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ACTIVITÉ 1
Delphine, votre correspondante française, a peur du voyage en avion. Après avoir lu l’annonce
ci-dessous, vous décidez de lui envoyer un e-mail pour :



l’informer sur le stage anti-stress organisé par Air France ;
l’inviter à y participer ensemble.

80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha.

Gestion de la peur en avion
Découvrez le programme des divertissements à bord.
Un stage pour découvrir le monde de l’air
Musique, cinéma, séries TV...

Apprivoiser l’avion
Le programme « Apprivoiser l’avion » prévoit
des entretiens et des stages et donne des informations utiles.
Durée : 7 heures
Coût : 600 €
Inscription : tél. 01- 41-56-47-56, mail.antistress@airfrance.fr

ACTIVITÉ 2
Vous avez suivi le stage ci-dessus et vous décidez de poster un article sur le site
www.peuravion.fr afin de :


raconter votre expérience de participation à ce stage (accueil, conseils, efficacité) ;



persuader les lecteurs à y participer.

100 mots environ. Signez votre texte K. Alexiou.

 Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve.
 Essayer d’effectuer toutes les activités.


ATTENTION
 Utiliser un stylo bleu ou noir.
 Durée de l’épreuve : 85 minutes.


ΚΠγ / Certification en Langue Française

2016 B

ACTIVITÉ 3
Isabelle, votre amie française, s’intéresse au « Drame ancien ». Après avoir lu le texte cidessous, vous lui envoyez un e-mail dans lequel vous lui donnez des informations sur
« L’école d’été internationale autour du Drame ancien » (organisation, dates, logement).
Vous puisez vos informations dans le texte reproduit ci-dessous.
80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha

«Λύκειο Επιδαύρου» To Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος
Ένα νέο εκπαιδευτικό θεσμό, το «Λύκειο Επιδαύρου» - Διεθνές
Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός
διευθυντής του Ελληνικού Φεστιβάλ, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.
Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος θα αρχίσει να
λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2017 σε συνεργασία με τον
Δήμο Επιδαύρου και άλλους τοπικούς φορείς.
Nέοι ηθοποιοί και σπουδαστές δραματικών σχολών από όλον τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να
διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ασκηθούν ειδικά στο πεδίο του αρχαίου δράματος. Η διδασκαλία θα
είναι υψηλού επιπέδου, με εξέχοντες καλλιτέχνες δασκάλους, Έλληνες και ξένους, που διαθέτουν μια
προσωπική ερμηνευτική άποψη για το αρχαίο δράμα.
Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο συνάντησης, μελέτης και πρακτικής
πάνω στο αρχαίο δράμα. Στοχεύει παράλληλα στην αναπτυξιακή τόνωση της τοπικής κοινωνίας καθώς θα
φέρει τον τόπο στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.
Οι φοιτητές, μαζί με τους καθηγητές τους, θα φιλοξενούνται σε κατασκήνωση που θα δημιουργηθεί για
τον σκοπό αυτόν σε δασική έκταση, στη διασταύρωση ανάμεσα στο Λυγουριό και στο Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου.
Το Θερινό Σχολείο θα φιλοξενεί 300 σπουδαστές τον χρόνο σε δύο περιόδους διάρκειας 15 ημερών η
καθεμία. Η πρώτη περίοδος θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου και η δεύτερη από τις 10 έως τις
24 Ιουλίου. Σε κάθε περίοδο θα συμμετέχουν 150 σπουδαστές.
«Επιδίωξή μας είναι η λειτουργία του Λυκείου να συμπίπτει με το Φεστιβάλ, έτσι ώστε το καλλιτεχνικό και
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αλληλοσυμπληρώνονται και να εμπλουτίζει το ένα το άλλο, λ.χ. με
παρακολούθηση παραστάσεων, συναντήσεις με τους συντελεστές τους, ομιλίες, παρακολούθηση δοκιμών
κ.λπ.» επισήμανε ο κ. Θεοδωρόπουλος. Επίσης θα γίνονται διαλέξεις, περιηγήσεις και καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι ανοιχτές στην τοπική κοινωνία.
ACTIVITÉ 4
Le magazine Le théâtre classique prépare un dossier spécial intitulé « Le théâtre ancien ».
Après avoir lu le document reproduit ci-dessus, vous avez décidé de poster un article (de 100
mots environ) sur le site www.theatre-classique.fr dans lequel vous présentez : les objectifs et
les activités de « L’école d’été internationale autour du Drame ancien », ainsi que ses
enseignants et ses participants.
Vous puisez vos informations dans le texte reproduit ci-dessus.
Signez votre texte K. Alexiou.
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