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ACTIVITÉ 1.1 (B1) 

Vous participez au forum du site coachcollege.fr sur l’usage d’Internet.  

Écrivez votre texte pour répondre aux questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 

 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 1.2 (B2) 

 

Paul, votre ami francophone, vous a avoué 

qu’il est accro au Net.  

Vous lui envoyez un e-mail dans lequel 

vous : 

 lui signalez les risques d’un usage 

excessif d’Internet ; 

 vous lui donnez des conseils sur les 

bonnes pratiques de navigation sur 

Internet. 

100 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha.  

 

 Combien de temps passez-vous sur Internet ?  

Pour y faire quoi ? 

 Est-ce que vous utilisez Internet pour vous aider dans vos devoirs ?  

Pourquoi ? 

 

   répondre 
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ACTIVITÉ 2.1 (B1) 

Aurore et Pierre, vos amis parisiens, seront à Corfou en novembre. Ils vous demandent s’ils 

peuvent louer un vélo, durant leur séjour.  

Après avoir consulté le contenu du site ci-dessous vous leur envoyez un e-mail dans lequel 
vous leur donnez des informations sur :  

- le nombre de vélos et de lieux de location ; 

- le coût de location pour les touristes ; 

- les conditions et les modes de paiement. 

80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 
 

 
Στην Ελλάδα τα κοινόχρηστα ποδήλατα Easybike 
Τα κοινόχρηστα ποδήλατα κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα, μετά τη μεγάλη αποδοχή 
τους από το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότεροι από 20 δήμοι της χώρας έχουν καταθέσει 
φάκελο στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος.  
Το πρώτο σύστημα Easybike στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 2009, στη Ναύπακτο, όπου ο Δήμος εγκατέστησε 
400 ποδήλατα. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από τους κατοίκους. Στη 
συνέχεια, το 2010, ακολούθησε η Κέρκυρα, όπου εγκαταστάθηκε το πρώτο αυτοματοποιημένο σύστημα 
κοινοχρήστων ποδηλάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ονομασία EasyBike και πάλι. Το συγκεκριμένο 
σύστημα της Κέρκυρας αποτελείται από 100 ποδήλατα κατανεμημένα σε 8 σταθμούς στην πόλη, η οποία 
διαθέτει 8,5 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων. Οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να αποκτήσουν από τον Δήμο μια 
ειδική ηλεκτρονική κάρτα συνδρομητή, η οποία τους εξασφαλίζει πρόσβαση στα ποδήλατα. Οι επισκέπτες 

ή οι περιστασιακοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την πιστωτική κάρτα τους στους σταθμούς μίσθωσης ή να 
αγοράσουν χρόνο χρήσης, με αντίστοιχη χρέωση της 
πιστωτικής κάρτας τους, μέσω κινητού τηλεφώνου ή 
μέσω Internet. 
Κόστος 
Για τους μόνιμους κατοίκους, το κόστος της ετήσιας 
συνδρομής είναι 24 ευρώ. Για τους επισκέπτες και τους 
περιστασιακούς χρήστες, το πρώτο ημίωρο είναι δωρεάν, 
ενώ, για περισσότερο χρόνο χρήσης, η χρέωση είναι 0,50 
λεπτά ανά ημίωρο. 

Πλεονεκτήματα του συστήματος των κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Η κεντρική ιδέα του συστήματος αυτού είναι η παροχή ελεύθερης ή οικονομικής πρόσβασης σε ποδήλατα, 
η διευκόλυνση των υπολοίπων δημοσίων μέσων μεταφοράς, ο περιορισμός της κίνησης και του θορύβου 
στην πόλη, καθώς και ο περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος.  
Με τη χρήση του συστήματος αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων δημόσιας χρήσης, οι πολίτες μπορούν, με 
αυτοματοποιημένο τρόπο, να έχουν πρόσβαση σε ένα ποδήλατο και να το χρησιμοποιήσουν για όσο χρόνο 
επιθυμούν, αφήνοντάς το στη συνέχεια σε ένα διαφορετικό σημείο στάθμευσης του συστήματος.  

www.easybike.gr 

ACTIVITÉ 2.2 (B2) 

Après avoir lu le document reproduit ci-dessus, vous avez décidé de publier un texte sur le 

forum voyager-autrement afin d'informer tous ses membres sur le système de vélos en libre 
service en Grèce. Votre texte portera sur : 

- la présence du système en Grèce ;  

- son succès ; 

- ses avantages. 

100 mots environ. Ne signez pas votre texte.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


