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ATTENTION 

 

� Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve. 
� Utiliser un stylo bleu ou noir. 
� Effectuer les deux activités. 
� Développer un seul sujet par page. 
� Durée de l’épreuve : 90 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 
 
Sur le blog d’un site internet de vente en ligne, vous lisez le message suivant : 
 

 

J’ai l’intention de revendre sur la Toile les cadeaux de Noël qui ne 

me plairont pas et j’utiliserai l’argent pour mes frais personnels et 

m’acheter les cadeaux dont j’ai envie.   
 

 
 
le 6/11/2011 à 14.30  

 

Chipote                       
Répondre: 

 

 

Vous rédigez votre message-réponse à Chipote pour : 

 exprimer votre désaccord avec cette pratique ; 

 rappeler toute la valeur symbolique des cadeaux ;  

 évoquer le souvenir du plus beau cadeau que l’on vous ait offert ; 

 expliquer ce que vous comptez faire des prochains cadeaux de Noël indésirables ou 
reçus en double. 

 
180 mots environ. Ne signez pas votre message. 
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ACTIVITÉ 2  

Appuyez-vous sur les informations reproduites ci-dessous pour rédiger un texte sur la « Carte 

Jeunes Européenne », qui sera publié dans le journal francophone d’Athènes.  

Dans votre texte 

� vous vous référez à l’initiative des ministères grecs concernant la « Carte Jeunes 

Européenne», 

� vous présentez cette carte, 

� vous mettez en valeur ses avantages, 

� vous donnez des informations pratiques pour se la procurer. 

180 mots environ. Ne signez pas votre texte. 

 

∆ιάθεση δωρεάν 
 Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 

Μία σηµαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων ξεκίνησε τον περασµένο Μάιο.   

Πρόκειται για τη δωρεάν διάθεση 10.000 
εκπτωτικών καρτών, οι οποίες απευθύνονται σε νέους 13-30 ετών (µαθητές, φοιτητές, νέους 
εργαζόµενους, νέους άνεργους). Οι κάρτες διανέµονται δωρεάν µε προτεραιότητα στους 
άνεργους νέους (κατόχους κάρτας ΟΑΕ∆). Μετά το πέρας της διάθεσης των δωρεάν καρτών, 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να την αποκτήσουν µε ετήσια συνδροµή 10 €. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι κάρτα εκπτωτική και όχι πιστωτική και έχει ισχύ όχι µόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 37 χώρες της Ευρώπης. Χρησιµοποιείται ήδη από περίπου 5 
εκατοµµύρια νέους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρει εκπτώσεις, αλλά και τη 
δυνατότητα συµµετοχής τους σε εκδηλώσεις, διαγωνισµούς, αθλητικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, στους κατόχους της προσφέρεται ένας κατάλογος άνω των 100.000 προσφορών 
για ταξίδια, πολιτιστικά γεγονότα, µεταφορικά µέσα, βιβλιοπωλεία, υπηρεσίες, καταστήµατα 
και πολλά άλλα. Στην Ελλάδα τα ενεργά µέλη της ανέρχονται περίπου στα 10.000. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εργαλείο ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, συνεργασίας και 
πληροφόρησης των νέων ευρωπαίων πολιτών. Προωθείται στην Ελλάδα από τη Γενική 
Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας. ∆εδοµένου του διαπολιτισµικού της, αλλά 
κυρίως του κοινωνικού της χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων έχει την υποστήριξη τόσο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Μέσα από την επίσηµη ιστοσελίδα της κάρτας για την Ελλάδα (www.europeanyouthcard.gr) 
µπορούν όλοι να ενηµερωθούν για τις εκπτώσεις που ισχύουν στη χώρα µας. Επίσης, δίνεται 
η δυνατότητα της ηλεκτρονικής αίτησης για την απόκτηση της κάρτας από τους νέους, καθώς 
και της ηλεκτρονικής αίτησης συµµετοχής επιχειρήσεων και φορέων. Οι νέοι µπορούν να 
ενηµερωθούν για τις παροχές της κάρτας σε όλη την Ευρώπη και µέσα από την ιστοσελίδα 
www.europeanyouthcard.org.  

  government.gov.gr 
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