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PROVA 1
In questo periodo, tra disoccupazione giovanile che supera il 30%, precariato sempre più diffuso e crisi che coinvolge sempre più settori, molti sono gli interventi su Facebook su questi
temi. Leggete questi due interventi:

La PrecariaMente · Top Commentator, Liceo Linguistico
Io sono precaria da 7 anni. Interinale per l'esattezza. Non posso fare un mutuo, non posso fare un
figlio. La mia vita è in mano alle agenzie interinali e l'agenda della mia esistenza si basa sulle scadenze
dei contratti. Generazione 1000 euro? Qui non è un problema di stipendi, qui è un problema di
stabilità. Vogliamo un mondo del lavoro interinale? Allora che si adeguino tutti: banche per i mutui,
finanziarie per i prestiti e che ci sia maggior tutela per chi vuole fare un figlio ...

Erika Fulgenzi · Lille, France
Io, dopo 5 anni di precariato, ho deciso di riprendermi il futuro che l'Italia mi negava e sono emigrata
all'estero, dove la mia professionalità è riconosciuta e dove il welfare funziona. Tuttavia l'Italia è il
paese in cui vorrei vivere e al quale vorrei dare le mie competenze. Credo che una riforma seria del
mercato del lavoro significhi lotta alla precarietà selvaggia e creazione di un sistema serio di servizi
sociali (asili, centri scolastici, lavoro a tempo parziale 90%, ecc.) ...

Ora scrivete un intervento (circa 300 parole, firmando Giorgio/Giorgia) in cui:
• raccontate la vostra personale esperienza;
• descrivete la situazione in Grecia, mettendo in evidenza le similitudini e le diversità tra i due
Paesi (precariato, welfare, i sentimenti dei giovani, in che modo reagiscono e quali decisioni
prendono).

ATTENZIONE

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

Esami di Lingua Italiana

Maggio 2014

PROVA 2
Siete in Italia per seguire dei corsi di lingua presso un’Università per stranieri; il vostro insegnante vi
chiede di scrivere una relazione, di circa 350 parole, sul nuovo programma dell’UE Erasmus+ e le
nuove prospettive che offre. Voi scrivete la relazione riportando le informazioni più importanti del
testo greco.

Erasmus+: το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την
Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμόγια το διάστημα 2014-2020.
Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας,
καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το
πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ,
δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών,
αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.
Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να
επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις
εθελοντισμού στο εξωτερικό.
Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και
οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί
η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με
απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.
Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα
χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων
όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.
Το Erasmus+ είναι η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας
του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει
περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης,
της νεολαίας, και του αθλητισμού· εξάλλου, οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης έχουν
απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα.
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