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PROVA 1
Nel sito http://www.nonautosufficienza.it hanno aperto il seguente forum di discussione. Leggete
l’argomento di discussione e intervenite.

Gli anziani: Che ruolo
hanno nella società?
Il progresso tecnologico e materiale delle
società "affluenti" non è andato, in tutti gli
ambiti vitali, di pari passo con il progresso
morale. Ne è un esempio la condizione degli
anziani, che la vita quotidiana dei paesi
industrialmente più sviluppati tende a
collocare ai margini più nascosti della
società.

Nel vostro intervento, di circa 300 parole, firmando Giorgio/Maria Sotiriu, dovete:
9 esprimere il vostro parere,
9 parlare della situazione in Grecia,
9 raccontare l’esperienza di un/un’ anziano/a a voi vicino/a.

ATTENZIONE

• Per ognuna delle 2 prove dare una risposta sul quaderno.
• Tempo a disposizione: 120 minuti.

Esami di Lingua Italiana

Novembre 2013

PROVA 2
Preparate un testo di circa 350 parole, che sarà disponibile su un sito italiano, per parlare del
Facebook e, soprattutto, per far conoscere i pericoli del Facebook e i consigli contenuti nel testo
greco.

Το Facebook είναι ιστοχώρος
κοινωνικής δικτύωσης που ξε‐
κίνησε στις 4 Φεβρουαρίου
του 2004. Οι χρήστες μπο‐
ρούν να επικοινωνούν μέσω
μηνυμάτων με τις επαφές
τους και να τους ειδοποιούν
όταν ανανεώνουν τις προσω‐
πικές πληροφορίες τους.
Το Facebook σήμερα έχει πά‐
νω από 1 δισεκατομμύριο
ενεργούς χρήστες, ανήκει έτσι
στη λίστα ταξινόμησης του
Alexa ως ένα από τα δημοφι‐
λέστερα web sites του πλα‐
νήτη (2ο μετά το Google).
Επίσης, το Facebook είναι ένα
από τα δημοφιλέστερα sites
για ανέβασμα φωτογραφιών
με πάνω από 14 εκατομμύρια
φωτογραφίες καθημερινά.
Με αφορμή τη δημοτικότητά
του, το Facebook έχει υποστεί
κριτική για θέματα που αφο‐
ρούν τα προσωπικά δεδομέ‐
να.

3 πράγματα που δεν πρέπει να αποκαλύψετε στο Facebook
1. To Facebook είναι εξαιρετικό για την οργάνωση των
συναντήσεων με τους φίλους σας, όμως είναι δυνατόν να
ανακοινώνετε εκεί το πάρτι που θα κάνετε σπίτι σας; Εκτός κι αν
έχετε όρεξη για ένα είδος ξεφαντώματος που περιλαμβάνει
εκατοντάδες εισβολείς που θα κάνουν κομματάκια το χαλί και θα
το σκάσουν με τα ασημικά της οικογένειας, θα σας
συμβουλεύαμε να μην το κάνετε. Για να είμαστε ειλικρινείς,
περιμέναμε πως μέχρι σήμερα ο κόσμος θα το αντιμετώπιζε πιο
έξυπνα το συγκεκριμένο θέμα, όμως από τη στιγμή που βγαίνουν
συνέχεια στην επιφάνεια ανάλογες ιστορίες με άτομα να
εισβάλουν απρόσκλητοι σε πάρτι, αυτό μάλλον δεν συμβαίνει.
2. Είναι καιρός για λίγο ήλιο; Καλό για εσάς. Απλώς μην
προσπαθήσετε να αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή
γράφοντας στο status κάτι σε στυλ: «Γιούπι! Φεύγω για την
Ισπανία αύριο, για δύο εβδομάδες!». Δεν είναι πως ζηλεύουμε
(ειλικρινά), απλά όταν ανεβάζετε τέτοιου είδους πληροφορίες
online είναι λίγο καλύτερο από το να κολλάτε ένα «θα λείπω για
δεκαπέντε μέρες» πόστερ στην πόρτα του σπιτιού σας. Ακόμα κι
αν έχετε λάβει τις λογικές προφυλάξεις και δεν αναφέρετε τη
διεύθυνσή σας στη σελίδα του Facebook, αυτό είναι κάτι που
μπορεί να βρεθεί εύκολα αλλού στο internet.
3. Ή την εταιρεία σας, ή το αφεντικό σας ή τους πελάτες σας. Εάν
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα σας στο Facebook ως
ένα όχημα για να παραπονιέστε για τη δουλειά σας, πρέπει να
είστε σίγουροι πως τα privacy settings σας είναι πολύ καλά
ρυθμισμένα ή πως πραγματικά δεν σας νοιάζει εάν σας
απολύσουν πολύ σύντομα. Η ιστορία είναι γεμάτη με απολύσεις
προσωπικού που έκανε άσχημα σχόλια για τη δουλειά του. Από
προσωπικό αεροπλάνου που προσέβαλε τους επιβάτες, μέχρι
την ακόμα υπό επιτήρηση γυναίκα, που έγραψε ένα επιθετικό
status για το αφεντικό της, ξεχνώντας πως νωρίτερα τον είχε
κάνει φίλο. Μην ακολουθήσετε τα βήματά τους.
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