Πριν 
προλάβει κανείς να αντιδράσει, τα φύλλα άρχισαν να βράζουν και να χρωματίζουν το νερό. Ο Σεν Νουνγκ 
μύρισε το γλυκό άρωμα και δοκίμασε το πρώτο τσάι. 
 
Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Πορτογάλοι έφεραν το τσάι στην Ευρώπη για λογαριασμό των Ολλανδών. Λίγο 
αργότερα, οι Ολλανδοί ξεκίνησαν μαζική εισαγωγή τσαγιού. Σαν νέα μόδα, παρότι είχε φανατικούς οπαδούς, 
το τσάι τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ακριβό. Μετά το 1675 η τιμή του έπεσε σε λογικά πλαίσια,  και το τσάι 
από την Ολλανδία πέρασε στη Γαλλία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
 

 
 

Και καλλυντικό 
Οι ευεργετικές του ιδιότητες βρίσκουν χρήση και στη βιομηχανία της ομορφιάς, καθώς  χρησιμοποιείται σε 
διάφορα καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης, όπως κρέμες αντιγήρανσης, σαμπουάν και μάσκες για 
βαμμένα μαλλιά (που τα προστατεύουν από το ξεθώριασμα), κτλ. 
 

 
Οι κηπουροί του Τηλεθεατή,τ. 1253 

 

  

Τύποι  
       ♦ Το πράσινο τσάι είναι πιο διαδεδομένο στην Ανατολική 
Ασία. 
       ♦ Το μαύρο τσάι είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος τσαγιού 
που καταναλώνεται στις δυτικές χώρες. 
 
Ιδιότητες  
Το τσάι περιέχει την τεΐνη (ουσία παρόμοια με την καφεΐνη), και 
έχει έτσι την ίδια επίδραση στον οργανισμό όπως και ο καφές, 
δηλαδή διεγείρει το νευρικό σύστημα και αυξάνει την αντοχή 
στην κούραση, σε μικρότερο όμως βαθμό. 
 

 
Το πράσινο, το μαύρο και το λευκό τσάι προέρχονται από τα φύλλα 
του δέντρου τσάι (Καμέλια η σινική ή Καμέλια η θεά). Οι διαφορετικές 
ποικιλίες τσαγιού προκύπτουν από την επεξεργασία που αυτές 
επιδέχονται. 
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PROVA 3: Proposta 3 
 

Τα πρώτα «Γυναικεία» βραβεία Nobel και Pulitzer 
 

http://koinotopia.gr   
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PROVA 3: Proposta 4 

 

http://trans.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_womigia_1_31/01/2013_481522 
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PROVA 3: Proposta 5 

 

www. myself.gr 
 


