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УСПЕХ В ЗОНЕ КОМФОРТА: 
11-ЫЙ КУРС ПО РКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕРВИСА И ТУРИЗМА НА БАЗЕ 

МЭРИИ Г. САЛОНИКИ 

  

Новый созидательный этап 

перспективного сотрудничества Holding 

Mouzenidis Group, мэрии г.Салоники и 

Russian Word набирает свои обороты в 

привычном режиме. 

Учебный семестр для работников сервиса 

и туризма традиционно начат в 

комфортабельных аудиториях Αίθουσα 

Νερού мэрии г. Салоники. 

Образовательная программа базируются 

на уже сложившейся методике Russian 

Word. Однако, время идет вперед: 

инновации коснулись и форм преподавания, и методического материала и косвенных приемов, 

сопутствующих учебному процессу. Российские туристы с каждым годом все более требовательны к 

уровню сервиса в целом и к возможности получения грамотной, взвешенной, развернутой 

информации по любому интересующему их вопросу в 

период долгожданного отпуска, в частности. А это 

напрямую зависит от степени владения русским 

языком представителями всех служб туристического 

бизнеса. 

Мы рады приветствовать всех, кто реализацию своих 

стремлений повысить уровень профессиональной 

компетенции доверил преподавателям нашего центра. 

Мы благодарим основного и бессменного спонсора 

курсов - компанию Holding Mouzenidis Group, 

совместно с которой уже 6 год подряд мы успешно 

реализовываем данный образовательный проект. 

Желаем вновь прибывшим студентам терпения и успехов! 
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H ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΗ «ΖΩΝΗ АΝΕΗ»:  
11Ο ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΡΩΙΚΗ Ω ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΗ ΕΣΙΑΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Στην αφετηρία μιας ακόμη καινούργιας φάσης της, η γεμάτη με προοπτικές δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στον 

όμιλο επιχειρήσεων Holding Mouzenidis Group, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Russian Word έχει αρχίσει να ανεβάζει, 

με το συνήθη τρόπο, «στροφές». 

Η χειμερινή περίοδος των μαθημάτων που 

απευθύνονται σε όσους εργάζονται στο χώρο της 

εστίασης και του τουρισμού θα «ανοίξει», 

παραδοσιακά, στους άνετους χώρους της 

«Αίθουσας Νερού» των εγκαταστάσεων του 

Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Τα προγράμματα 

έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο των 

βασικών αρχών μιας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας 

που ήδη από καιρό έχει καθιερωθεί και 

εφαρμόζεται από το Russian Word. Ωστόσο ο 

χρόνος θα τρέχει, πάντα, αδιάκοπα εμπρός: 

καινοτομίες που αφορούν τα σχήματα και τις 

μορφές διδασκαλίας, νεωτερισμοί στο 

μεθοδολογικό υλικό, καθώς και εναλλακτικές τεχνικές που «προσαρτώνται» αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Χρόνο με το χρόνο, στους τουρίστες που καταφθάνουν από τη Ρωσία, μπορείς ευανάγνωστα να διακρίνεις την ολοένα και 

πιο «ζωηρή» απαιτητικότητά τους για το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών στον εν γένει χώρο του τουρισμού και για 

την ικανοποίηση της «αξίωσής» τους να λαμβάνουν άρτιες, 

ουσιαστικές και λεπτομερείς πληροφορίες για οποιοδήποτε 

ζήτημα εμπίπτει, ενδεχομένως, στον κύκλο των 

ενδιαφερόντων τους, ιδιαίτερα δε κατά την περίοδο των 

πολυαναμενόμενων διακοπών τους. Και η ανταπόκριση σε 

αυτού του είδους τις υψηλές απαιτήσεις και αξιώσεις τελεί 

σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό γνώσης της ρωσικής 

γλώσσας από όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους στον 

ευρύτατο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας. 

Είμαστε ευτυχείς να υποδεχόμαστε και να καλωσορίζουμε 

όλους, όσοι εμπιστεύτηκαν στους καθηγητές του Κέντρου 

μας τη μετουσίωση σε πραγματικότητα της επιθυμίας τους 

να «ανέβουν επίπεδο» στην επαγγελματική τους κατάρτιση 

και επάρκεια. 

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο χορηγό των 

μαθημάτων, στον όμιλο επιχειρήσεων Holding Mouzenidis Group, με τον οποίο από κοινού, για έξι συναπτά 

έτη, δίνουμε σάρκα και οστά σε τούτο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ευχόμαστε και πάλι σε όλους, όσοι 

επέλεξαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, δύναμη και καλή επιτυχία!
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