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 Utiliser un stylo bleu ou noir. 

 Durée de l’épreuve : 85 minutes. 

  

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Cert i f icat ion en Langue Française  

 

 Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve. 

 Essayer d’effectuer toutes les activités. 

  

ATTENTION 

ACTIVITÉ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous venez de recevoir le message ci-dessus de votre amie Elsa qui semble désespérée parce 

qu’elle a perdu sa forme. Vous souhaitez l’aider et vous lui envoyez un e-mail dans lequel : 

 vous lui exprimez votre inquiétude ; 

 vous lui proposez de pratiquer un sport en lui exposant ses avantages. 

80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 

 

ACTIVITÉ 1.2 

 

Que faire quand on pense avoir tout essayé ? 
« Je suis désespérée » nous confie Béatrice. « J’ai tout essayé et rien n’y fait. J’ai supprimé de nombreux 
aliments. Mais voilà, la balance reste coincée sur le même poids. Que faire quand on pense avoir tout essayé ? 
Qu’est-ce que vous me conseillez ? » 

Vous venez de lire ce message et vous décidez de répondre à Béatrice. Vous envoyez un texte afin 

de : 

 l’inviter à poursuivre ses efforts ; 

 la persuader de consulter un spécialiste. 

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

Dans le cadre du projet scolaire « Sauvons nos amis de la mer », Marianne, votre amie française, 
prépare un exposé sur les dangers que les mammifères de la Méditerranée affrontent et elle 
demande votre aide. Vous lui envoyez un e-mail dans lequel : 

 vous l’informez sur le programme européen « Thalassa » ; 

 vous lui présentez l’objectif de ce programme. 

Vous puisez vos informations dans le texte suivant. 

80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 
 

 

 

Πρόγραμμα «Θάλασσα»: δράση για την προστασία 
των θηλαστικών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες 

Τι είναι το πρόγραμμα «Θάλασσα» 
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, 
Προστάτεψε» είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 
πραγματοποιούν από κοινού το WWF Ελλάς και η ΜOm 
(Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής 
Φώκιας). Η δράση του ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και 
ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Το πρόγραμμα «Θάλασσα» αποτελεί την πρώτη 
ολοκληρωμένη προσπάθεια για την προστασία των 
θαλάσσιων θηλαστικών (φάλαινες, δελφίνια και φώκιες) που 
φιλοξενούνται στις ελληνικές θάλασσες. 

Ο στόχος 
Στόχος του είναι να ενημερώσει όλη την κοινωνία σχετικά με 
τον άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης των θαλάσσιων θηλαστικών, 
εξαιτίας απειλών που οφείλονται κυρίως στον άνθρωπο. 

Δράσεις 
Οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε 2 κατηγορίες: 
 

1. Δράσεις ενημέρωσης 

 Παραγωγή εργαλείων ενημέρωσης και επικοινωνίας με 
τη χρήση των μαζικών μέσων ενημέρωσης (τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά μηνύματα, ντοκιμαντέρ, φυλλάδια, αφίσες και 
έντυπα άρθρα). 

 

 Ενημέρωση και εμπλοκή του κοινού μέσω των 
διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 

2. Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μαθητές δημοτικών 
σχολείων, εφήβους, δασκάλους και καθηγητές μέσω της 
παραγωγής και διανομής εκπαιδευτικού ενημερωτικού 
υλικού, καθώς και μέσω της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας που 
δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, το «Θάλασσα» έχει δημιουργήσει: 

 Για τους μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού το 
εκπαιδευτικό πακέτο «Ταξίδι στον κόσμο των θαλάσσιων 
θηλαστικών της Ελλάδας», το οποίο είναι εγκεκριμένο από 
το Υπουργείο Παιδείας και διανέμεται στα σχολεία όλης της 
Ελλάδας. Σκοπός αυτού του πακέτου είναι να ενημερώσει 
και να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μαθητές για τα 
θαλάσσια θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών, με τη 
βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, ομαδικών παιχνιδιών και 
βιωματικών δραστηριοτήτων. 

 Για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά και τους 
καθηγητές, δημιουργήθηκε ο εκπαιδευτικός ιστότοπος 
www.thalassapedia.gr, πλούσιος σε πληροφορίες, 
δραστηριότητες, φωτογραφίες, ήχους και πολλά βίντεο για 
τους θαλασσινούς συγκατοίκους μας, με στόχο να εισάγει 
μαθητές και εκπαιδευτικούς στον θαυμαστό κόσμο των 
θαλάσσιων θηλαστικών! 
www.econews.gr 

 

ACTIVITÉ 2.2 

Le forum La planète des jeunes lance une enquête sur les différents programmes, réalisés par 
chaque pays, pour le sauvetage des mammifères marins. Vous envoyez un texte dans lequel vous 
exposez les actions d’information et d’éducation du programme européen « Thalassa ». 

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

100 mots environ. Signez votre texte K. Alexiou. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


