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Nel sito www.educationduepuntozero.it leggete l’inizio dell’intervista al prof. Daniele
Checchi (Università degli Studi di Milano).
Giornalista: In base agli studi e alle ricerche da Lei condotti, gli insegnanti sono disponibili a
farsi valutare?
Daniele Checchi: Per rispondere a questa domanda l’unica strada è quella di chiedere ai
diretti interessati. Da un’indagine svolta su un campione rappresentativo di docenti in Emilia e
in Trentino, sono emersi atteggiamenti abbastanza diversificati.
Da una parte vi era una quota maggioritaria di docenti convinti che le politiche retributive
attuali non premino le capacità degli insegnanti e che pertanto si esprimeva a favore di una
possibilità di differenziazione dei livelli retributivi.
A questi si affiancava una quota di circa un terzo fortemente contraria a qualunque ipotesi di
differenziazione.
E infine il terzo restante era indifferente o indeciso rispetto alla questione.

Scrivete un intervento (circa 350 parole, firmando Filippo/Filippa) in cui:
 esprimete la vostra opinione sull’argomento della valutazione dei docenti, giustificandola;
 se siete d’accordo, dite quali dovrebbero essere i criteri di valutazione/ se no, dite se
l’anzianità di servizio deve essere premiata o no e perchè;
 parlate della situazione in Grecia;
 raccontate la vostra personale esperienza come studenti.

ATTENZIONE

 Per ognuna delle 2 prove dare una risposta sul quaderno.
 Tempo a disposizione: 120 minuti.
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PROVA 2
In base al testo greco seguente, scrivete un articolo di circa 300 parole per essere pubblicato sul sito Viaggi - Repubblica.it. Nel vostro articolo dovete:
 Spiegare i motivi che spingono gli agenti di viaggio a promuovere il turismo sperimentale di volontariato.
 Descrivere i vantaggi di chi cambia comportamento turistico.
Firmate come Maria-Mario Andreu.

ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ

Τι είναι αυτό που αναζητά ο σύγχρονος περιηγητής; Και
πώς προσαρμόζεται η τουριστική βιομηχανία στις ανάγκες και τις επιλογές του;
To 2012, ο σύγχρονος Άγγλος φιλόσοφος Alain de Botton, στοχαζόμενος πάνω στις βαθύτερες ανάγκες που
μας ωθούν να ταξιδεύουμε, διαπίστωνε πως ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν επιδιώκει πια τα «προσκυνήματα» σε μουσεία και αξιοθέατα, αλλά την αυθεντική επαφή με τους ντόπιους, μέσω εμπειριών που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τόσο τη χώρα που τον
φιλοξενεί όσο και τη δική του ύπαρξη. Ο de Botton
προέβλεπε, με άλλα λόγια, μια στροφή στον λεγόμενο
«βιωματικό τουρισμό». Πιο συγκεκριμένα, σημείωνε:
«Οι τουριστικές επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη
στο μέλλον θα είναι αυτές που θα μας βοηθούν να
συναναστραφούμε τους ντόπιους και να γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα των εθνών που επισκεπτόμαστε, ενώ δεν αργεί η μέρα που οι τουριστικοί πράκτορες δεν θα μας ρωτούν πού θέλουμε να πάμε,
αλλά τι θέλουμε να αλλάξουμε στον εαυτό μας».
Το καινούργιο κάνει τη διαφορά
Τέσσερα χρόνια μετά την πρόβλεψη του de Botton, οι ταξιδιωτικές τάσεις που αποκαλύπτουν
δημοσκοπήσεις και έρευνες έγκριτων ταξιδιωτικών περιοδικών, αλλά και ανεξάρτητων αναλυτών δείχνουν
πως βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής για την τουριστική βιομηχανία: σχεδόν 7 στους 10 χρήστες θα
ήθελαν μέσα στο 2016 να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό: μια κρουαζιέρα, ένα σαφάρι για παρατήρηση της
άγριας φύσης, μια εκδρομή προς αναζήτηση της Aurora Borealis (Βόρειο Σέλας). Ιδιαίτερα οι νεότεροι σε
ηλικία ταξιδιώτες αναζητούν την πρόκληση, επιδιώκουν να ζήσουν εμπειρίες έξω από τα καθιερωμένα. Όσο
πιο εξατομικευμένες τόσο πιο θελκτικές: οινογνωσία στη Μεσσηνία, μαθήματα υφαντικής στο Περού,
συμμετοχή στη ζωή μιας φάρμας στη Γερμανία, κ.ά.
Ο σκοπός είναι ιερός
Από τις λέξεις volunteerism (εθελοντισμός) και tourism (τουρισμός), το voluntourism είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο ανάμεσα στους νέους. Εργασία σε καταφύγιο άγριων ζώων στη Ζιμπάμπουε, μαθήματα Αγγλικών σε
παιδάκια στην Ινδία, φροντίδα ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ στη Γλασκώβη είναι μερικά τυχαία παραδείγματα από
τα αμέτρητα προγράμματα που μπορεί να επιλέξει κανείς προκειμένου να προσθέσει ουσία στις περιηγήσεις
του. Εκτός από την ανάγκη για κοινωνική προσφορά, ο εθελοντισμός καλύπτει την επιθυμία του ταξιδιώτη να
παραμείνει δραστήριος στις διακοπές του και να αποκτήσει νέες δεξιότητες που μπορούν να του φανούν
χρήσιμες κάποια στιγμή. Ιδίως εκτός Ελλάδας, η εθελοντική προϋπηρεσία μετράει πολύ σε ένα βιογραφικό,
καθώς φανερώνει έναν υποψήφιο που δεν φοβάται το ξένο και διαφορετικό, ενώ ξέρει από πρώτο χέρι τι θα
πει διαπολιτισμική επικοινωνία - σημαντικά εφόδια για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
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