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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les activités  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ACTIVITÉ 1 
 
Vous passerez vos prochaines vacances en Bretagne avec votre ami Michel. La Maison de la Bretagne 
vous a envoyé une brochure dont une page est reproduite ci-dessous. On y présente différentes formules 
d'hébergement. Écrivez un mail à Michel  

- pour lui expliquer brièvement les avantages et les inconvénients de chacune de ces formules,  
- pour exprimer votre préférence et 
- pour lui demander son avis. 

 
180-200 mots. Ne signez pas votre mail. 
 

 

Accueil Paysan :  
La campagne à bras 
ouverts ! 
Des lieux authentiques, 
apaisants, conviviaux, vous 
attendent au sein de la  

 

Les séjours loisirs 
en Mobile Home  
Nos campings, classés en 3 
ou 4 étoiles, ont tous leur 
charme, qu’ils soient en bord 
de plage ou légèrement en 
retrait. Un soin particulier est 
apporté à l’environnement 
pour que vous et vos enfants 
puissiez y apprécier 
pleinement votre séjour. 

campagne bretonne pour des séjours en famille 
ou entre amis. Venez découvrir nos gîtes, 
chambres et tables paysannes, auberges 
paysannes, camping et loisirs paysans… 
Agriculture durable, tourisme équitable, écologie 
et éducation à l’environnement sont au cœur de 
leurs préoccupations. 

L’Auberge de jeunesse 
Partez en toute liberté. 
À la première auberge 
de votre tour de 
Bretagne, demandez 
votre Pass Bretagne 
(gratuit). Chaque nuit 
passée en auberge  

 

Chambres d'hôtes 
en Bretagne 
" La Bretagne ouvre ses 
demeures pour vous 
recevoir comme des rois ". 
Pour vous permettre de 
découvrir la région dans les 
meilleures conditions, laissez-
vous prendre au charme d’un 
décor authentique, d'un 
confort douillet et d'un accueil 
irréprochable.  

vous donne le droit à 1 tampon sur votre pass. Au 
bout de 5 nuits payées, la 6ème nuit vous sera 
offerte dans l’auberge de votre choix. 

http://www.tourismebretagne.com/fr  
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ACTIVITÉ 2 
 
Vous êtes chargé(e) de rédiger en français un texte sur les possibilités d’apprentissage du grec 
moderne. Pour rédiger ce texte, qui paraîtra dans le Guide à l’usage des étrangers, vous puiserez 
vos informations dans la page web reproduite ci-dessous. 
 
120-140 mots. Ne signez pas votre texte. 
 

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 1970, και προσφέρει μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς και ομογενείς που πρόκειται να 
φοιτήσουν σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιθυμούν να γνωρίσουν 
καλύτερα την Ελλάδα. Για την εγγραφή απαιτείται απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το Σχολείο προσφέρει ποικίλα γλωσσικά προγράμματα που ανταποκρίνονται 
στις διαφορετικές ανάγκες των σπουδαστών. Διαθέτει μόνιμο διδακτικό 

προσωπικό με πολυετή διδακτική εμπειρία και αξιόλογο επιστημονικό και συγγραφικό έργο. 
Κάθε χρόνο φιλοξενεί εκατοντάδες σπουδαστές από όλες τις χώρες του κόσμου, δημιουργώντας έτσι, ένα χώρο 
πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Εκτός από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη γνωριμία με τον ελληνικό 
πολιτισμό, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στη ζωντανή και ζεστή ατμόσφαιρα που τους προσφέρει 
η σύγχρονη Θεσσαλονίκη. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Στέγαση: Για το θερινό πρόγραμμα, μόνο, διατίθενται ορισμένα δωμάτια στις 
Φοιτητικές Εστίες.  
Ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη: Δικαιούνται οι υπότροφοι της 
ελληνικής κυβέρνησης και οι σπουδαστές των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  
Μετακινήσεις: Χορηγείται δελτίο μειωμένου εισιτηρίου για μετακινήσεις εντός πόλης, 
σε υποψήφιους φοιτητές Ανώτερων ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
Ελλάδας.  
Δίδακτρα: Κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό πριν από την έναρξη του 
προγράμματος.  
Ολοκλήρωση εγγραφής: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται visa ή άδεια 
παραμονής. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται για τους πολίτες χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Χορηγείται στο τέλος κάθε προγράμματος. 
Β) Πιστοποιητικό εγγραφής στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας ύστερα από εξετάσεις. 
Γ) Πιστοποιητικό για διορισμό στο ελληνικό δημόσιο, ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). 
Δ) Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας: Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως 
εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για χορήγηση του κρατικού πιστοποιητικού ελληνομάθειας 
(www.greeklanguage.gr ).  
 
 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 


