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PROVA 1
Ti sei iscritto ad un gruppo su Facebook e segui una discussione sui modi per rilassare e
combattere lo stress. Fai anche tu un intervento (di circa 80 parole, firmato
Giulio o Giulia) proponendo, tra l’altro, un viaggio. Nel testo dovrai riferire:
• i migliori luoghi da visitare,
• tipo di alloggio da scegliere,
• attività da svolgere,
• attività da evitare.
Chiudi il tuo intervento con l’augurio di aver aiutato i membri del gruppo.

PROVA 2
La tua amica Chiara ti ha spedito la lettera
qui accanto, in cui ti parla della sua tensione e stress. Scrivile una lettera (di circa
100 parole, firmata Giulio o Giulia) in cui:
• la incoraggi;
• le racconti una tua simile situazione nel
passato;
• le dai alcuni consigli pratici per combattere o ridurre lo stress;
• le prometti di darle una mano con lo
studio delle materie.

ATTENZIONE

…Ti scrivo perché credo di essere arrivata
al limite della sopportazione...
è un periodo che non sopporto niente e nessuno, sono sempre stanca e molto nervosa.
Credo di avere un livello di stress notevole
causa una seria di motivi ... tra cui l'università ... sono piena di esami e sono anche
indietro con la preparazione ... lo stress mi
sta uccidendo ... cosa posso fare?

• Per ognuna delle 4 prove dare una risposta sul quaderno.
• Tempo a disposizione: 85 minuti.

Esami di Lingua Italiana
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PROVA 3
Hai visto il seguente articolo sul giornale. Scrivi un’e-mail al tuo amico Giuseppe per:
• invitarlo a venire in Grecia per le feste;
• informarlo sull’evento (che cos’è, dove, quando);
• proporgli un giro per i negozi della città (circa 80 parole, firmando come Mario/Maria).

ΟΛΑ

Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ - ΤΕΧΝΗ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

ΣΙΝΕΜΑ

17 Δεκεμβρίου ... 07 Ιανουαρίου | Αθήνα Κεντρικές Περιοχές
Νέοι εικαστικοί ζωντανεύουν με έργα τους άδεια
καταστήματα της πόλης.

ΘΕΑΤΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα φετινά Χριστούγεννα η πόλη ξανανιώνει. Οι νέοι
παίρνουν τα ηνία της γιορτής και δίνουν μήνυμα
ελπίδας και συμμετοχής. Το εορταστικό πρόγραμμα που ετοίμασε ο Δήμος Αθηναίων στηρίζεται στη
συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή
του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης. Ένας από τους στόχους του είναι
να τονωθεί το εμπορικό κέντρο της Αθήνας, όπου τον τελευταίο καιρό το
φαινόμενο των λουκέτων έχει αυξηθεί δραματικά.
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Έτσι λοιπόν, φοιτητές και απόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών,
αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν εικαστικά δρόμους του κέντρου και να
μετατρέψουν τη θλιμμένη πρόσοψη των άδειων και κλειστών καταστημάτων
σε «Παράθυρα Τέχνης». Με διπλό στόχο: να τονωθεί το ενδιαφέρον των
Αθηναίων για το εμπορικό κέντρο της πόλης και να δοθεί η ευκαιρία σε
νέους καλλιτέχνες να δείξουν τη δουλειά του. Η εικαστική δράση «Τέχνη στις
Βιτρίνες» θα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 17 Δεκεμβρίου που ξεκινάει το
εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, έως τις 7 Ιανουαρίου. Φυσικά, μια
τέτοια προσπάθεια αξίζει έπαθλο! Στο τέλος της έκθεσης ο Εμπορικός Σύλλογος θα βραβεύσει τα τρία καλύτερα έργα, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Ακινήτων θα απονείμει μετάλλιο στον καλύτερο χώρο.
Καλούμε λοιπόν τους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας σε μία έκθεση
τέχνης στους δρόμους. Με αφετηρία τα Χριστούγεννα, ελπίδα μας είναι αυτή
η πρωτοβουλία της «Τεχνόπολις» με την υποστήριξη και τη συνεργασία της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, να αποτελέσει θεσμό και για τις επόμενες
χρονιές. Να δίνουμε φως στα μαγαζιά που δεν χρησιμοποιούνται και αντί για
σκοτεινά σημεία της πόλης να συμμετέχουν στη γιορτή της, προσφέροντας
βήμα στη νεότερη γενιά της τέχνης στην Ελλάδα.
www.artandlife.gr

PROVA 4
Tenendo conto il periodo di crisi che stiamo affrontando, tu decidi di “postare” un articolo sul tuo
blog per descrivere una “festa” particolare di cui parla l’articolo greco (da chi è organizzata, chi
partecipa, per quale scopo, eventuali premi). Chiudi il tuo articolo esprimendo il tuo parere su tali
iniziative (100 parole).
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