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МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ИЛИ НА ТОМ 
ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС! 
 

Еще свежи поздравления с началом нового 

учебного года, а между тем, первый месяц 

занятий центра «Russian Word» подходит к 

концу. 

Популяризация русского языка, растущий 

спрос на квалифицированных специалистов, 

владеющих методикой РКИ, а также 

укрепление культурных и деловых связей 

между Россией и Грецией открыли новые 

возможности для успешной самореализации 

греческой молодежи, что стало причиной 

увеличения текущего набора в центре Russian 

Word практически вдвое. 

Стоит отметить повышенный интерес 

студентов к уровню ТРКИ-2. Состав групп 

пополнился не только нашими старыми 

друзьями, но и новыми ребятами, начавшими 

изучение в других учебных заведениях города. 

Очевидно, освоение русского языка на 

уровнях более ранних оказалось 

недостаточным условием для удовлетворения 

потребностей в социально-культурной, 

учебной, и профессиональной сферах 

общения.  

Коллектив центра 

русского языка и 

культуры «Russian Word» 

благодарит своих 

слушателей курсов за 

оказанное доверие быть 

причастным к их 

успехам.  

Мы рады видеть Вас на 

том же месте, в тот же 

час! 

 

Искренне Ваш, RW.  

Больше фото на странице Fb.:  
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/900248400131
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Ο ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΛΛΙΩΣ 
ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΩΡΑ! 
 

Κι ενώ είναι ακόμη νωπές οι ευχές με αφορμή την έναρξη του 

νέου εκπαιδευτικού έτους, ο πρώτος μήνας των μαθημάτων στο 

«Russian Word» πλησιάζει ήδη στο τέλος του. 

Η ευρεία δημοτικότητα της ρωσικής και η αυξανόμενη ζήτηση 

για εξειδικευμένους επαγγελματίες που να κατέχουν τη 

μεθοδολογία της ως ξένης γλώσσας, καθώς επίσης και η 

περαιτέρω σύσφιγξη των πολιτιστικών και των επιχειρηματικών-

εμπορικών δεσμών μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας άνοιξαν νέες 

προοπτικές για την ελληνική νεολαία στις προσπάθειες της να 

πετύχει την αυτοπραγμάτωσή της, γεγονός που οδήγησε κατά 

την τρέχουσα περίοδο σε αύξηση των εγγραφών στο Κέντρο μας, 

ήδη ουσιαστικά στο διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. 

Αξίζει να επισημάνουμε το οξυμένο ενδιαφέρον των 

σπουδαστών για το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2. Η σύνθεση των 

συγκεκριμένων τμημάτων ενισχύθηκε όχι μόνο από τους 

παλιούς μας γνώριμους αλλά και από νέους φίλους μας, που 

είχαν ξεκινήσει την ενασχόλησή τους με τη ρωσική γλώσσα σε 

άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης.  

Προφανώς, η αφομοίωσή της στα πολύ πιο πρώιμα επίπεδα 

γλωσσομάθειας αποδείχτηκε όρος ανεπαρκής για την 

ικανοποιητική ανταπόκριση των παιδιών στις απαιτήσεις και  

 

στις ανάγκες που προβάλλονται και ανακύπτουν στα πεδία της 

καθημερινής κοινωνικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και 

επαγγελματικής επικοινωνίας και συναναστροφής. 

 Η Ομάδα όλων εμάς, των 

καθηγητών του κέντρου ρωσικής 

γλώσσας και πολιτισμού «Russian 

Word» εκφράζει τις ευχαριστίες της 

σε όλους Εσάς που επιλέξατε να 

παρακολουθήσετε τους κύκλους 

μαθημάτων του Κέντρου μας για 

την εμπιστοσύνη Σας να είμαστε 

κοινωνοί της επιτυχίας Σας. 

Νιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς που 

Σας βρίσκουμε εδώ, στο ίδιο μέρος 

- την ίδια ώρα! 

“Russian Word”- 

Σημείο συνάντησης στην επικοινωνία! 
 

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην 

επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/900248400131
852  
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