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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 
 
Une jeune bloggeuse annonce sur son blog sa décisio n de quitter le lycée à cause de ses 
mauvaises notes. Vous réagissez à sa décision et vo us lui écrivez un message pour : 

� manifester votre surprise ; 

� exprimer votre désaccord ; 

� l’encourager ; 

� la convaincre de ne pas abandonner l’école. 
 

         120-150 mots. Signez votre texte du nom de Petros ou Eleni. 

 

 

ACTIVITÉ 2 
 
À partir des informations ci-dessous, vous rédigez un texte à l’attention des francophones qui 
habitent à Athènes et qui désirent apprendre la lan gue grecque. Votre texte sera publié sur le 
site www.cityofathens.gr. 

110-140 mots. Ne signez pas votre texte. 

 

      4free.gr 

 

 

Ελληνικά από την Εθελοντική Εργασία Αθήνας 
 

Οι εγγραφές στα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας για το έτος 2010-11 
θα γίνουν τη ∆ευτέρα 4/10 και την Τρίτη 5/10 από τις 7.00 µµ έως τις 
8.00 µµ, στον χώρο των µαθηµάτων, Αρίστωνος 6 και Πιερίας (στο 
ύψος Κωνσταντινουπόλεως 165), στον Κολωνό. 

Τµήµατα αρχαρίων, µέσων και προχωρηµένων. Το τµήµα των προχωρηµένων θα λειτουργήσει 
και ως τµήµα προετοιµασίας για τα κρατικά πιστοποιητικά ελληνοµάθειας όλων των επιπέδων, 
εφόσον υπάρξει ικανός αριθµός ενδιαφεροµένων.  

Όλα τα µαθήµατα θα γίνονται απογευµατινές ώρες, από τις 6.00 µµ έως τις 8.00 µµ. 
Προβλέπονται δύο δίωρα την εβδοµάδα για κάθε τµήµα. Τα µαθήµατα είναι δωρεάν και γίνονται 
από έµπειρους εθελοντές δασκάλους. Κατά τις εγγραφές θα ενηµερωθείτε για τις µέρες των 
µαθηµάτων κάθε τµήµατος.  

Περισσότερες πληροφορίες 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethelogreek@yahoo.gr  

ή στο τηλέφωνο 6975839220 (10.00 πµ – 1.00 µµ)   

Εθελοντική Εργασία Αθήνας  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


