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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 : 90 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 
Vous écrivez un texte pour participer à la discussion lancée par Évelyne, dans le forum du site 
www.forumpourados.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRAFFITI : ART OU VANDALISME ? 
Le débat qui cherche à déterminer si le graffiti est un art ou un 
acte de vandalisme existe depuis toujours.  
J’ai besoin de votre avis.  
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Dans votre texte : 

 vous développez les pour et les contre de la présence des graffitis dans la ville ; 
 vous exposez deux raisons qui incitent les jeunes à faire des graffitis. 

180 mots environ. Ne signez pas votre texte. 
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ACTIVITÉ 2 
Le blog developpementinternational.wordpress.com vise la réalisation d’une rubrique intitulée 
Programmes pour les Jeunes et demande des contributions internationales. Après avoir lu le 
document ci-dessous sur l’organisation AIESEC-Grèce, vous décidez d’y envoyer un texte 
pour présenter : 

 l’AIESEC (profil, objectifs) ; 
 le stage international  (public concerné, phases du stage). 

Vous puisez vos informations dans le texte reproduit ci-dessous. 
180 mots environ. Ne signez pas votre texte. 

 
Τι είναι η AIESEC 
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος, διεθνής, μη 
κυβερνητικός, φοιτητικός οργανισμός 
στον κόσμο, με παρουσία σε 113 χώρες 
και 2400 Πανεπιστήμια, ενώ αριθμεί πάνω 
από 86.000 μέλη. Διοικείται αποκλειστικά 
από φοιτητές και πρόσφατους 
πτυχιούχους. 
Στόχος της AIESEC είναι, μέσω του δικτύου 
πολλαπλών ευκαιριών που προσφέρει, να 
ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να 
ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να 
υποστηρίξει όλους όσοι επιθυμούν να 
φέρουν μια θετική αλλαγή στην κοινωνία. 
Οι κυριότερες ευκαιρίες που παρέχει η 
AIESEC είναι: 
 Πρόγραμμα διεθνούς πρακτικής 

άσκησης 
 Συμμετοχή σε ομάδα 
 Εθελοντική εργασία στο εξωτερικό 
 

 
 
 

 

  Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης  

 
Μία από τις δράσεις του οργανισμού είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής 
Άσκησης. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει νέους από όλο τον κόσμο να 
αναπτύξουν δεξιότητες, να αποκτήσουν εμπειρίες, να συναναστραφούν με νέους από 
άλλες χώρες και πολιτισμούς διευρύνοντας τους ορίζοντές τους, καθώς και να 
εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, αποκτώντας εργασιακή γνώση και επαγγελματική 
κατάρτιση στον τομέα απασχόλησής τους. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 
τελειόφοιτοι φοιτητές, μεταπτυχιακοί ή και διδακτορικοί, εφόσον είναι κάτω των 30 
ετών. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας 6 έως 
12 μηνών σε εταιρείες, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) ή πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, επιλέγοντας, μέσα από μια τεράστια βάση δεδομένων, έναν από τους 
πολλούς προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προετοιμασία και υποστήριξη του υποψήφιου τόσο από 
την τοπική επιτροπή της AIESEC όσο και από την αντίστοιχη επιτροπή της πόλης 
υποδοχής στο εξωτερικό.  
Σχετικά με την προετοιμασία του υποψηφίου, η τοπική επιτροπή διαθέτει άτομα τα 
οποία τον συμβουλεύουν, τον βοηθούν στο να κάνει πιο γρήγορα και εύκολα τις 
διαδικασίες και τον καθοδηγούν ώστε να βρει τη θέση που του ταιριάζει περισσότερο. 
Η επικοινωνία με τα μέλη της επιτροπής είναι εβδομαδιαία και υπάρχουν 
προκαθορισμένες συναντήσεις, προκειμένου ο υποψήφιος να γνωρίζει κάθε στιγμή το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή του. 
Στη συνέχεια, η υπεύθυνη επιτροπή της AIESEC στη χώρα προορισμού αναλαμβάνει την 
υποδοχή και την υποστήριξη του συμμετέχοντα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης, καθώς επίσης και την ομαλή ένταξή του στο εργασιακό περιβάλλον και στην 
τοπική κοινωνία. 
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τον βασικό μισθό που θα λαμβάνει 
ο συμμετέχων στο πρόγραμμα. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, κάθε υποψήφιος 
λαμβάνει ένα πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

www.auth.aiesec.gr 
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