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СИЛА И ПРОЦВЕТАНИЕ В ЕДИНСТВЕ:  

в Салониках вручили сертификаты по РКИ 
 

 

Атмосфера праздника и уюта согревала 
студентов, коллег и просто друзей в этот 
дождливый вечер. 
Мероприятие состоялось на базе отеля «Electra 
Palace» по случаю вручения сертификатов 
СПбГУ по итогам летней тестовой сессии по 
русскому языку как иностранному в 
Салониках в июле 2017 года, а также в России 
в рамках Летней школы русского языка в 
Саратовском государственном университете 
им.Н.Г. Чернышевского. 

Гостями вечера стали преподаватели РКИ 
Северной Греции (члены ВАПРЯЛ), а также, 
главные виновники торжества – студенты-
участники летних тестовых сессий по РКИ.  
По доброй традиции церемонию вручения, 
как и прежде, предваряла поздравительная 
речь директора центра Russian Word Т.Б. 
Журавлевой, которая отметила небывалый 
рост, по сравнению с предшествующими 
годами, интереса к русскому языку на 
территории Греции, и, как результат, участие 
в сертификационном тестировании по РКИ. 
 
В связи с невозможностью личного 
присутствия представителей центра 
языкового тестирования СПбГУ, его 
заместитель Д.В. Птюшкин виртуально 
поздравил всех собравшихся, отметив 
определенный успех летней аттестации в 
Салониках и, вселив надежду на последний 
тем, кому русский язык пока не покорился. 

Разделить успех и радость в этот вечер 
приехали педагоги из разных городов 
Северной Греции (члены ВАПРЯЛ) – именно 
они подготовили своих подопечных к данному 
экзаменационному испытанию, и приехали 
вмести с ними для личного участия в 
церемонии награждения. 

 
Отметим, что сертификация знаний по РКИ – 
это не только преодоление себя студентом, но 
и колоссальная ответственность 
преподавателя, и, как результат, огромное 
счастье и гордость за возможность быть 
причастным к происходящему. 
Мы еще раз благодарим всех, кто был с нами в 
этот вечер! 
До новых встреч! 

Искренне Ваш, Russian Word. 
 
Публикация статьи на сайте Международной 

ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ): 
https://ru.mapryal.org/news/  

 

 

Даты проведения зимней сессии: 

17-18/02/2018. 
Срок подачи заявок на участие:  

до 31.01.2018 

Более подробная информация: 
www.russianword.gr 

 
 
Больше фото на странице Fb.:  
https://www.facebook.com/pg/russianword.gr/photos/?tab=albu
m&album_id=907365909420101 
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Η ΤΕΛΕΤH ΑΠΟΝΟΜHΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧIΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΡΩΣΙΚHΣ ΩΣ ΞEΝΗΣ ΓΛVΣΣΑΣ (ELECTRA PALACE) 

 

Tο Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

ξενοδοχείου «Electra Palace», στη Θεσσαλονίκη, 

πραγματοποιήθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών 

Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το Κέντρο Ρωσικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού «Russian Word» η επίσημη τελετή για 

την απονομή των πτυχίων γλωσσομάθειας της ρωσικής ως ξένης 

γλώσσας στους επιτυχόντες της θερινής εξεταστικής περιόδου 

2017 που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη με φορέα 

διοργάνωσή της και χορήγησης των πτυχίων το Κρατικό 

Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, καθώς επίσης και σε 

εκείνους που είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις 

αντίστοιχες εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

ταξιδιού του «Russian Word» τον Ιούλιο 2017 στη Ρωσία, με 

φορέα χορήγησης των πτυχίων το Κρατικό Πανεπιστήμιο της 

Μόσχας «Μ.Β. Λομονόσωφ».

 Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε μια εξαιρετικά ζεστή και 

εορταστική ατμόσφαιρα, την οποία δημιούργησαν περισσότεροι 

από 200 άνθρωποι που κατέφτασαν και συγκεντρώθηκαν εκεί 

όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά κι από όλες τις γωνιές της 

Βόρειας Ελλάδας. 

Μεταξύ των παρευρεθέντων συγγενείς και φίλοι των 

επιτυχόντων, οι οποίοι προσήλθαν για να μοιραστούν τη χαρά, 

τη συγκίνηση και την απόλυτα εύλογη περηφάνια των 

τελευταίων από τη δικαίωση των κόπων και των προσπαθειών 

τους. 

Επιπλέον, δέον να επισημάνουμε την αυτοπρόσωπη παρουσία 

εκάστου ατομικά από τους καθηγητές, υπό την καθοδήγηση 

και την επίβλεψη του οποίου πορεύτηκε ο κάθε σπουδαστής το 

δρόμο προς την επιτυχία, πολύ περισσότερο, όμως, την 

ιδιόχειρη απονομή του πτυχίου από τον πρώτο στο δεύτερο ως 

ενέργεια αμφίδρομα τιμητική και για τους δύο και ως το 

συμβολικό επιστέγασμα μιας σχέσης δημιουργικής και 

επιτυχούς συνεργασίας ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή. 

Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε, τέλος η τιμή που μας έκανε να 

παρευρεθεί «εξ αποστάσεως» στην τελετή ο αναπληρωτής 

διευθυντής του Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού 

Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης κ. Д. Птюшкин, ο 

οποίος παρά την αγεφύρωτη χιλιομετρική απόσταση και το 

μεγάλο φόρτο εργασίας του, είχε την πρόνοια να μεριμνήσει, 

ώστε μ’ ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του να «βρεθεί» κοντά 

μας, χαιρετίζοντας από τη μακρινή Αγία Πετρούπολη την 

εκδήλωση και συγχαίροντας τόσο ίδιος προσωπικά όσο και για 

λογαριασμό του Πανεπιστημίου που εκπροσωπεί τους 

επιτυχόντες και για το λόγο αυτό τον ευχαριστούμε θερμά. Ο 

кος Птюшкин επίσης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες της 

επόμενης εξεταστικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στη 

Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2018. 

 
Πρωτίστως όμως από τη πλευρά μας, η Πανελλήνια Ένωση 

Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το Κέντρο 

Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Russian Word», θα θέλαμε 

να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όλους Εσάς συνολικά αλλά και 

τον καθέναν από Εσας προσωπικά για την ανταπόκρισή Σας 

στην πρόσκλησή μας να λαμπρύνετε με την παρουσίας Σας την 

εκδήλωση, καθώς και για τη «ζεστασιά» με την οποία 

περιβάλλατε τη βραδιά προς τιμήν των αγαπημένων Σας 

προσώπων, των μαθητών Σας, των επιτυχόντων στις εξετάσεις. 

Στους τελευταίους δε, εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τα 

θερμά μας συγχαρητήρια και τους βεβαιώνουμε, πως θα 

είμαστε πάντα δίπλα τους στο δύσκολο, μα συνάμα 

συναρπαστικό, ταξίδι για την εξερεύνηση της «γοητευτικά 

μυστηριώδους» ρωσικής γλώσσας. 

Καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία σε όλους τους στόχους Σας! 

 
Τη δημοσίευση του άρθρου μας μπορείτε να διαβάσετε 

στο site της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας (МАПРЯЛ): 
https://ru.mapryal.org/news/  

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων 
πιστοποίησης ρωσικής γλώσσας στη 

Θεσσαλονίκη:  
17-18/02/2018: 

Κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στις 
εξετάσεις:  

έως 31.01.2018 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

βρειτε στο: 

www.russianword.gr 
 
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη 
σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/pg/russianword.gr/photos/?tab=album&album_i

d=907365909420101 
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