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ATTENZIONE 
 

• Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 
 a) leggere le informazioni alle pagine 2 e 3, 
 b) passare in rassegna le domande delle prove 1 e 2. 
• Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 
• Durata complessiva dell’esame per ogni coppia di esaminandi: 25  

minuti. 
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INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI  
 

Ι. CHE COSA SI PROPONE DI VERIFICARE L'ESAME ORALE 
L'esame orale si propone di verificare l'abilità dei candidati ad esprimere un punto di vista relativamente ad 
un argomento oggetto di discussione, a scambiare informazioni mediate da testi scritti, a discutere tra di loro, 
dimostrando di padroneggiare le strutture della lingua e di saper comunicare nelle situazioni previste dalla 
prova d'esame. 

ΙΙ. PROCEDURA 
> La prova vera e propria dura 25 minuti ed i candidati vengono esaminati a coppie. 
> Essa consiste in due prove e si svolge interamente in lingua italiana. Perciò qualsiasi richiesta di chia-

rimenti o spiegazioni deve essere fatta, dal candidato, in lingua italiana. 
> Prima di proporre ai candidati gli argomenti delle prove, l'esaminatore “rompe il ghiaccio”, rivolgendo loro 

due o tre domande relative ai loro interessi, alle loro occupazioni eccetera. La rottura del ghiaccio e 
l'informazione dei candidati durano 3 minuti circa. 

> Ai candidati vengono sottoposti i testi-stimolo per la discussione, mentre le istruzioni relative a ciò che 
devono produrre vanno date oralmente dall'esaminatore. 

> Dopo la “rottura del ghiaccio” e prima dell'inizio della prima prova, l'esaminatore dà, naturalmente in 
italiano, le seguenti informazioni: 
- Sosterrete, nel corso dell'esame, due prove con cui si verificherà la vostra abilità a dialogare con me o 

con il vostro compagno / la vostra compagna. 
- Dovete usare solo la lingua italiana fino alla conclusione della prova. 
- Durante la prima prova ognuno/ognuna di voi ha a disposizione 3 minuti per dare la propria risposta o 

esprimere il proprio punto di vista, opportunamente motivati, relativamente all'argomento che vi 
propongo. Risponde prima il candidato / la candidata A, (tu/Lei), e poi il candidato / la candidata B 
(tu/Lei). 

- Con la seconda prova siete invitati a discutere tra di voi o/e con me su un determinato argomento. 
- Le informazioni sull'argomento di cui discutere le trarrete da due testi greci, uno per ciascuno/a, che vi 

sottoporrò. Avete 2 o 3 minuti di tempo per leggerli. I due testi, affini per contenuto e forma, 
contengono informazioni diverse che vi dovete scambiare nel corso della conversazione e che 
dovete utilizzare secondo le istruzioni che vi darò. 

- La durata complessiva della seconda prova è di 16 minuti. 
PROVA 1 
> Nella prima prova ogni candidato è invitato a rispondere ad una domanda e, in particolare, ad esprimere il 

proprio punto di vista su un certo argomento, giustificando la sua risposta. 
> Le domande poste ai due candidati sono diverse e si scelgono soprattutto in base all'età degli stessi. Se 

un candidato manifesta difficoltà a rispondere, l'esaminatore lo aiuta, senza però proporre una domanda 
diversa. 

PROVA 2 
> Nella seconda prova si richiede che i candidati traggano da un testo greco, precedentemente letto, le 

informazioni utili per dialogare tra di loro, chiedendo e dando informazioni, esprimendo un punto di vista, 
proponendo una soluzione, fornendo alternative ecc., secondo le istruzioni allegate al tema assegnato. 

> Ai candidati si propongono due testi differenti, di non più di 500 parole, affini per l'argomento e la forma. 
> Dopo l'indicazione del testo da leggere e dell'istruzione da eseguire, ai candidati saranno lasciati 2 o 3 

minuti per prendere visione del testo stesso. In seguito si richiede loro di avviare l'interazione, nel corso 
della quale l'esaminatore interviene per facilitare lo scambio, se lo ritiene opportuno. 

> Un candidato non può leggere il testo proposto al compagno. 
> Parlerà per primo il candidato che, nella prima prova, ha parlato per secondo e viceversa. 
> La seconda prova dura complessivamente 16 minuti. 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 4 
> Ci si accerti che sull'etichetta compaiano il nome e il codice del candidato. 
> La scheda di valutazione deve essere compilata da tutti e due i componenti la commissione esaminatrice. 

Il primo esaminatore valuta la produzione dei candidati durante l'esecuzione della prova, mentre il 
secondo, quello cioè che ha partecipato attivamente alla prova stessa, valuta ad esame concluso, dopo 
che i candidati si sono allontanati dall'aula. 

> Si usi una penna nera o blu. 
> Non si facciano cancellature. 
> L'assegnazione del punteggio per ogni criterio previsto dal modulo 4 diventa fattiva solo con l'annerimento 

della casella corrispondente, nel modo che segue: 
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ΙΙΙ. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione per il livello C1 sono i seguenti: 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1 & 2  
Προφορά και επιτονισμός 
Λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία 
Γραμματική ακρίβεια 
Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών 
Συνοχή, συνεκτικότητα και ευχέρεια λόγου 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 
Συνομιλιακές δεξιότητες 
∆ιαμεσολαβητικές δεξιότητες 

Durante le due prove gli esaminatori devono verificare e quindi annotare sul modulo precedente (facendo 
attenzione a non confondere i moduli dei due candidati) se ciascun candidato reagisce in modo 
appropriato alle domande. L'appropriatezza e quindi la conseguente positività della risposta devono essere 
sempre viste in relazione al livello C1, ad un livello cioè di conoscenza molto buona della lingua italiana. 
In questa ottica devono essere attribuiti i punteggi previsti per le prime cinque variabili del modulo: 
> fino a due punti (1-2) per la correttezza della pronuncia e dell'intonazione, valutando il peso, minimo (2) o 

moderato (1), dell'accento straniero; 
> fino a tre punti (0-3) per l'appropriatezza e la ricchezza lessicale, variabile la cui scala di misurazione va 

da (0), qualora il candidato usi in modo ripetitivo un lessico dimesso e improprio, a (3) se invece dimostra 
di possedere un ampio vocabolario, di cui seleziona le voci in modo naturale e spontaneo; 

> fino a tre punti (0-3) per la padronanza delle strutture morfosintattiche, variabile con una scala di 
misurazione da (0) a (3), a seconda dell'abilità a padroneggiare strutture morfosintattiche sempre più 
complesse, in coerenza con il livello C1, e della notevole (0) o minima (3) incidenza di eventuali errori 
sulla comprensibilità della produzione; 

> fino a tre punti (0-3) a seconda che le scelte linguistiche siano appropriate o meno in rapporto al compito 
assegnato, una variabile cioè che tiene conto della quantità di comunicazione convogliata nella risposta, 
dell'appropriatezza situazionale, dell'abilità a riconoscere il valore comunicativo degli elementi linguistici 
nel contesto specifico previsto dalle istruzioni; 

> fino a tre punti (0-3) per la coerenza delle argomentazioni proposte, la coesione del discorso e la 
naturalezza dell'espressione; in tale ambito si va da una produzione di brevi affermazioni, isolate o prive 
di consequenzialità (0) ad una produzione dove, da determinate premesse, si giunge, attraverso un 
percorso logico inequivocabile, ad una conclusione (3). 

 

La seconda prova viene poi nuovamente valutata secondo altre due variabili, entrambe con una scala di 
misurazione: 
> fino a tre punti (0-3) per l'abilità globale ad interagire con un'altra persona, esprimendo pareri, assenso o 

dissenso, proponendo soluzioni o alternative e mettendo opportunamente in atto le strategie che 
assicurano la riuscita dell'interazione (chiedere la parola, chiedere chiarimenti, scusarsi per l'interruzione, 
rispettare i ruoli e il grado di formalità della situazione eccetera); si va perciò da uno scambio privo di 
spontaneità, limitato a brevi commenti non contestualizzati (0), ad uno scambio naturale e spontaneo 
(naturalmente nei limiti consentiti dalla situazione d'esame), rispettoso dei ruoli e del contesto e 
scorrevole negli interventi (3); 

> fino a tre punti (0-3) per l'abilità a trasferire in italiano contenuti tratti da testi greci, di cui vengono 
selezionate le informazioni, che, opportunamente filtrate a seconda del compito da svolgere, vengono 
reimpiegate nel corso dello scambio orale con il compagno. 
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DOMANDE PER LA PROVA 1 
 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 2 
 
 
 

Per motivi di segretezza, le domande relative a queste prove, 
anziché essere qui stampate, vengono consegnate agli 

esaminatori in fotocopia prima dell’inizio dell’esame stesso. 
Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne 

richiesta alla Commissione responsabile della sede d’esami. 
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PROVA 1: Proposta 1 

 
 

 
 
 

N.1 
 

 
digilander.libero.it 

 
www.sambenedettoggi.it 

 
 
 

N.2 

    
 
 
 

N.3 

 
www.ladestra.info 

 
www.lastampa.it 

 
 
 

N.4 

    
 
 
 

N.5 

 
www.puerto-vallarta.com 

 
www.romanialibera.ro 

 
 
 

N.6 
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PROVA 1: Proposta 2 

 

 
 

Es
am

in
an

do
 A

 

 
IL COMPUTER DIMENTICATO 

 
Giovanna sta facendo una passeggiata con il suo cane ai giardini pubblici quando 
vede, abbandonato su una panchina, un bellissimo modello di computer portatile. 

 

 
Lo esamina. Lo accende. Cerca dati personali che le consentano di restituirlo al 

proprietario. Tutto inutile. Che fare? Portarlo agli oggetti smarriti, forse. Oppure... 
tenerlo? 

 

 

Es
am

in
an

do
 B

 

 
Il PORTAFOGLIO DI BILL GATES 
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PROVA 1: Proposta 3 
 

 
 

Es
am

in
an

do
 A

 

II  ccaavvaalliieerrii  ddeellll''aarriiaa  

 
Qualche settimana fa due record nel giro di pochi giorni: entrambi nei cieli tailandesi. Il primo 

ha visto il lancio contemporaneo in caduta libera di 960 paracadutisti, che hanno battuto il 
precedente tentativo compiuto da 672 paracadutisti. 

Qualche giorno dopo 400 paracadutisti di 31 nazionalità diverse hanno invece tentato 
(riuscendoci) di formare in aria un gigantesco fiocco di neve con i colori della bandiera 

tailandese, che presenta cinque bande orizzontali in rosso-bianco-blu-bianco-rosso. Anche 
questa volta è stato battuto il precendente record di 357 paracadutisti. 

  

Es
am

in
an

do
 B

 

TTuuttttii  iinnssiieemmee  aappppaassssiioonnaattaammeennttee  

 
Oltre centinaia sono state le coppie che si sono sposate nei giorni scorsi in Cina, nella 

provincia di Zhejiang, con un imponente rito collettivo. 
Cerimonia entrata nel Guinness dei Primati è stata invece quella che si è svolta nel giorno di 

San Valentino del 2001 in Tailandia dove sono state unite in matrimonio contem-
poraneamente 34 coppie. Particolarità dell'evento: il tutto si è svolto a 10 metri sotto il mare. 
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PROVA 1: Proposta 4 

 

 
 

Esaminando A Esaminando B 
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PROVA 1: Proposta 5 

 

 
 
 

N.1 
 

Apatia e immaturità: ecco i giovani di oggi 

 
In Italia i giovani sono considerati “bamboc-

cioni” che non vogliono andarsene di casa, in 
America apatici e passivi. Ma è veramente 

questa la realtà dei giovani? 

IL VALORE DELL'ASCOLTO 
 

 
Ascoltare è il solo modo per ampliare i propri 
orizzonti, per entrare in contatto con opinioni 

diverse, per arricchire se stessi. Chi non 
ascolta non cresce dentro. 

 
 
 

N.2 

   
 
 
 

N.3 

Giovani e alcol: è allarme! 

 
Troppi i ragazzi fra i 14 e i 17 

anni che abusano di alcol. 

Così risponde un'automobilista alla richiesta di elemosina 
a un semaforo nel film di Ettore Scola "Gente di Roma". 

 

 
 
 

N.4 

   
 
 
 

N.5 

Acconciatura originale, non c'è che 
dire! 

 

 
Il problema dell'obesità sta raggiungendo 

anche in Italia livelli di guardia. 

 
 
 

N.6 
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PROVA 1: Proposta 6 

 

 

Es
am

in
an

do
 A

 

99//1111  aall  nnaattuurraallee 

 
 

Durissima e immediata questa campagna promossa dalla Fondation Nicolas Hulot, 
ONG francese per la tutela dell’uomo e dell’ambiente. Ogni giorno, per la natura, è 
un 11 settembre. Due alberi in fiamme in un fermo immagine televisivo, richiamano 

alla memoria le drammatiche immagini dell’attentato alle Torri Gemelle. 

 

 

Es
am

in
an

do
 B

 

LLaa  mmooddaa  ddeell  ccaallddoo  gglloobbaallee  

 
 

Il surriscaldamento del pianeta è protagonista anche di una delle ultime campagne di 
Diesel. L’azienda di Renzo Rosso ha infatti declinato la sua collezione estiva in una 

serie di ambientazioni trasformate dal caldo. In questa immagine, una surreale 
Venezia, dove i piccioni di piazza San Marco hanno lasciato il posto a coloratissimi 

pappagalli tropicali. 
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PROVA 2: Proposta 1 

ESAMINANDO B 
 

ACTIVISTA  η ομάδα δράσης της ActionAid! 

Οι ACTIVISTA είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο νέων και φοιτητών στις χώρες του οικονομικού Βορρά 
και του Νότου που υποστηρίζει ενεργά τις εκστρατείες της ActionAid για την καταπολέμηση της 
φτώχειας. Πιστεύουμε ότι η φτώχεια και η πείνα στον κόσμο θα εξαλειφθούν μόνο όταν υπάρξει 
σεβασμός και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όλων των ανθρώπων. Η πείνα δεν είναι φυσιολογική ούτε 
προέρχεται από την έλλειψη πόρων στις χώρες του Νότου. 
Η έλλειψη πολιτικής θέλησης και η καταπάτηση θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπων του Νότου, όπως το 
δικαίωμα στην τροφή και το νερό οδηγούν στις ανισότητες 
που με τη σειρά τους οδηγούν σε υποσιτισμό.  

Η ActionAid και οι ACTIVISTA προσκαλούν όλους τους νέους μέχρι 30 χρονών να ενώσουν 
τη φωνή τους μαζί μας για την καταπολέμηση της φτώχειας! Οι ACTIVISTA είναι ένα από τα πιο 
δυναμικά κύτταρα της ActionAid. Συμμετέχουν σε μουσικά φεστιβάλ. Διοργανώνουν δημόσια 
δρώμενα. Κινηματογραφικές προβολές και συναυλίες. Γράφουν σε blogs. Ενημερώνουν τον κόσμο. 
Συγκεντρώνουν υπογραφές. Εκπροσωπούν την οργάνωση ως ομιλητές. Εκπαιδεύονται και 
κερδίζουν νέες εμπειρίες. Φυτεύουν σπόρους αλλαγής μέσα από τις ιδέες και τις δράσεις τους. 
Φέρνουν ελπίδα.  

Γίνε μέλος των ACTIVISTA! Επικοινώνησε μαζί μας κι έλα στην επόμενη συνάντηση της 
ομάδας να σε ενημερώσουμε βήμα προς βήμα για το τις επόμενες δράσεις μας και πώς μπορείς να 
συμμετέχεις. 

www.actionaid.gr 
 

PROVA 2: Proposta 2 
ESAMINANDO B 
 
Internet και Εξάρτηση  
 

o internet θεωρείται πλέον ένα παγκόσμιο 
εργαλείο με αρκετές δυνατότητες οι οποίες 

κατά κύριο λόγο διευκολύνουν τη ζωή των αν-
θρώπων σε διαφόρους τομείς. Η χρήση του δεν 
περιορίζεται μόνο σε επίπεδο καθημερινό-πρα-
κτικό, αλλά συγχρόνως αποτελεί και ένα ευ-
ρέως ψυχαγωγικό μέσο.  
Η κακή του  χρήση η οποία συνίσταται στη 
συνεχή πλοήγηση που μπορεί να υποκαθιστά 
καθημερινές ανάγκες και να δημιουργεί 
προβλήματα στις σχέσεις και τη ζωή του χρή-
στη,  ορίζεται ως εξάρτηση. 
Η εξάρτηση από το internet (internet addict-
ion), αποτελεί ένα καινούριο φαινόμενο και 
αντιμετωπίζεται σιγά-σιγά από τους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας  όπως άλλες εξαρτητικές 
συμπεριφορές. Παρόλο που ακόμα δεν έχει κα-
ταχωρηθεί στο διαγνωστικό εγχειρίδιο των ψυ-

χολογικών διαταραχών (DSM-IV), είναι σχεδόν 
αδιαμφισβήτητο ότι μοιράζεται παρόμοια χα-
ρακτηριστικά με αυτά που έχουν οι  εξαρτημέ-
νοι από τον τζόγο. 
Όλο και περισσότεροι άν-
θρωποι υποφέρουν από 
αυτού του είδους την εξάρ-
τηση και την εκλογικεύουν με τη σκέψη ότι το 
internet αποτελεί απλά ένα μέσο διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας που το χρησιμοποιούν αρ-
κετοί. Οι τελευταίες έρευνες με αφετηρία αυτές 
της  Dr. Kimberly Young (1994), αποδεικνύουν 
ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά θα πρέπει 
να αρχίσει να αντιμετωπίζεται από τους 
ειδικούς με περισσότερη προσοχή αλλά και από 
τους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του 
χρήστη.  

www.e-psychology.gr 

T 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Novembre 2012 
 

 

  

Livello C1 / Fase 4 Pagina 12 
 

 
PROVA 2: Proposta 1 

ESAMINANDO A 
 

Η πείνα δεν τρώγεται με τίποτα! 
Η παγκόσμια κρίση των τροφίμων έχει οδηγήσει σε αυξήσεις ρεκόρ μέχρι και 83% στις τιμές 
βασικών τροφίμων, όπως το ρύζι, το καλαμπόκι και τα σιτηρά και υπολογίζεται να οδηγήσει στην 
πείνα επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους! 

Οι κυβερνήσεις, με την καθοδήγηση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν 
υπονομεύσει τις τοπικές αγροτικές οικονομίες και έχουν παραμελήσει τους μικρούς παραγωγούς, 
ιδιαίτερα τις γυναίκες αγρότισσες, που παράγουν το 80% 
της τροφής παγκοσμίως, αλλά αποτελούν το 60% των 
ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα. Τώρα οι φτωχοί του 
κόσμου πληρώνουν το τίμημα ενώ οι μεγάλες αγροβιο-
μηχανίες καρπώνονται τα κέρδη. 

Ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση και τους παγκό-
σμιους αρχηγούς των κρατών να τηρήσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους και να λάβουν άμεσα 
μέτρα για την καταπολέμηση της παγκόσμιας κρίσης των τροφίμων! 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα σε επαρκή τροφή και οι κυβερνήσεις έχουν την υπο-
χρέωση να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν αυτό το δικαίωμα. Υπέγραψε την 
έκκληση για την καταπολέμηση της κρίσης των τροφίμων και ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ! 

Οι υπογραφές θα παραδοθούν στους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 
καθώς και στους παγκόσμιους ηγέτες ενόψει διεθνών συναντήσεων των Ηνωμένων Εθνών για την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. 

www.actionaid.gr 
 

PROVA 2: Proposta 2 
ESAMINANDO A 

 

Kλινική για cyberεθισμένους 
 

Κλινική που προσφέρει θεραπεία σε άτομα 
εθισμένα σε ηλεκτρονικά παιχνίδια άνοιξε τις 
πύλες της στην Ολλανδία. Το πρόγραμμα 
αποτοξίνωσης διαρκεί οχτώ εβδομάδες και 
αφορά παίκτες που δεν ξέρουν πότε να στα-
ματήσουν. 
Οι ειδικοί εκτι-
μούν ότι πάνω α-
πό το 20% των 
παικτών ηλεκ-
τρονικών παιχνι-
διών, πολλούς α-
πό τους οποίους είναι παιδιά, μπορεί να ανα-
πτύξουν εθισμό. Οι ψυχαναγκαστικοί παίκτες 
έχουν παρόμοια συμπτώματα με τους εθισμέ-
νους στον τζόγο, με την εξάρτησή τους να 
καταστρέφει σχέσεις, υγεία και καριέρα.  
«Ζούσα στο δωμάτιό μου. Έχω τέσσερις τη-
λεοράσεις γύρω μου, με X-Box 360, PlayStation 
2, X-Box 1, ένα Game Cube και ένα λάπτοπ, 
όπου μπορώ να παίζω διαδικτυακά παιχνίδια», 

λέει ο Τιμ, ένας 21χρονος που ακολούθησε το 
πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Ο Τιμ έπαιζε παι-
χνίδια πάνω από 17 ώρες την ημέρα. «Δεν έχω 
κοινωνική ζωή, δεν έχω φίλους, μόνο κυβερνο-
φίλους».   
Η κλινική στο Άμστερνταμ είναι η πρώτη του 
είδους της στην Ευρώπη.   
Η θεραπεία περιλαμβάνει μια περίοδο απο-
τοξίνωσης κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με ομα-
δική θεραπεία και συνεδρίες με ψυχολόγους. Η 
κλινική επίσης προσπαθεί να βρει εναλλακτικές 
δραστηριότητες για να καλύψουν οι ασθενείς 
το κενό που δημιουργείται όταν σταματούν να 
παίζουν. «Τους βοηθούμε να βρουν άλλους 
τρόπους να χειριστούν τη ζωή και ξεκινούν 
αναπτύσσοντας αυτοεκτίμηση», λέει ο Keith 
Bakker, σύμβουλος στο πρόγραμμα αποτοξί-
νωσης. 

www.focusmag.gr 
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than 
Administrator 
☺  
Περιοχή: Stuttgart 
Gender:  
Μηνύματα: 228  

 

 
 

Κώστα, 
για να φύγεις και να ευτυχίσεις στην Αυστραλία, δεν πρέπει να το θέλεις 
μόνο εσύ, πρέπει να το θέλει και 100% οι οικογένειά σου.  
Ίσως πρέπει να πάρεις και τώρα μια απόφαση, γιατί αργότερα μπορεί να 
είναι αργά. Για να μην ζούμε με το "αχ αν το έκανα τώρα θα...".  
- Ωραία ακούγεται η Αυστραλία, θα μπορώ όμως να ζήσω πράγματι 
καλύτερα ή θα με φάει το άγχος και το stress;  
- Έχω επισκεφτεί τη χώρα, την γνωρίζω; 
Νομίζω για να εργάζεσαι στην Αυστραλία πρέπει να περάσεις το point 
system. Δηλαδή μαζεύεις πόντους και αν έχεις περάσει για παράδειγμα 
100 πόντους, σου επιτρέπουν να εργαστείς στην Αυστραλία. Δες αυτό το 
σχετικό λινκ: 
http://www.immi.gov.au/skilled/gener...s-test.htm#cpm 
 
Αν φύγεις, δεν σημαίνει πως δεν μπορείς και να ξαναγυρίσεις πίσω! Εγώ 
θα σου συνιστούσα να πήγαινες με καμιά 2χρονη σύμβαση και ύστερα να 
έπαιρνες την τελική απόφαση.  
Έχει μεγάλη διαφορά αν φύγεις στα 38 ή στα 48 σου. Όσο πιο αργά τόσο 
πιο πολύ δυσκολεύεσαι. Ενημερώσου πρώτα αν περνάς το point test και 
αν μπορείς να πας για κανένα χρόνο go & try. 
Είναι μακριά η Αυστραλία, σκεφτείτε το καλά. 
Χαιρετίσματα, 
than 

 
www.patriotaki.com 
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Συμπεριφορά 
Μεταδοτικό το γέλιο 
 
 

Το γέλιο είναι όντως μεταδοτικό, σύμφωνα με νέα έρευνα. 
Επιστήμονες έδειξαν ότι ο ήχος και μόνο του γέλιου 
διεγείρει την ίδια περιοχή του εγκεφάλου του ακροατή που 
ενεργοποιείται όταν χαμογελά. 
 
Στο σχετικό πείραμα που διεξήχθη, οι συμμετέχοντες άκουσαν 
ευχάριστους ήχους, όπως γέλιο ή επευφημίες, και δυσάρεστους 
ήχους, όπως ουρλιαχτά ή κραυγές αηδίας. Όλοι οι ήχοι 
προκάλεσαν την αντίδραση των νεύρων στον προκινητικό φλοιό 
του εγκεφάλου – μία περιοχή που συμμετέχει στην προετοιμασία των μυών του προσώπου για 
να ανταποκριθούν ανάλογα. Όταν ένα άτομο χαμογελούσε ή γελούσε, η νευρική δραστηριότητα 
μετακινούνταν σε ένα τμήμα του πρωτοταγούς κινητικού φλοιού. 
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανταπόκριση των νεύρων στον προκινητικό φλοιό ήταν, κατά 
μέσο όρο, διπλάσια στους ευχάριστους ήχους απ’ ό,τι στους δυσάρεστους. Γι’ αυτό και 
συμπεραίνουν ότι από τη στιγμή που οι ευχάριστοι ήχοι έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο τμήμα 
του εγκεφάλου που ενεργοποιεί τους αντίστοιχους μυς, οι ευχάριστοι ήχοι είναι πιο 
«μεταδοτικοί» απ’ ό,τι οι δυσάρεστοι.  
Η Scott τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι σημαντικά επειδή φανερώνουν ότι ο μηχανισμός 
που προκαλεί το γέλιο στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι «πολύ βασικός ή αυτόματος»: οι 
άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα ανίκανοι να ελέγξουν την παρόρμησή τους να 
χαμογελάσουν ή να γελάσουν όταν ακούνε ευχάριστους ήχους.  
 

Focus  



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Novembre 2012 
 

 

  

Livello C1 / Fase 4 Pagina 14 
 

 

PROVA 2: Proposta 3 
ESAMINANDO A 

kostaskostas  
Junior Member 
 ;-)  
Εγγραφή: 02-01-2009 
Περιοχή: Athens 
Gender:  
Μηνύματα: 6  

 

 
 

Αγαπητέ Than, 
Σ' ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για τις συμβουλές. 
Τα παιδιά μου είναι πολύ μικρά (2,5 χρονών και 4 μηνών) και γι' αυτό 
σκέφτομαι να φύγω τώρα. Το έχω ξανασκεφτεί άλλες δύο φορές, αλλά 
όλο κάτι συνέβαινε και έμενα Ελλάδα. Την απόφαση για μια μελλοντική 
μετανάστευση την έχουμε πάρει από κοινού με τη γυναίκα μου και 
είμαστε πολύ ζεστοί. Το μόνο που μας κρατάει εδώ είναι η δουλειά μου, οι 
συγγενείς αλλά και ο πιο βασικός λόγος (ότι δεν έχουμε κάποιον εκεί για 
να μας βοηθήσει). Αν υπήρχε κάποιος εκεί, φεύγαμε ... χτες. 
Έχω ακούσει για point system αλλά δεν το έχω ψάξει γιατί ακόμα δεν έχω 
αποφασίσει τι θα κάνω. Θα κοιτάξω πάντως στη διεύθυνση που μου 
έδωσες για να ρίξω μια ματιά. 
Η σκέψη μου είναι και μένα να πάμε για 3-4 χρόνια και μετά να δούμε αν 
θα καθίσουμε. Γι’ αυτό το λόγο ψάχνω να βρω εταιρείες (κυρίως από τον 
τραπεζικό τομέα) που θέλουν στελέχη για 2 με 3 χρόνια. Την ξενιτιά δεν 
την φοβάμαι. Αυτό που με φοβίζει είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει εδώ. 
Σε ευχαριστώ, 
Κώστας 

www.patriotaki.com 
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Συμπεριφορά 
Κληρονομικές οι γκριμάτσες 
 

Οι εκφράσεις που παίρνουμε όταν είμαστε χαρούμενοι, 
λυπημένοι ή θυμωμένοι, κληρονομούνται από γενιά σε 
γενιά, σύμφωνα με ερευνητές.  
 
Σε δημοσίευμά της στο Proceedings of the National Academy of 
Sciences, ισραηλινή ερευνητική ομάδα γράφει ότι οι εκφράσεις 
προσώπου μεταξύ συγγενών έχουν εκπληκτικές ομοιότητες.  
Τα ευρήματά τους επιβεβαιώνουν τη θεωρία που είχε διατυπώσει ο 
Δαρβίνος το 1872. Στο περίφημο έργο του, Η έκφραση των 
Συναισθημάτων σε Άνθρωπο και Ζώα, υποστήριζε ότι οι εκφράσεις του προσώπου είναι 
εγγενείς.  
Για να το ελέγξουν, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα ανέλυσαν τις εκφράσεις από 
21 εθελοντές που παρουσίαζαν την ιδιαιτερότητα να είναι τυφλοί εκ γενετής και τις συνέκριναν 
με αυτές άλλων μελών της οικογένειάς τους. Πήραν συνέντευξη από τους συμμετέχοντες, 
ζητώντας τους να ανακαλέσουν εμπειρίες που τους είχαν προκαλέσει συναισθήματα, όπως χαρά, 
λύπη, θυμό και αηδία, και κατέγραψαν τους μορφασμούς τους. Επιπλέον, τους υπέβαλαν σε 
τεστ προκειμένου να παρατηρήσουν τις εκφράσεις τους όταν ήταν συγκεντρωμένοι ή όταν ήταν 
έκπληκτοι.  
Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα, διαπίστωσαν ότι αν και οι τυφλοί εθελοντές 
δεν είχαν δει ποτέ τα πρόσωπα των συγγενών τους, οι μορφασμοί τους ήταν ίδιοι. Οι 
μεγαλύτερες ομοιότητες εμφανίζονταν στην έκφραση αρνητικών συναισθημάτων.  
Η επικεφαλής της έρευνας, Gili Peleg από το Ινστιτούτο Εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα, 
σημειώνει: «Βρήκαμε ότι οι εκφράσεις του προσώπου είναι τυπικές στις οικογένειες – ένα είδος 
“υπογραφής” στην έκφραση».  

Focus 
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ESAMINANDO B 
Επιστήμη 
Τα οπτικά ερεθίσματα ανοίγουν την όρεξη 
 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, 
εθελοντές που έμαθαν ασυνείδητα να επιθυμούν συγκεκριμένες 
τροφές όταν βλέπουν αφηρημένες εικόνες στην οθόνη ενός 
υπολογιστή αποκαλύπτουν τα κυκλώματα στον εγκέφαλο που 
πυροδοτούν ή κατευνάζουν την όρεξη για συγκεκριμένες λιχουδιές.  

Η έρευνα δείχνει ότι ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου μαθαίνουν να 
αντιστοιχίζουν άσχετα ερεθίσματα με συγκεκριμένες τροφές. Ωστόσο η λήψη 
της τροφής απενεργοποιεί αυτό το νευρικό κύκλωμα, λόγω κορεσμού.  
Οι ερευνητές του Τμήματος Απεικόνισης και Νευροεπιστήμης στο 
Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου έβαλαν εθελοντές να καθίσουν 
μπροστά από την οθόνη ενός υπολογιστή που προέβαλλε αφηρημένες 
εικόνες ή εικόνες φράκταλ. Την ίδια στιγμή απελευθερωνόταν στον αέρα οσμές τροφών, όπως φυστικοβούτυρο 
ή παγωτό βανίλια. 

Η προβολή της εικόνας δημιουργούσε στους εθελοντές επιθυμία για παγωτό ή φυστικοβούτυρο. Αφότου το 
εξαρτημένο ανακλαστικό είχε παγιωθεί, δόθηκε στους εθελοντές να φάνε μία από τις δύο τροφές. Πριν και μετά 
το φαγητό, οι ερευνητές κατέγραψαν την εγκεφαλική τους λειτουργία με την τεχνική του λειτουργικού 
μαγνητικού συντονισμού (fMRI). 

Διαπιστώθηκε ότι τα οπτικά ερεθίσματα διέγειραν το μέσο βρεγματικό λοβό, που σχετίζεται με την 
αντιστοίχιση πληροφοριών, και το δορυφορικό μετωπιαίο λοβό, ακριβώς πάνω από τα μάτια. 

Μετά τη λήψη της επιθυμητής τροφής, το κύκλωμα έπαψε να λειτουργεί για τη συγκεκριμένη τροφή: στα άτομα 
που είχαν φάει παγωτό η εικόνα που αντιστοιχούσε με το παγωτό δεν διέγειρε πλέον αυτές τις εγκεφαλικές 
περιοχές. Στα ίδια άτομα ωστόσο, οι εικόνες που αντιστοιχούσαν με το φυστικοβούτυρο συνέχιζαν να 
ενεργοποιούν το νευρικό κύκλωμα. 

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Τζέι Γκότφράιντ: «Αυτά τα τμήματα του εγκεφάλου σχηματίζουν 
προβλέψεις. Λένε στο υποκείμενο ότι κάτι καλό πρόκειται να συμβεί. Ο εγκέφαλος μαθαίνει να ανανεώνει τις 
προβλέψεις του για το τι είναι ευχάριστο στο περιβάλλον του». 

Focus 
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Μανιτάρια με ρικότα και πέστο  
(για 4 άτομα) 

Υλικά  
16 μανιτάρια (όχι πολύ μεγάλα), 250 γραμμ. ρικότα, 2-3 κουταλιές 
σούπας πέστο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 50 γραμμ. 
παρμεζάνα τριμμένη, ελαιόλαδο, μαϊντανό και λίγο πέστο για 
γαρνίρισμα. 
 
Εκτέλεση  
Κόψτε τα «καπάκια» των μανιταριών, βάλτε τα σε ένα 
αντικολλητικό ταψί και προσθέστε λίγο ελαιόλαδο. Σε ένα μπωλ 
ανακατέψτε τη ρικότα, το πέστο και το σκόρδο και βάλτε λίγη από 
τη γέμιση σε κάθε μανιτάρι. Πασπαλίστε τα με παρμεζάνα και λίγο 
ελαιόλαδο. Ψήστε τα μανιτάρια για 20 λεπτά περίπου σε μέτρια 

φωτιά, μέχρι να λιώσει το τυρί. Όταν είναι έτοιμα, τοποθετήστε τα σε μια πιατέλα και γαρνίρετε με 
λίγο πέστο και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σερβίρετε τα μανιτάρια ζεστά. 

www.amita.gr/amita_history.asp
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ESAMINANDO A 
Επιστήμη 
Ο ύπνος βελτιώνει τη μνήμη 
 

Σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών επιστημόνων που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Nature, ο ποιοτικός ύπνος εδραιώνει στη μνήμη χρήσιμες 
πληροφορίες και ταυτόχρονα βοηθά να ανακληθούν αναμνήσεις που 
είχαν χαθεί μέσα στη σύγχυση της ημέρας.  

Όπως γράφει ο Ντάνιελ Μαργκόλιας του Πανεπιστημίου του Σικάγο, επικε‐
φαλής της έρευνας: «Ο ύπνος έχει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες επιδράσεις 
στη μάθηση. Ο ύπνος παγιώνει τις αναμνήσεις, προστατεύοντάς τες από μετα
γενέστερες παρεμβολές ή εξασθένηση. Ο ύπνος φαίνεται επίσης να ανακτά ή 
να αποκαθιστά αναμνήσεις». 
Ο Μαργκόλιας και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ο νυχτερινός ύπνος βοηθούσε τους εθελοντές της 
έρευνας να θυμούνται ακόμα και πληροφορίες που είχαν ξεχάσει την προηγούμενη ημέρα. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 12 φοιτητές του πανεπιστημίου, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και 
εκπαιδεύτηκαν να αναγνωρίζουν τις μπερδεμένες λέξεις που παρήγαγε ένα συνθεσάιζερ φωνής. 
Η πρώτη ομάδα παρακολούθησε το μάθημα στις εννέα το πρωί και 12 ώρες αργότερα υποβλήθηκε σε τεστ 
αναγνώρισης λέξεων. Οι φοιτητές, σε ποσοστό 54%, είχαν βελτιώσει τις επιδόσεις τους, σε σχέση με την 
απόδοσή τους πριν από το μάθημα. 
Η δεύτερη ομάδα υποβλήθηκε στην ίδια εξέταση το απόγευμα, 12 ώρες μετά το μάθημα. Μόνο το 10% των 
ατόμων έδειξε να έχει βελτιωμένες επιδόσεις. 
Οι φοιτητές της τρίτης ομάδας εκπαιδεύτηκαν στις εννέα το απόγευμα, κοιμήθηκαν το βράδυ και εξετάστηκαν 
το επόμενο πρωί. Το ποσοστό με βελτιωμένες επιδόσεις ήταν 19%, αρκετά υψηλότερο από της δεύτερης 
εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι ο ύπνος βοήθησε να αποθηκευθούν οι πληροφορίες στον εγκέφαλο. 
Οι εθελοντές της δεύτερης ομάδας παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις την επόμενη ημέρα αφότου είχαν 
κοιμηθεί. Αν και η ανάμνηση του πρωινού μαθήματος φαινόταν να είχε χαθεί το απόγευμα, επανεμφανίστηκε 
μετά το νυχτερινό ύπνο. 
Όπως γράφουν οι ερευνητές στο περιοδικό: «Αν η απόδοση μειώνεται λόγω άσχετων πληροφοριών, ο ύπνος ίσως 
ενδυναμώνει σχετικές αντιστοιχίσεις και αποδυναμώνει άσχετες». 

Focus 
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Κρύα σαλάτα με ζυμαρικά  
(για 4 άτομα) 

Υλικά  
500 γραμμ. φαρφάλες, 150 γραμμ. αρακά βρασμένο, 1 μεγάλη ντομάτα 
ψιλοκομμένη, 80 γραμμ. λιαστές ντομάτες, 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμέ-
νη, φύλλα βασιλικού, 100 γραμμ. προσούτο, ελαιόλαδο, λίγο ξύδι, αλάτι 
και πιπέρι. 
 
Εκτέλεση  
Βράζετε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό. Για να φτιάξετε το ντρέσινγκ: 
σε ένα μπλέντερ, χτυπάτε την ψιλοκομμένη ντομάτα μαζί με τις μισές 
λιαστές ντομάτες, το σκόρδο, τα μισά φύλλα βασιλικού, λίγο ελαιόλαδο 
και ξύδι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μέχρι να γίνει μια πηχτή 
σάλτσα. Στη συνέχεια, βάζετε τις φαρφάλες και το βρασμένο αρακά σε 
μια βαθιά πιατέλα και ανακατεύετε με το ντρέσινγκ που ετοιμάσατε. 

Κόβετε σε μικρά κομμάτια και τις υπόλοιπες λιαστές ντομάτες και το προσούτο και τα ανακατεύετε με τα 
υπόλοιπα υλικά. Τέλος, γαρνίρετε με λίγα φύλλα βασιλικού. Σερβίρετε τη σαλάτα κρύα. 

www.amita.gr/amita_history.asp

 


