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ATTENTION  Do not open this booklet until the exam begins. 

 Try to respond to both 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 90 minutes to complete this exam. 
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ACTIVITY 1 

You have just read the magazine article below and you strongly disagree with its view. Write a 
response letter (180-200 words) to be published in the Readers’ Column of the magazine. In your 
letter, argue against the view expressed in the article and support the view that we will always 
need teachers.  

 

 

Who needs TEACHERS 

New trends in technology make it easy to imagine 

why we won’t need teachers in the future. 

Nowadays, educational content is not only freely 

available online but is also interactive and mobile. 

There are now academic organizations online which 

compensate students who have bad teachers by 

providing excellent lectures on every topic; 

hundreds of thousands of students are already 

accessing these video-based courses, making up for 

what is lacking in the average teacher. These online 

programs allow students not only to teach but to 

test themselves.   

The universal availability of inexpensive web access 

devices like tablets, smartphones, and social 

software will surely accelerate learning.  

The other trend, which is transforming the face of 

education, is the creative exploitation of games in 

the learning process. When parents think of games, 

they usually consider them a waste of time. The 

debate about the place of 

games in learning goes on, 

but one thing is certain: 

gaming is not going to go 

away. Therefore, we should 

embrace it and harness it to 

drive the education of our 

children who grow up with 

online and mobile games.  

In short, the future of education lies in providing 

children with an environment in which they can 

learn in their own way, at their own pace; only 

online learning can provide this environment. 
         
 
           
         By Michael Green 
 

TECH        Education 26 &  
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ACTIVITY 2 

Using information from the text below, write an article (180-200 words) to support that going to the 
theatre benefits children and to urge parents to take their children to performances they will both 
enjoy. 

 

 

 

 

 

 

Πάμε θέατρο με τα παιδιά μας 

Είναι βέβαιο πως το θέατρο προωθεί την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του παιδιού και πέρα από αυτό, συντελεί 

στην ψυχοπνευματική του ανάπτυξη. Η εξοικείωση του 

παιδιού με το θέατρο μπορεί να γίνεται από πολύ νωρίς. 

Από πολύ μικρά, τα παιδιά παίζουν τα ίδια πολλές φορές 

ρόλους, αναπαριστούν, αυτοσχεδιάζουν, μιμούνται. Οι 

πολλές εξαιρετικές παραστάσεις θεάτρου, κουκλοθεάτρου, 

μουσικής για παιδιά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τις 

αντίστοιχες παραστάσεις για «μεγάλους». Με απλό τρόπο 

περνούν μηνύματα για ηθικές αξίες και γενικότερα για τη 

ζωή και γίνονται ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο.  

Τα πλεονεκτήματα του θεάτρου:  

  
 Bοηθά στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.  

 Aποδεσμεύει την φαντασία τους.  

 Mέσα από αυτό τα παιδιά βλέπουν πως υπάρχουν και άλλες 

μορφές έκφρασης όπως αυτή της γλώσσας του σώματος. 

 Όταν βλέπει ένα παιδί μια παράσταση, αναπτύσσει την 

κοινωνικότητα του την οποία μοιράζεται με άλλους γύρω του.  

 Όσο περισσότερα ερεθίσματα δέχεται μέσω των παραστάσεων, 

των κουστουμιών και μουσικής τόσο αποκτά κριτικό πνεύμα για 

το τι του αρέσει, τι όχι και για ποιο λόγο. 

Πολλοί γονείς λένε πως θα έρθει η ώρα που τα 

παιδιά τους θα πάνε στο θέατρο με το σχολείο 

τους. Σίγουρα θα γίνει και αυτό, αλλά πέρα από 

όλα τ’άλλα, μια παράσταση είναι κάτι που αξίζει 

να μοιραστεί ένας γονιός με τα παιδιά του. Μια 

ωραία στιγμή. Κάτι που μπορεί να γίνει αφορμή 

για συζητήσεις στο σπίτι. Στόχος λοιπόν είναι τα 

παιδιά να περάσουν καλά και να «πάρουν» κάτι 

από την παράσταση. Μην ξεχνάμε ότι στις μικρές ηλικίες το σημαντικό είναι τα 

παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και να διασκεδάζουν. Δεν χρειάζεται να μας 

αγχώνει το τι θα μάθουν. Ας μοιραστούμε μαζί τους αυτή την εμπειρία. 

Μην χάνετε χρόνο… σίγουρα θα το χαρείτε κι εσείς. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


