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Αξιότιμοι σπουδαστές!  

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο International 

Summer School του Κρατικού πανεπιστημίου του Σαράτωφ και 

το Νέο πανεπιστήμιο της Μόσχας. Μεριμνήστε για την έγκαιρη 

υποβολή της αίτησής σας! 

 
Όπως είναι γνωστό, «η θεωρία χωρίς την 

πράξη είναι σαν ένα σακίδιο, γεμάτο με 

εγχειρίδια για το κολύμπι, στην πλάτη 

εκείνου που βουλιάζει»  (Ντ. Γιέμιτς). Η 

δυναμική ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων στις διάφορες, επιμέρους ενότητες 

της ρωσικής γλώσσας είναι αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί χωρίς τα απτά αποτελέσματα 

«της εμβάπτισης»  σ’ αυτό καθ’ αυτό το φυσικό 

της περιβάλλον. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η 

εκμάθησή της στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Θερινών Μαθημάτων (summer schools) 

του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σαράτωφ αποτελεί όχι μόνο μια μοναδική δυνατότητα 

για τους αλλοδαπούς σπουδαστές να μεταφέρουν στην πράξη τις γνώσεις τους και να λάβουν 

νέες μέσω αυτής αλλά επιπλέον να συμμετέχουν και σε ένα πλούσιο πολιτιστικό 

πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο, ένας τέτοιου είδους εκπαιδευτικός σχεδιασμός επιτρέπει να 

συνδυαστούν η περαιτέρω κατάρτιση με τις καλοκαιρινές διακοπές και ως εκ τούτου μπορεί 

να εγγυηθεί, σαν αποτέλεσμα, ένα ακόμη πιο αναβαθμισμένο επίπεδο ως προς την ποιότητα 

των γνώσεων στη ρωσική γλώσσα.        

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση του ενδιαφέροντος των αλλοδαπών για να σπουδάσουν τη 

ρωσική γλώσσα είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Η ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, 

που γνωρίζει η εκμάθησή της στα Προγράμματα Θερινών Μαθημάτων (summer schools), 

αποτελεί εγγύηση για την ενίσχυση των εμπορικών, πολιτιστικών και φιλικών σχέσεων 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία, ανοίγει νέους ορίζοντες για μια έτι περαιτέρω 

αποτελεσματική συνεργασία, ενώ συνάμα δημιουργεί επιπλέον κίνητρα για προσωπική 

εξέλιξη. Η ρωσική γλώσσα, όπως και η ιστορία αλλά και ο πολιτισμός, που αυτή πρεσβεύει, 

είναι εξαιρετικά πολύπλευρη και πολυδιάστατη, ώστε να περιορίζεται αποκλειστικά από 

θεωρητικές γνώσεις γύρω από αυτή. Ως εκ τούτου, οι ανεπτυγμένες δεξιότητες στην 

προφορική επικοινωνία είναι, εκείνες συγκεκριμένα, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις στο πεδία της επικοινωνίας, που αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την 

εργασία. 

 

Προσοχή! 

Οι αιτήσεις όλων, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Θερινών Μαθημάτων (summer school) του 

Κρατικού Πανεπιστημίου του Σαράτωφ θα γίνονται δεκτές έως τις 15.04.2017. Κριτικές και σχόλια για το ταξίδι 

στο Summer School του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σαράτωφ  τον Ιούλιο του 2016, μπορείτε να διαβάσετε 

στην ιστοσελίδα μας www.russianword.gr, στην ενότητα «Εκπαίδευση στη Ρωσία». 
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