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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 : 65 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 
Votre amie Jeanne vous envoie un mail dans lequel elle vous explique qu’elle souhaite 
garder la forme physique et mentale et vous demande de lui proposer quelques idées. 
Vous lui écrivez un mail en lui donnant des conseils sur les bienfaits de : 

 l’alimentation équilibrée 
 l’exercice physique 
 la pratique d’un passe-temps 
 le bénévolat. 

120-150 mots. Signez votre texte du nom de Nikos ou Niki. 

 

 

 

ACTIVITÉ 2 
L’agence de voyages où vous travaillez prépare son catalogue « Été 2009 ». On vous 
demande de rédiger un texte en français en puisant vos informations dans le document 
reproduit ci-dessous.   
110-140 mots. Ne signez pas votre texte. 

 

                            Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων «Η Ελλάδα μου» - Καλοκαίρι 2009 

                            Πολιτιστικές και Εκπαιδευτικές Διακοπές στη Λέσβο 

 
 

Λέσβος, το νησί του πολιτισμού. Περιδιαβαίνοντας τη σημαντική πολιτιστική παράδοση του 
νησιού, θα ανακαλύψουμε τα μυστικά της δημιουργικότητάς του και θα συναντήσουμε τους 
θαυμάσιους ανθρώπους που διαμορφώνουν το σύγχρονο καλλιτεχνικό του πρόσωπο. 

Tο πρόγραμμα επαναλαμβάνεται, με μικρές μεταβολές, κάθε δύο εβδομάδες από τις 29/6/2009 
έως τις 4/9/2009. Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρο το πρόγραμμα δύο εβδομάδων (κόστος: 200 
ευρώ) ή μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες.  

Δραστηριότητες 

Μάθημα ελληνικής κουζίνας (περιλαμβάνονται εισαγωγή, καθοδήγηση από ειδικούς και 
πρακτική εμπειρία, συνταγές, γεύμα) - 4 ώρες, 35 ευρώ. 

Μάθημα ελληνικού χορού (εισαγωγή σε πολιτιστικά ζητήματα του χορού, καθοδήγηση από 
δάσκαλο, εκπαιδευτικό υλικό και CD με παραδοσιακή μουσική) - 10 ευρώ/ώρα. 

Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, αγροκτήματα, συνεταιρισμούς (περιλαμβάνονται 
ξενάγηση, μεταφορές, ελαφρύ γεύμα, διερμηνεία, πρακτική εμπειρία) - 7 ώρες, 40 ευρώ. 
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