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PROVA
· Temps previst: 30-35 minuts
· Es puntua la capacitat d'interacció de la persona candidata, la seva pronúncia,
competència gramatical i el seu ús de vocabulari
1ξ ΜΕΡΟ
o Διαβάρςε ςξ παοακάςχ κείμεμξ και ποξρπαθήρςε μα ρσμξφίρεςε ςιπ
βαρικέπ ιδέεπ πξσ εκτοάζξμςαι εκεί
o Πέρςε μαπ για ςημ δική ραπ εμπειοία ρυεςικά με ςξ θέμα, αμ έυεςε, ή ό,ςι
νέοεςε ή ακξύραςε για ςιπ εμαλλακςικέπ διακξπέπ
o Διάοκεια: 3 λεπςά

CANDIDAT

A

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ
Ο εμαλλακςικόπ ςξσοιρμόπ εκςόπ από ςη ρσμβξλική έμμξια πξσ έυει απξκςήρει χπ
μξοτή ςξσοιρμξύ, ςηπ ξπξίαπ ςα κύοια υαοακςηοιρςικά είμαι η αμαζήςηρη ςηπ
ασθεμςικόςηςαπ και ςηπ επατήπ με ςη τύρη, η άομηρη ςχμ αποόρχπχμ ςξσοιρςικώμ
πακέςχμ, η απξτσγή ςχμ κξρμικώμ παοαλιώμ ή ξ ρσμδσαρμόπ ςχμ διακξπώμ με ςημ
ποξρτξοά εθελξμςικήπ εογαρίαπ, αματέοεςαι ρε κάθε ειδική μξοτή ςξσοιρμξύ, η
ξπξία ποξρελκύει ςξσοίρςεπ με ειδικά εμδιατέοξμςα, ρσμβάλλει ρςημ ποξρςαρία ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ και ςημ αμάδεινη ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ και ςέλξπ ποξρτέοει
λύρειπ ρε ποξβλήμαςα ςηπ ςξσοιρςικήπ επξυικόςηςαπ.
Οι εμαλλακςικέπ μξοτέπ ςξσοιρμξύ είμαι πάοα πξλλέπ ρε αοιθμό και τσρικά θα ήςαμ
αδύμαςξμ μα αμαπςσυθξύμ όλεπ ρςα πλαίρια ασςξύ ςξσ ατιεοώμαςξπ.
Ωρςόρξ, εμημεοχςικά αματέοξσμε ξοιρμέμεπ από ςιπ κσοίεπ μξοτέπ εμαλλακςικξύ
ςξσοιρμξύ:
Αγοξςξσοιρμόπ
σμεδοιακόπ ςξσοιρμόπ
Οοειβαςικόπ και ξ πεοιπαςηςικόπ ςξσοιρμόπ
Εκπαιδεσςικόπ-πξλιςιρςικόπ ςξσοιρμόπ
Σξσοιρμόπ σγείαπ
Αθληςικόπ ςξσοιρμόπ
Χειμεοιμόπ ςξσοιρμόπ
Παοάκςιξπ, παοαλίμμιξπ, παοαπξςάμιξπ, θαλάρριξπ ςξσοιρμόπ και ξ ςξσοιρμόπ
ςχμ σγοξβιόςξπχμ
Θοηρκεσςικόπ ςξσοιρμόπ
Αρςικόπ ςξσοιρμόπ
H ιρςξρελίδα ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ ξογαμώρεχμ ςηπ Κοήςηπ θα είμαι ρίγξσοα
υοήριμη ρε όρξσπ εμδιατέοξμςαι για ςξμ εμαλλακςικό ςξσοιρμό και ςημ εθελξμςική
εογαρία, παοέυξμςαπ πλήθξπ ρσμδέρεχμ ρυεςικά με ςα θέμαςα ασςά ρε διάτξοεπ
πεοιξυέπ ςηπ Ελλάδαπ αλλά και ςξσ κόρμξσ. Επίρηπ ρςιπ ρσμδέρειπ ςηπ ιρςξρελίδαπ
ασςήπ θα βοείςε καςηγξοία εμαλλακςικξύ-τσριξλαςοικξύ ςξσοιρμξύ κσοίχπ ρςημ
πεοιξυή ςηπ Κοήςηπ.
http://www.anthropos.gr/spots/tourism/
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CANDIDAT

B

Ο εμαλλακςικόπ ςξσοιρμόπ πεοιλαμβάμει ςξ ρύμξλξ ςχμ ςξσοιρςικώμ σπηοεριώμ, ξι
ξπξίεπ διακοίμξμςαι αμάλξγα με ςιπ ιδιαίςεοεπ αμάγκεπ, ςιπ ποξςιμήρειπ και ςα
κίμηςοα ςχμ ςξσοιρςώμ, απεσθύμξμςαι ρε έμα ενειδικεσμέμξ κξιμό, ςηοξύμ ςιπ αουέπ
ςηπ βιώριμηπ αμάπςσνηπ και ρσμβάλλξσμ ρςημ άμβλσμρη ςηπ επξυικόςηςαπ ςηπ
ςξσοιρςικήπ ζήςηρηπ.
Σα ρυέδια πξσ θα επεμδσθξύμ ςα ξπξία ρσμβάλλξσμ ρςημ αμάπςσνη μιαπ ή
πεοιρρξςέοχμ ειδικώμ ή και εμαλλακςικώμ μξοτώμ ςξσοιρμξύ και είμαι ξι ενήπ:
Αθληςικόπ ςξσοιρμόπ αμαφσυήπ (θαλάρριξ ρκι, ιρςιξραμίδα, καμόε, καγιάκ,
υιξμξδοξμικό ρκι, πξδήλαςξ βξσμξύ κλπ)
Σξσοιρμόπ σπαίθοξσ (τσριξλαςοικόπ ςξσοιρμόπ, ςξσοιρμόπ παοαςήοηρηπ,
πεοιπαςηςικόπ ςξσοιρμόπ κλπ)
Γαρςοξμξμικόπ ςξσοιρμόπ (επίρκεφη ρε μξμάδεπ μεςαπξίηρηπ ςξπικώμ ποξψόμςχμ,
Εκπαιδεσςικέπ νεμαγήρειπ, γεσριγμχρία, φσυαγχγικέπ εκδηλώρειπ κλπ)
Σξσοιρμόπ σγείαπ και εσενίαπ (ρσμδσαρμόπ διακξπώμ με σπηοερίεπ ποόληφηπ,
διαςηοήρειπ ή βελςίχρηπ ςηπ σγείαπ)
Δηλαδή, ξ εμαλλακςικόπ ςξσοιρμόπ αματέοεςαι ρε κάθε ειδική μξοτή ςξσοιρμξύ, η
ξπξία ποξρελκύει ςξσοίρςεπ με ειδικά εμδιατέοξμςα, ρσμβάλλει ρςημ ποξρςαρία ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ και ςημ αμάδεινη ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ.
Έυει απξκςήρει ρσμβξλική έμμξια χπ μξοτή ςξσοιρμξύ, ςηπ ξπξίαπ ςα κύοια
υαοακςηοιρςικά είμαι η αμαζήςηρη ςηπ ασθεμςικόςηςαπ η επατή με ςη τύρη, η άομηρη
ςχμ αποόρχπχμ ςξσοιρςικώμ πακέςχμ, η απξτσγή ςχμ κξρμικώμ παοαλιώμ και
ρσυμά ξ ρσμδσαρμόπ ςχμ διακξπώμ με ςημ ποξρτξοά εθελξμςικήπ εογαρίαπ.
http://www.skyrostravel.com
2ξ ΜΕΡΟ
o σζηςήρςε με ςξμ ρσμξμιληςή ραπ ςξσπ λόγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ ξ
εμαλλακςικόπ ςξσοιρμόπ έυει απξκςήρει μεγάλη ρημαρία ρςημ ρημεοιμή
μαπ κξιμχμία
o Μπξοείςε μα κάμεςε εοχςήρειπ ρυεςικά με μξοτέπ εμαλλακςικξύ ςξσοιρμξύ
πξσ γμχοίζεςε. Να μεοικά παοαδείγμαςα:
 απ αοέρει ςξ ελεύθεοξ κάμπιμγκ;
 Σι γμώμη έυεςε για ςημ αμςαλλαγή ρπιςιώμ;
 Έυεςε δξκιμάρει πξςέ ςξ couchsurfing;
 Θα ραπ άοεζε;
 Έυεςε ακξύρει πξςέ και για ςιπ διακξπέπ αλληλεγγύηπ, για μα
βξηθήρειπ αμθοώπξσπ με ειδικέπ αμάγκεπ ή μα ρσμβάλειπ ρςημ
ποξρςαρία απειλξύμεμχμ ζώχμ;
 Πιρςεύεςε όςι είμαι αμαγκαίξ μα αλλάνξσμε λιγάκι ςξμ ςοόπξ ςχμ
διακξπώμ μαπ;
 Είμαι ξικξλξγικό μα σπάουξσμ ςόρεπ πςήρειπ;
 Σι μέρξ θα ποξςείμαςε ερείπ για ςα ςανίδια;
 Διακξπέπ ρημαίμξσμ ςανίδια;
o Διάοκεια: 15 λεπςά

