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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour ce module 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les épreuves  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ÉPREUVE 1 
Vous voulez suivre des cours d'été à l'université de la Sorbonne. Vous avez décidé de 
demander à votre amie Christine, qui habite à Paris, de vous aider à trouver un 
logement qui réponde à vos attentes (type de logement, durée de la location, prix, 
situation). Écrivez le texte du courriel que vous allez lui envoyer. (80-100 mots. Ne 
signez pas votre texte.) 

 
 
 
 

ÉPREUVE 2 
En tant que membre de WWF Grèce, vous êtes chargé(e) de donner des informations, 
aux étudiants francophones de votre faculté, sur le séminaire WWF qui sera bientôt 
organisé. En puisant des informations dans le communiqué reproduit ci-dessous, 
rédigez l'annonce que vous allez afficher près du secrétariat. 
(80-100 mots. Ne signez pas votre texte.) 
 

Σεμινάριο για Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 
Για πέμπτη συνεχή χρονιά το WWF Ελλάς οργανώνει τετραήμερο σεμινάριο σε 
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, στο Δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 15-18 Μαΐου 2006 και απευθύνεται σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές περιβαλλοντικών προγραμμάτων σπουδών.  
Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους φοιτητές και ερευνητές που θα 
συμμετάσχουν την ευκαιρία να δούνε πώς μεταφέρεται στην πράξη η θεωρία 
για τη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής. Το Δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα διαχείρισης 
προστατευόμενης περιοχής στην Ελλάδα. Το WWF Ελλάς έχει συμβάλει 
σημαντικά σε αυτό. Έτσι, το επιστημονικό δυναμικό της οργάνωσης θα δείξει 
στους συμμετέχοντες τον τρόπο δουλειάς του και τη μεθοδολογία που 

ακολουθείται σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής 
(Σύστημα Παρακολούθησης, σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης, ρύθμιση οικονομικών δραστηριοτήτων, 
τεχνικές συμμετοχής του κοινού, κ.τ.λ.).  
Το σεμινάριο περιλαμβάνει επισκέψεις στο πεδίο, ασκήσεις και άμεση αλληλεπίδραση των 
συμμετεχόντων με τους διδάσκοντες. 
Kόστος συμμετοχής:  200 Eυρώ (διαμονή, πρωινό, ένα γεύμα και δίδακτρα).  
www.wwf.gr 
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