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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 
L’association Les Amis de la Francophonie de Thessalonique a eu une bonne idée : organiser 
une exposition, avec la collaboration du festival Francofffonies, des œuvres d'auteurs grecs qui 
ont écrit ou qui ont été traduits en français. En tant que secrétaire de cette association, vous êtes 
chargé(e) d’écrire une lettre à la Commissaire générale du festival pour lui 
a) présenter votre projet,   
b) exposer trois raisons qui justifient sa réalisation,  
c) proposer d’être partenaire et coorganisatrice de l’exposition.  
(180 à 200 mots. Ne signez pas votre texte) 

 

FRANCOFFFONIES ! 
Le nouveau visage de la culture francophone 
Nouveauté, le Salon du Livre accueille Francofffonies ! Le festival francophone, qui se déroulera de mars à octobre 

2006, célèbre la diversité culturelle des 63 Etats et gouvernements de la Francophonie, 
et de tous ceux qui veulent partager l'aventure francophone.  

Le Salon du Livre donnera le coup d'envoi de cet événement inédit. 

Tout en célébrant la Semaine de la langue française et en commémorant les grands 
pionniers – le 100e anniversaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor – le festival 
francophone ponctuera sa présence au Salon de lectures et de débats autour d'auteurs 
représentant la diversité et la vitalité de la francophonie d'aujourd'hui. 

• 40 auteurs invités représentatifs des littératures francophones des 5 continents. 

• Un pavillon de 800 m2 avec une librairie, un espace de rencontres, des concerts.   

• Un village francophone rassemblant tous les éditeurs étrangers francophones. 

• Des débats, des lectures et des rencontres avec des auteurs et des artistes 
francophones. 

Commissaire générale : Monique Veaute 

AFAA - 1 bis, avenue de Villars - 75007 Paris - Tél. : 01 53 69 40 85 - contact@francofffonies.fr 

http://www.salondulivreparis.com 
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ÉPREUVE 2 

 

le Guide du routard 
 Aventures, treks, découvertes, excursions, ... Vos voyages vous ont marqués ? Vous ont 
inspirés ? Le Guide du routard vous donne la parole : guide@routard.com 

 
 
Cet encadré du Guide du routard vous a rappelé votre séjour au bord du lac Kerkini. Vous 
décidez de proposer cette destination au Guide. Rédigez, en vous inspirant des informations 
reproduites ci-dessous, un court texte sur la région du lac que vous enverrez par courrier 
électronique (guide@routard.com). 
(120 à 140 mots. Ne signez pas votre texte) 
 
 
 

Λίμνη Κερκίνη! Ένας ιδανικός και εναλλακτικός προορισμός, για όλες 
τις εποχές, που εκτός από την απόλυτη φυσική ομορφιά που διαθέτει, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εφαλτήριο για κοντινές εκδρομές ενώ θα 
βρείτε και θα συνδυάσετε πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όσο 
θα μείνετε εκεί! Η Λίμνη Κερκίνη απέχει 126 χλμ από την Θεσσαλονίκη 
στο δρόμο για τις Σέρρες. Γύρω από την λίμνη Κερκίνη υπάρχουν αρκετά 
μικρά χωριουδάκια, όμως εμείς ξεχωρίσαμε το χωριό Άνω Πορόια και το 
χωριό Κερκίνη. Η λίμνη προσφέρει διάφορες και ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες, όπως περίπατοι με άλογα στους πρόποδες του όρους Μπέλες, ορεινή ποδηλασία, διαδρομές με 
4x4 (σου δίνεται η αίσθηση ότι τρέχεις στο Camel Trophy), βόλτα με κανό και βάρκα στη λίμνη. Βεβαίως, 
υπάρχουν και μοναδικές διαδρομές για πεζοπορία  όπου μπορείτε να απολαύσετε το τοπίο της λίμνης. Φανταστείτε 
να περπατάτε ανάμεσα σε ψηλά δέντρα ενώ παράλληλα να σας παρακολουθεί ένας αετός. Τι πιο ωραίο, να σου 
υπενθυμίζει ένα κοπάδι από φλαμίνγκο, που στέκεται στα ρηχά νερά της λίμνης, ότι δεν είσαι μόνος σου. Πέρα 
όμως από το κινηματογραφικό τοπίο της λίμνης Κερκίνης και του μικρού δέλτα που σχηματίζει ο ποταμός 
Στρυμώνας υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ακόμα να δει κανείς.  
Και λίγα χιλιόμετρα μετά την Κερκίνη βρίσκεται το χωριό Άγκιστρο, το οποίο μας επιφυλάσσει μια μοναδική 
εμπειρία: Χαμάμ στην άκρη του πουθενά! Απαραίτητη είναι η τηλεφωνική κράτηση, προκειμένου να 
εξασφαλίσετε μισή ώρα λουτροθεραπείας στο χαμάμ. Όσοι επιθυμούν να κλείσουν στο παλιό πέτρινο κτίσμα, 
πρέπει να κάνουν κράτηση μέχρι και ένα μήνα νωρίτερα. Τι πιο ωραίο μετά από το αναζωογονητικό λουτρό, να 
κατηφορίσετε και πάλι προς την λίμνη Κερκίνη όπου θα μπορέσετε να απολαύσετε λουκούλλεια γεύματα με 
ντόπια παραδοσιακά λουκάνικα, ντόπια κρέατα. Φυσικά, το γεύμα μας θα το ολοκληρώσουμε δοκιμάζοντας ακανέ 
της περιοχής ή παραδοσιακά γλυκά από τον Συνεταιρισμό Γυναικών Ποροΐων. 
D'après http://www.hotstation.gr/article931.html 
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