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ATTENTION 
 

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

Votre ami Jean-Yves qui termine ses études à l’école de journalisme de Montpellier voudrait 
faire ses premiers pas dans le monde de la presse.  
Vous avez lu la présentation reproduite ci-dessous et vous envoyez un e-mail à votre ami 

– pour lui signaler l’existence de Rue89, 
– pour lui donner votre opinion sur ce nouveau type de presse, 
– pour l’encourager à tenter sa chance en y proposant un article. 

180-200 mots. Ne signez pas votre e-mail. 
 
 
 

RUE89 

 
 
 

Qui sommes-nous ? un endroit où l'on discute, où l'on se rencontre, où l'on prend l'air. 

Notre ambition : inventer un média qui marie journalisme professionnel et culture de l'Internet.  

Notre rêve : que Rue89 devienne peu à peu le point de référence obligé pour tous ceux qui ne veulent 

pas se contenter de « consommer » l'information et qui se passionnent pour la confrontation d'idées.  

Son contenu repose sur le travail en commun de trois cercles :  

► une rédaction : des journalistes expérimentés et des jeunes reporters. 

► un cercle de spécialistes : des passionnés et des témoins qui apportent leurs regards et leurs 

lumières sur l'actualité.  

► un troisième cercle : des internautes eux-mêmes, qui participent à la vie de Rue89 par leurs 

commentaires mais aussi en soumettant des articles, des liens vers d'autres sites, des photos et des 

vidéos. La rue est à vous ! 

www.Rue89.com 
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ACTIVITÉ 2 
 
 

À l’approche de Noël, un journal français invite ses lecteurs à partager des idées, dans un 
forum, pour « Faire la fête sans oublier la planète ». Répondant à cet appel, vous rédigez 
votre texte pour le forum, inspiré des conseils de la page web reproduite ci-dessous. 
120-140 mots. Ne signez pas votre texte. 
 
  

Ιδέες για εναλλακτικά δώρα... 
... που δεν μολύνουν ή καταστρέφουν τον πλανήτη. Ας μην 
ξεχνάμε ότι στο δώρο η σκέψη μας και το προσωπικό μας άγγιγμα 
είναι πολύ πιo σημαντικά από οποιοδήποτε πολυδιαφημισμένο 
αντικείμενο με φανταχτερή συσκευασία.  

Χαρίστε το χρόνο σας και την ενέργειά σας 

Κάντε μασάζ, κάντε μαθήματα, φυλάξτε τα παιδιά, συνοδέψτε 
ηλικιωμένους ή παιδιά σε μία έξοδο, οργανώστε μια βόλτα στη 
φύση, βάψτε ένα δωμάτιο, κάντε καθαριότητα, κουρέψτε το 
γκαζόν, μαγειρέψτε κ.ά.  

Χαρίστε εμπειρίες 

Ακόμη κι αν δεν έχετε χρόνο, μπορείτε να προσφέρετε εμπειρίες αντί για αντικείμενα: Εισιτήρια για μια 
συναυλία ή ένα θέαμα, μια ετήσια συνδρομή σε ένα θέατρο, σε ένα μουσείο ή σε ένα ηλεκτρονικό 
περιοδικό, κουπόνια για το γυμναστήριο ή το κολυμβητήριο, μια κάρτα για το κομμωτήριο, εγγραφή σε 
μαθήματα χορού, σκι, ιππασίας, ένα Σαββατοκύριακο διακοπών σε ξενώνα.  

Προσέξτε τις συσκευασίες  

Αποφύγετε όσες πετιούνται ολόκληρες. Επιλέξτε ως συσκευασία υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμο-
ποιηθούν όπως κομμάτια υφάσματος, μαντίλια, φουλάρια, πετσέτες, πάνινες τσάντες, σακουλάκια ή 
πουγκιά, καλάθια, πανέρια, χάρτινα ή μεταλλικά κουτιά κ.ά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε παλιά κόμικς ή 
εφημερίδες, εικόνες από το περσινό σας ημερολόγιο ή ανακυκλωμένο χαρτί πάνω στο οποίο τα παιδιά 
μπορούν να ζωγραφίσουν. Δέστε τα δώρα σας με όμορφες υφασμάτινες κορδέλες, ράφια ή σπάγκο και 
στολίστε τα με ξερά φύλλα ή κουκουνάρια. 

Βάλτε στη μαύρη λίστα 

Δώρα από απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα και φυτά. Είδη από γούνα.  
Παιχνίδια και ρούχα που φτιάχνονται με καταναγκαστική ή παιδική εργασία.  

Προτιμήστε 

Οικολογικά τρόφιμα. Βιβλία. Πρακτικά χρήσιμα δώρα με μακρύ χρόνο ζωής. Δώρα από οικολογικές ή 
κοινωνικές οργανώσεις τοπικές ή διεθνείς. Δώρα από ανακυκλωμένα υλικά. Παραγγελίες από το διαδίκτυο 
για εξοικονόμηση ενέργειας.  
Παιχνίδια που δεν χρειάζονται μπαταρίες. Εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
Παιχνίδια που προωθούν την ανακάλυψη και απόλαυση της φύσης.  

D’après www.oikologos.gr 
 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


