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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministère de l’Éducation et des Cultes  

 

 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 l’e-mail ci-dessus de votre copine Valérie qui vit dans un petit village au 

nord de la France mais elle voudrait bien vivre dans une grande ville. Vous lui envoyez un e-mail 

dans lequel : 

 vous exprimez votre accord ou désaccord ; 

 vous lui décrivez votre vie quotidienne dans votre lieu de résidence. 

80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 

 

ACTIVITÉ 1.2 

Vous avez décidé de participer au forum du site www.ville-moderne.com dont le sujet de discussion 

est « Ensemble pour embellir nos villes ! ». Vous écrivez un texte dans lequel : 

 vous proposez deux activités pour améliorer la vie en ville ; 

 vous encouragez les internautes à participer à des programmes de volontariat de leur ville. 

100 mots environ. Signez votre texte K. Alexiou. 
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ACTIVITÉ 2.1 

Lors de son séjour à Thessalonique, Maurice, votre ami français, souhaite visiter des expositions. 
Comme vous savez qu’il adore le chocolat, vous lui envoyez un e-mail pour :  

 - l’informer sur le lieu et la durée de « l’Usine et le Μusée du Chocolat » ; 

 - lui présenter les activités des ateliers du biscuit et du chocolat.  

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

80 mots environ. Signez votre texte Kostas ou Martha. 
 

 
 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη 
αποκτά ένα πραγματικό «Εργοστάσιο και 
Μουσείο Σοκολάτας» που λειτουργεί από τις 6 
Σεπτεμβρίου και για έξι ολόκληρους μήνες στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  
 

Εργαστήριο Σοκολάτας 
Οι επισκέπτες εδώ αγγίζουν το όνειρό τους! Η συμμετοχή στο 
εργαστήριο ξεκινά εντυπωσιακά. Τα παιδιά φοράνε σκουφάκια, 
γαντάκια, ποδιές και έρχονται σε επαφή με τον γλυκό πειρασμό. 
Πάνω σε μεγάλους πάγκους, δημιουργούν τις σοκολατένιες 
κατασκευές τους οι οποίες συσκευάζονται σε μια τεράστια 
μηχανή. 

Εργαστήριo Μπισκότου 
Με άρωμα μπισκότου σε ολόκληρο τον χώρο, ένα από τα 
καλύτερα σημεία του πάρκου ζωντανεύει καθημερινά με τα 
αυθόρμητα χαμόγελα των επισκεπτών και τις παιδικές 
φωνούλες. 
Μικρά και μεγάλα παιδιά έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος 
σε μπισκοτένιες δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν την 
παραγωγή των αγαπημένων τους μπισκότων και να φτιάξουν τα 
δικά τους δημιουργικά αναμνηστικά δώρα! 
 

Μουσείο Σοκολάτας 
Μέσα από μια σύντομη διαδρομή και με τη βοήθεια ξεναγών και 
ηχογραφημένων μηνυμάτων, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 
να δουν και να πάρουν στοιχεία από τη μεγάλη αλλά συνήθως 
άγνωστη ιστορία της σοκολάτας. 
Το «ταξίδι της σοκολάτας» έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και 
«ζωντανεύει» μπροστά στα μάτια των επισκεπτών. Είναι ένα 
μοναδικό ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο, μια διαδρομή 
ανάμεσα σε διάφορους πολιτισμούς με θρύλους και ιστορίες 
που εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους. 
Μέσα σε ένα σκηνικό με ειδικές αναπαραστάσεις, 
περιγράφονται τα βασικά στάδια επεξεργασίας και παρασκευής 
της σοκολάτας. Από το δέντρο και τον καρπό μέχρι την τελική 
μορφή της μαύρης και λευκής σοκολάτας που φτάνει στον 
καταναλωτή. 

Εκπαιδευτικός χώρος 

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος σχεδιάστηκε όπως ακριβώς 
το εσωτερικό ενός παιδικού στόματος. Εδώ γίνεται ενημέρωση 
για τη γεύση, την υγιεινή των δοντιών και του στόματος, με έναν 
τρόπο εξαιρετικά διασκεδαστικό και ευχάριστο. Επιπλέον, στον 
ίδιο χώρο αναλύονται και άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα, ο 
αθλητισμός, η υγιεινή διατροφή, η παιδική παχυσαρκία αλλά και 
οι θεραπευτικές ιδιότητες της σοκολάτας.  

chocofactory.helexpo.gr 

ACTIVITÉ 2.2 

Après avoir lu le document reproduit ci-dessus, vous avez décidé de publier un texte sur le forum 
sortir-autrement afin d'informer tous ses membres sur « l’Usine et le Μusée du Chocolat ». Votre 
texte portera sur : 

- le musée du chocolat ; 

- l’espace formation du musée. 

100 mots environ. Signez votre texte K. Alexiou. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://chocofactory.helexpo.gr/chocofactory/wp-content/uploads/2014/06/biscuit.jpg

