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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 : 65 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 
 
Dans un forum vous lisez le message suivant : 
 
Denise, le 10/11/2010, à 00.30 
 

 

Bonjour, moi mon problème, c’est ma 

voisine du dessus.  

Elle laisse aboyer son chien toute la 

journée et la nuit elle laisse ses deux 

chats courir dans son appartement. Je 

ne dors plus !  

Ça me rend folle, stressée et agressive 

pour rien.  

Qui peut m’aider ? 

 
Vous répondez à Denise par un message dans lequel v ous lui : 

• exprimez votre solidarité, 

• présentez une expérience similaire que vous avez vé cue, 

• exposez les problèmes de voisinage, 

• donnez un conseil qui pourrait résoudre son problèm e.  

130-150 mots. Signez votre texte du nom de Petros ou Eleni. 
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ACTIVITÉ 2 
 

Vous êtes responsable de la version française du si te de votre région. À partir des 
informations ci-dessous, vous écrivez un texte sur les nouveaux programmes éducatifs du 
musée de l’Acropole. Votre texte portera sur : 

- l’organisation des programmes (durée, lieu, coût) , 

- les objectifs de ces programmes,  

- le profil des élèves qui y participent, 

- la possibilité offerte aux enseignants. 

130-150 mots. Ne signez pas votre texte. 

 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του Μουσείου της 

Ακρόπολης για τη σχολική χρονιά 2010-11 

Το Μουσείο συνεχίζει και τη φετινή σχολική χρονιά 2010-2011 
µια σειρά από εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
Η συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά είναι δωρεάν και η 
διάρκειά τους ορίζεται από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Μάιο 
2011.  
Στόχος τους είναι η δηµιουργική επαφή των παιδιών µε τον 

αρχαίο πολιτισµό, αλλά και η εξοικείωσή τους µε τους χώρους του Μουσείου.  

Το Μουσείο προτείνει τα εξής προγράµµατα για µαθητές και εκπαιδευτικούς:  

 

1. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα «Τα γλυπτά του Παρθενώνα» 

Οι µαθητές γνωρίζουν, παρατηρούν και µελετούν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με το πρόγραµµα αυτό δίνεται η 
ευκαιρία στους µαθητές να θαυµάσουν τα αρχιτεκτονικά και συµβολικά µέρη του ναού της Αθηνάς. 
Το έντυπο «Τα γλυπτά του Παρθενώνα» κοστίζει 4 ευρώ και διατίθεται στα πωλητήρια του Μουσείου, ώστε 
όσοι µαθητές επιθυµούν να το αγοράσουν.  
 
2. Παρουσίαση Μουσείου από τους αρχαιολόγους 

Μια οµάδα αρχαιολόγων παρουσιάζει επιλεγµένα εκθέµατα του Μουσείου µε στόχο την εξοικείωση των 
µαθητών µε τα µοναδικά αυτά γλυπτά της κλασικής εποχής. 
 

Τα δύο αυτά εκπαιδευτικά προγράµµατα απευθύνονται αποκλειστικά σε µαθητές ∆', Ε', ΣΤ' ∆ηµοτικού και Α' 
Γυµνασίου. Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπορεί να παρακολουθήσει µόνο µία σχολική οµάδα, η οποία δεν 
µπορεί να ξεπερνάει σε καµία περίπτωση τους 50 µαθητές, µαζί µε τους συνοδούς-εκπαιδευτικούς. Η σχολική 
οµάδα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς, καθώς µέσα στο Μουσείο οι 
µαθητές χωρίζονται σε δύο µικρότερες οµάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο.  
 
3. Σεµινάριο Επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία και τις σχολικές βαθµίδες έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυµούν, να 
παρακολουθήσουν ένα Σεµινάριο Επιµόρφωσης στο Μουσείο, πριν από τη σχολική τους επίσκεψη. Οι 
εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται για τα προγράµµατα και τους προτείνονται διαδροµές περιήγησης µε τους 
µαθητές τους µέσα στο Μουσείο. 
Για τη συµµετοχή είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της Αίτησης Συµµετοχής και η αποστολή της µε fax στο 
211 8005307 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: schoolbookings@theacropolismuseum.gr 
Το Μουσείο στέλνει στους εκπαιδευτικούς ειδική φόρµα επιβεβαίωσης της συµµετοχής τους.  

www.theacropolismuseum.gr 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


