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production écrite et médiation

ACTIVITÉ 1.1

Vous répondez au mail de votre amie Aline pour l’encourager et lui proposer deux solutions à ses
problèmes.
80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha.

ACTIVITÉ 1.2

T’EN PENSES QUOI ?
Géo Ado a besoin de ton avis !
Qu’est-ce que tu préfères ?
Rester en classe un peu plus longtemps, mais ne pas avoir de
devoirs à la maison ?
Ou bien quitter l’école plus tôt et faire tes devoirs le soir ?
Justifie ton choix.
Annonce postée par La Rédaction, le 25 février 2014

Vous venez de lire l’annonce ci-dessus et vous décidez d’envoyer un texte à info@géoado.fr pour donner
votre avis sur les questions posées.
100 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha.

Justifie ton choix !

Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve.
Essayerwww.geoado.com
d’effectuer toutes les activités.

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

ΚΠγ / Certification en Langue Française

mai 2014

ACTIVITÉ 2.1
Guillaume, votre ami français, vous demande des renseignements sur les musées grecs. Vous lui envoyez
un e-mail pour lui présenter le Musée Grec pour Enfants.
Vous puisez vos informations dans le texte suivant.
80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha.

Τι είναι το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο;

Γίνε εθελοντής στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο!
Φιλοσοφία προγράμματος εθελοντών

Το Ελληνικό
Παιδικό
Μουσείο (ΕΠΜ)
ιδρύθηκε το
1987 στην
Αθήνα, από μια ομάδα νέων επιστημόνων με
πρωτοβουλία της Σοφίας Ρωκ – Μελά, δασκάλας
με ειδίκευση στην εκπαίδευση στα μουσεία.
Το ΕΠΜ σχεδιάζει και πραγματοποιεί
εκπαιδευτικά προγράμματα για διαφορετικές
ομάδες κοινού μέσα στις εγκαταστάσεις του
ίδιου του μουσείου, σε άλλα μουσεία, αλλά και
σε άλλους χώρους πολιτισμού και εκπαίδευσης.
Το ΕΠΜ επιλέγει συνεργάτες με επαγγελματική
εμπειρία που έχουν πίστη και εμπιστοσύνη στο
έργο του. Ανάλογα με τις δραστηριότητες που
προγραμματίζονται, το ΕΠΜ συνεργάζεται και με
ηθοποιούς, ζωγράφους, ψυχολόγους, κ.λπ.
Ο σκοπός του ΕΠΜ είναι να βοηθήσει τα παιδιά
να καταλάβουν και να χαρούν τον κόσμο στον
οποίο ζουν.

Το πρόγραμμα εθελοντών του ΕΠΜ προτείνει ένα σύγχρονο
μοντέλο για τον εθελοντισμό, στο πλαίσιο του οποίου η
ενεργός συμμετοχή και η αλληλεπίδραση έχουν στόχο το
αμοιβαίο όφελος.
Οι εθελοντές ενθαρρύνονται από τους υπευθύνους του ΕΠΜ,
ώστε να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν όλες τις
δυνατότητές τους μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και
αξιολόγησή τους, καθώς και τη συμμετοχή τους σε
συναντήσεις και ομάδες εργασίας.
Το πρόγραμμα εθελοντισμού του ΕΠΜ δίνει την ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν επαγγελματική
προϋπηρεσία. Έτσι, οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα, μετά
την εκπαίδευσή τους, να εργαστούν σε διάφορες θέσεις του
ΕΠΜ, όπως ταμείο, βιβλιοπωλείο.

Tομείς απασχόλησης
Το αντικείμενο της εργασίας του κάθε εθελοντή καθορίζεται
με βάση τις επιθυμίες, τις δυνατότητές του και τις ανάγκες
τού Μουσείου. Κάθε εθελοντής μπορεί να δραστηριοποιηθεί
στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στις συλλογές, στο κέντρο
έρευνας, στη γραμματεία, στην υποδοχή.
www.hcm.gr

ACTIVITÉ 2.2
Vous écrivez un texte au Forum de la Maison des Français de l’Étranger (www.mfe.org/forums) dans lequel
vous exposez la philosophie du programme de volontariat du Musée Grec pour Enfants et vous
présentez ses domaines d’action.
Vous puisez vos informations dans le texte reproduit ci-dessus.
100 mots environ. Signez votre texte K. Alexiou.
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