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ATTENTION 

 

� Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve. 
� Utiliser un stylo bleu ou noir. 
� Essayer d’effectuer toutes les activités. 
� Développer un seul sujet par page. 
� Durée de l’épreuve : 80 minutes. 
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ACTIVITÉ 1.1 (B1) 

Vous logez dans le studio que votre amie Pascale vous a prêté pendant son absence. 
Vous lui envoyez un e-mail dans lequel :  

 

 

 vous la remerciez de vous héberger ; 

 vous vous excusez d’avoir cassé son 
vase préféré ; 

 vous racontez comment c’est arrivé ; 

 vous exprimez votre intention de réparer 
votre maladresse. 

 

 
80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 
 

 

 

 

 

 

 
ACTIVITÉ 1.2 (B2) 

Vélo-magazine va consacrer son prochain numéro à l’utilisation du vélo en ville.  

Vive le vélo en ville ! 

Un mode de transport à la fois écologique, pratique 
et économique ! 

 

Envoyez-nous votre avis ! 

Le meilleur texte sera publié dans notre prochain numéro ! 

 

Vous avez décidé de réagir à l’appel du magazine. Écrivez un texte pour la rubrique 
Le courrier des lecteurs. Votre texte doit porter sur l’utilisation du vélo en ville du 
point de vue écologique, pratique et économique. 

100 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha.  
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ACTIVITÉ 2.1 (B1) 

Sensible à l’environnement naturel, vous voulez partager, avec vos amis 
francophones, votre enthousiasme sur les projets d’ARCTUROS que vous venez de 
lire. Écrivez un texte pour l’afficher ensuite sur votre profil Facebook, dans lequel  

� vous présentez l’organisation ARCTUROS et  

� vous donnez les informations nécessaires pour la contacter. 

Vous puisez vos informations dans le texte reproduit ci-dessous. 

80 mots environ. Ne signez pas votre texte. 

Τι είναι ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ; 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι µια µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική περιβαλλοντική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 για την προστασία και τη διατήρηση της άγριας 
ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Από το 1996, δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα 
διοργάνωσης προγραµµάτων φιλοξενίας και ανταλλαγής νέων εθελοντών από την 
Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας 
Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισµού. Το πρόγραµµα αυτό δίνει την 

ευκαιρία σε νέους 18-25 ετών να δουλέψουν εθελοντικά για µικρά (έως 3 µήνες) ή µεγάλα (έως 12 µήνες) χρονικά 
διαστήµατα. O ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, από την ίδρυσή του έως σήµερα, έχει φιλοξενήσει εθελοντές από την Αγγλία, τη Γαλλία, την 
Ισπανία, τη Γερµανία και τη Ρουµανία. 

Γιατί να γίνω εθελοντής στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ; 
Έχεις τη δυνατότητα:  
� Να ασχοληθείς µε δραστηριότητες που δεν συνηθίζεις στην 

καθηµερινή σου ζωή.  
� Να γνωρίσεις ορεινούς τόπους µεγάλης περιβαλλοντικής 

αξίας και οµορφιάς, ζώα και φυτά σπάνια.  
� Να γνωρίσεις ανθρώπους µε κοινές ανησυχίες και 

ενδιαφέροντα.  
� Να προσφέρεις για την προστασία του περιβάλλοντος και 

των ζώων που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση.  
� Να συµµετέχεις στην επίτευξη ενός κοινωφελούς σκοπού 

και να γίνεις ενεργός πολίτης. 
� Να ενηµερώνεσαι για τις εκδηλώσεις, εκθέσεις και 

δραστηριότητες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στις οποίες µπορείς να 
συµµετέχεις. 

� Να συµµετέχεις σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
µε µαθητές ή οµάδες παιδιών. 

Ποια θα είναι η επιµόρφωσή µου; 

Οι εθελοντές από το εξωτερικό, αφού 
παρακολουθήσουν για ένα µήνα εντατικά 
µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας, καθώς και ένα 
προπαρασκευαστικό «σεµινάριο» για τις βασικές 
µεθόδους παρατήρησης των ζώων, επισκέπτονται 
περιοχές όπου ζουν η αρκούδα και ο λύκος µε 
σκοπό την καταγραφή βιο-δηλωτικών τους 
ενδείξεων, αλλά και της συµπεριφοράς τους, 
πάντα µε την καθοδήγηση και τη συνοδεία µελών 
της επιστηµονικής οµάδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. 

Ποια θα είναι τα έξοδά µου; 

Έξοδα συµµετοχής δεν υπάρχουν. Τα έξοδα 
ταξιδιού, ασφάλισης, διατροφής, διαµονής, καθώς 
και ένα µικρό επίδοµα καλύπτονται από την 
επιδότηση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ. 

Πού θα απευθυνθώ; 

Γ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο, τα προγράµµατα ή τους τρόπους που µπορείτε να συµβάλλετε 
και εσείς στη προσπάθεια του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής, παρακαλούµε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.arcturos.gr ή επικοινωνήστε µε το Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αρκτούρου 
στο τηλ./Fax: 2386041500, καθηµερινά τις ώρες 09.00-17.00 ή µε e-mail στη διεύθυνση aec@arcturos.gr. 

www.arcturos.gr 

ACTIVITÉ 2.2 (B2) 

La lecture du document reproduit ci-dessus vous donne l’occasion de poster un texte 
sur le forum http://www.volontariats.net/volontemoins.html, afin de sensibiliser ses 
lecteurs sur les initiatives d’ARCTUROS. Dans votre texte  

� vous exposez les avantages du bénévolat dans l’organisation ARCTUROS et  

� vous fournissez des renseignements sur la formation et les frais des volontaires. 

Vous puisez vos informations dans le texte reproduit ci-dessus. 

100 mots environ. Ne signez pas votre texte. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


