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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour ce module 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les épreuves  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ÉPREUVE 1 

Ιl y a plus d’un mois que vous avez commandé et payé chez Bouquin.fr le livre 
présenté ci-dessous et qui, cependant, ne vous est toujours pas parvenu. Vous 
envoyez un message électronique à la librairie (info@bouquin.fr) pour rappeler votre 
commande, signaler le retard, exprimer votre mécontentement et manifester votre 
intention de faire valoir vos droits de consommateur.  
(120-150 mots. Signez du nom de Niki ou de Nikos Apostolou.) 
 
 

 

La France vue de l'espace 
de François Beautier  
Disponible en 24 h 
Relié - 238 pages  
Notre prix : EUR 42,75 
Livraison gratuite pour l'achat de cet article 
 

 
 
 
 
 

 

ÉPREUVE 2 
Votre ami Yves qui ne comprend pas le grec fait une recherche sur la relation entre 
l’éducation et le développement économique en Europe. Vous pensez que l’article qui 
suit peut l’intéresser. Vous en rapportez les principales informations dans un texte  
que vous comptez lui remettre. 
(120-150 mots. Ne signez pas votre texte.) 
 

 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Πληροφορική, ξένες γλώσσες και θετικές επιστήµες αποτελούν τα 
διαβατήρια του µέλλοντος για τους νέους αποφοίτους 
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι, οι νέοι που θα 
µιλούν πολύ καλά δύο ξένες γλώσσες και που γνωρίζουν 
πληροφορική θα έχουν την επόµενη δεκαετία περισσότερες 
πιθανότητες να βρουν εργασία από τους νέους που δεν διαθέτουν 
αυτά τα προσόντα, όπως προκύπτει από µια πρόσφατη έρευνα 
εµπειρογνωµόνων ευρωπαίων... Θέµα της µελέτης αποτέλεσε η 
καταγραφή των τάσεων και προοπτικών της εκπαίδευσης στην 
Ευρώπη µε ορόσηµο το 2010, προθεσµία που η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θέσει προκειµένου η οικονοµία της να καταστεί η 
πλέον ανταγωνιστική κυρίως σε σχέση µε την Αµερική και την 
Ιαπωνία. 
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας, οι πολιτικές που 

θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες και αποτελεσµατικές για να εφαρµοσθούν στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήµατα είναι η βελτίωση των συστηµάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η ενίσχυση της πληροφορικής στα 
σχολεία, η αύξηση της συµµετοχής των  µαθητών και κυρίως των µαθητριών σε σπουδές στις θετικές επιστήµες 
και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης.  
Το Βήµα, 25 Σεπτεµβρίου 2004 
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