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ACTIVITÉ 1.1 (B1) 

Paul, votre ami français, vous a annoncé son inscription à l’association Mer Fragile, 
qui a comme but de nettoyer les plages. Vous lui écrivez un e-mail pour 
• l’encourager dans son initiative ; 
• lui exposer les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous aussi devenir 
membre d’une association pour le nettoyage des plages. 
80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 1.2 (B2) 

 
Sensibilisé(e) par les problèmes environnementaux, vous écrivez 
un texte, qui sera publié dans le Courrier des Lecteurs du 
magazine Wapiti planète nature, dans lequel vous exposez : 

• les grands problèmes écologiques de votre ville ; 

• les actions que votre école mène pour la protection de 
l’environnement.  

100 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha.  
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ACTIVITÉ 2.1 (B1) 
Robert, votre ami français, souhaite participer à un programme d’échange de jeunes entre la 
Grèce et la France et il vous demande de l’aider. Après avoir lu le programme « Move in 
Europe », vous lui écrivez un e-mail pour l’informer sur : 
- le profil et le nombre de participants ; 
- les dates limites pour déposer une demande de participation à ce projet. 

Vous puisez vos informations dans le texte suivant. 
80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 

ACTIVITÉ 2.2 (B2) 
Après avoir lu le document ci-dessus, vous avez décidé de publier un texte sur le forum 
lesjeunesdeleurope.com afin de mettre en valeur le programme Move in Europe. Votre texte 
portera sur : 
- les objectifs du programme ; 
- les types des activités à réaliser lors de ce programme. 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Move in Europe 
Στόχοι του προγράμματος 
Το πρόγραμμα «Move in Europe» δίνει τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων να φιλοξενηθούν από 
ομάδα νέων σε άλλη χώρα, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Το 
πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή των νέων και είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να τους 
επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές πραγματικότητες, να μαθαίνουν ο 
ένας από τον άλλο, να καλλιεργούν το πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύσσουν την ταυτότητά τους ως 
ευρωπαίοι πολίτες.  
Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 
- Mια ομάδα νέων, ένα από τα μέλη της οποίας αναλαμβάνει τον ρόλο του εκπροσώπου και την ευθύνη για 

λογαριασμό της ομάδας. 
- Ένας σύλλογος νέων που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει είναι νέοι μεταξύ 13 και 25 ετών και να διαμένουν σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Αριθμός συμμετεχόντων 
Σε κάθε ανταλλαγή, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 16 και ο μέγιστος 60. 
Τύποι δραστηριοτήτων: 
- Υπαίθριες δραστηριότητες στις οποίες οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με νέες καλλιέργειες. 
- Πρακτικές δραστηριότητες όπου οι νέοι μπορούν να εργάζονται σε ομάδες συμμετέχοντας σε διάφορα 

αθλήματα ή σε εργαστήρια. 
- Δραστηριότητες παρουσίασης του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας των νέων.  
- Δραστηριότητες που στοχεύουν στην αποδοχή των άλλων, στη διεύρυνση των οριζόντων, στην προσέγγιση 

άλλων πολιτισμών και χωρών. 
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων «Move in Europe» 
Για προγράμματα που ξεκινούν μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Ιανουαρίου: 1η Μαΐου. 
Για προγράμματα που ξεκινούν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ης Ιουνίου: 1η Οκτωβρίου. 
www.ify.gr 
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