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ATTENTION  Do not open this booklet until the exam begins. 

 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. 
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  ACTIVITY B1.1 

Every month the magazine "Young People International" invites its readers to write about their 
everyday problems. Last month's issue was about problems at home (see model below). This 
month’s issue is about problems at school. Write a letter (about 80 words) to appear in the magazine 
in which you complain about a gang of boys who bully other students at school. Sign as Alex (not 
with your real name).  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITY B2.1 

Your English friend Jenny has written to you about the terrible time she’s having at school, because 
an older girl has been bullying her. Write an email to your friend (about 100 words) giving her 
advice on how to deal with her problem. Sign as Alex (not with your real name).  
 

 

 

 
 

Suggest to Jenny:  

 not to be scared 

 to ignore the bully 

 to stand up for herself 

 to tell her problem to someone 

Dear readers, 

I'm 14 years old and I'm having problems 
at home.  

My parents don't like my friends and they 
won't let me go out with them. My friends 
don't do very well in school and my mum 
and dad think that I won't be getting good 
marks either if I hang around with them. 
But I won’t give up my friends, besides 
they need my help for school. I love it and 
I love my friends. 

Besides, my parents are always telling me 
that I'm not a little child anymore and that 
I have to act like a responsible human 
being. Doesn't this mean that I get to 
choose my own friends, too? 

Faithful friend 

 

YOUNG PEOPLE  International  

 

PROBLEMS 

at Home 

APRIL 2013 36 

 

Justify the 
advice you give 
her 
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ACTIVITY B1.2 

Using information from the text below, write an email (about 80 words) to your friend Thomas 
informing him about the event and inviting him to attend it with you. Sign as Alex (not with your real 
name). 

 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Αθήνας ξεκινά   

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Αθήνας (8th Athens 
ANIMFEST), ετοιμάζεται να ανοίξει και φέτος τις πόρτες του, στο 
διάστημα 7 με 13 Μαρτίου. 

Όσοι βρεθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε αυτό το διάστημα 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 167 ταινίες 
animation μικρού μήκους από την Ελλάδα και από άλλες 33 
χώρες, που θα διαγωνιστούν. 

Επιπλέον, θα υπάρχει και ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στα γαλλικά 
κινούμενα σχέδια με 64 ταινίες, που θα πραγματοποιηθεί με τη 
συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, 19 ταινίες 
animation μικρού μήκους του Πολωνικού Studio SE-MA-FOR, 
καθώς και 9 ταινίες από Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία. 

 

ACTIVITY B2.2 

Write an announcement (about 100 words) for your English school newspaper informing your 
classmates about the art competition below and urging them to participate. 

  

 

 

Ο  ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ διοργανώνει το 2ο διαγωνισμό ζωγραφικής 

για παιδιά από 4 έως 14 χρονών. Παιδιά, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε το 2013 μια 

συναρπαστική έκθεση ζωγραφικής με δικά σας έργα τέχνης με θέμα: 

«Το τρέξιμο είναι παιχνίδι, είναι χαρά! 

Το τρέξιμο με την παρέα μας είναι μεγαλύτερη χαρά!» 

Σχεδιάστε ή ζωγραφίστε - μέχρι 2 έργα το κάθε παιδί - από το μάθημα της γυμναστικής 

σας ή εικόνες από κάποιο αγώνα που έχετε λάβει μέρος. Ζωγραφίστε τους εαυτούς σας, 

τους φίλους σας, τους γονείς σας, τη γιαγιά  ή τον παππού 

σας. Τους θείους σας, τα ξαδέρφια σας, τους συμμαθητές 

σας, τους γείτονές  σας ή τους ανθρώπους που έχετε δει να 

τρέχουνε όλοι μαζί σαν μια παρέα. 

Όλα τα έργα ζωγραφικής θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα 

του Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου της Αθήνας. Ειδικοί, θα 

επιλέξουν όλα τα έργα που θα διαγωνιστούν.  Για την τελική 

επιλογή των νικητών θα γίνει κλήρωση μεταξύ των έργων που θα έχουν φθάσει στο 

τελευταίο επίπεδο αξιολόγησης. Τα έργα που θα επιλεγούν  θα συμμετάσχουν σε μια ή σε 

περισσότερες εκθέσεις. Όσα έργα διακριθούν θα τυπωθούν επίσης σε καρτ ποστάλ και 

μερικά από αυτά πάνω σε ενδυμασία (t-shirt). Επίσης προβλέπεται αυτά να διατεθούν με 

μια συμβολική τιμή και όλα τα έσοδα να ενισχύσουν ένα ακριτικό δημοτικό σχολείο π.χ με 

ένα προτζέκτορα ή με κάτι άλλο που θα είχε ανάγκη. 

Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα κερδίσουν δώρα! 

 

 

 

 

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 

 

 

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 
θα πραγματοποιηθούν επίσης: 

 Ομιλία του Rony Oren, 
animator και καθηγητή 
καλών τεχνών της 
Ιερουσαλήμ 

 Ημερίδα με θέμα: 
Οπτικοακουστικό υλικό και 
Εκπαίδευση 

Γινόμαστε και πάλι παιδιά! 


