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36 ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСТВ И УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Центр русского языка и 
культуры Russian Word 
спешит поздравить Вас 
с завершением зимней 
тестовой сессии, 
которая в этот раз 
проходила параллельно 
с Международной 
олимпиадой СПбГУ по 
РКИ. Мы благодарим 
всех ребят за участие, а 
наших дорогих коллег - 
преподавателей 
русского языка за 

успешное многолетнее сотрудничество. В 
связи с этим спешим сообщить, что вручение 
сертификатов по результатам 
государственного тестирования, а также 
подарков финалистам и победителям 
Международной Олимпиады по русскому 
языку для школьников и студентов состоится 
в Cалониках 17 марта в актовом зале The 
MET HOTEL в рамках Международной 
выставки издательств и учебных заведений. В 
мероприятии также запланировано участие 
официального представительства СПбГУ. 

Регистрация участников церемонии 
награждения: 13:00 - 14:30. 

Начало церемонии: 15:30 (актовый зал 
Zephyros) 

Время работы русского стенда: 10:00-
18.00 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Международная выставка 
издательств – крупнейшее и 
наиболее авторитетное событие в 
греческом ELT-календаре-2019, 
ежегодно проходящее на 
территории Кипра и Греции. 
Мероприятие проводится 
международными издательскими 
компаниями и учебными 
заведениями такими как British 
Council, Burlington Books, 
Cambridge English Language 
Assessment, Cambridge 
University Press, Hellenic 
American Union, International 
New York Times, National 
Geographic Learning, Oxford 

University Press с целью продвижения 
лингводидактического материала, а также освещения 
актуальных вопросов по методике преподавания 
иностранных языков с привлечением к выступлению с 
докладами ведущих специалистов данной сферы из таких 
организаций, как Express Publishing, National Geographic 
Learning, Anatolia College, Hellenic American Union и др. 
Основная задача выставки – объединить профессионалов в 
сфере образования (преподавателей колледжей, вузов, 
учителей средних школ, методистов, владельцев языковых 
центров, и т.д.), а также проинформировать посетителей о 
новейших разработках в области обучения иностранному 
языку и возможности участия в сертификационном 
тестировании на территории Греции, которому современные 
центры иностранных языков, и Russian Word в частности, 
уделяют большое внимание.  
В этом году Russian Word вновь представит свой стенд с 
учебными и методическими материалами, познакомит всех 
изучающих и преподающих русский язык с такими 
приоритетными направлениями деятельности, как получение 
образования в России, участие в летних школах 
сертификационное тестирование по РКИ и др. Несколько лет 
плотного взаимодействия центра RW с Санкт-Петербургским 
государственным университетом позволили убедиться в 
качественной целесообразности совместных проектов, и мы 
уверены, что такое сотрудничество не потеряет своей 
актуальности и в дальнейшем.  
Будем рады видеть Вас и разделить радость победы вместе! 
До встречи! 
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Η 36Η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ! 

Το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και 
πολιτισμού Russian Word, με 
αφορμή την ολοκλήρωση της 
χειμερινής εξεταστικής περιόδου 
2019, η οποία, αυτή τη φορά, 
διεξαγόταν ταυτόχρονα με τη Διεθνή 
Ολυμπιάδα ρωσικής γλώσσας ως 
ξένης γλώσσας του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Αγίας 
Πετρούπολης (Κ.Π.Α.Π.), εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια σε 
όλους ανεξαιρέτως τους συντελεστές 
της. Ευχαριστούμε όλους τους 
σπουδαστές για την υποδειγματική 
συμμετοχή τους καθώς φυσικά και 
τους αξιότιμους συναδέλφους – 
καθηγητές ρωσικής γλώσσας για την 

άκρως επιτυχημένη και εποικοδομητική πολυετή συνεργασία μας. 
Επιπλέον, επιθυμούμε ήδη από τώρα να Σας ενημερώσουμε, ότι η 
απονομή των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους επιτυχόντες 
της εν λόγω μόλις ολοκληρωθεί σας χειμερινής εξεταστικής 
περιόδου, βάσει των αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν στο 
αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα από το Κ.Π.Α.Π., καθώς 
επίσης και η βράβευση των νικητών και η προσφορά 
αναμνηστικών δώρων και πιστοποιητικών συμμετοχής σε όλους 
τους φιναλίστ της Διεθνούς Ολυμπιάδας ρωσικής γλώσσας του 
Κ.Π.Α.Π. για παιδιά σχολικής ηλικίας και φοιτητές που 
πραγματοποιήθηκε παράλληλα, θα λάβoυν χώρα την Κυριακή 
17 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα τελετών του The Met Hotel – 
Thessaloniki στη Θεσσαλονίκη (εγγραφές: 13.00-14.30) , στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Εκδοτών και Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. Την εκδήλωση προγραμματίζεται να τιμήσει με την 
αυτοπρόσωπη παρουσία του επίσημος εκπρόσωπος του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.  

Θα είμαστε ευτυχείς να Σας δούμε από κοντά για να μοιραστούμε 
μαζί Σας τη χαρά της επιτυχίας! 

Εις το επανιδείν! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται σε 
ετήσια βάση από διεθνείς εκδοτικούς 
οίκους και εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
όπως ενδεικτικά  British Council, 
Burlington Books,  Cambridge 
English Language  Assessment,  
Cambridge University Press,  
Hellenic American Union, 
International New York Times,  
National GeographicLearning,  
Oxford University Press κ.α.,  με 
στόχο την προβολή και την προώθηση 
υλικού που αφορά την εκμάθηση των 
ξένων γλωσσών, την ανάδειξη 
επίκαιρων ζητημάτων γύρω από τη 
μεθοδολογία της διδασκαλίας τους με 
την παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων 

από εξέχοντες ειδικούς του συγκεκριμένου χώρου, προερχόμενους 
από οργανισμούς όπως π.χ. National Geographic Learning, 
Anatolia College, Hellenic American Union, Express Publishing,  
κ.α. 
 
Το «Russian Word» αναπτύσσει, σήμερα, με μεγάλη επιτυχία τη 
δραστηριότητά του στον τομέα της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης 
γλώσσας, επεξεργάζεται και εγκρίνει γλωσσοδιδακτικό υλικό που την 
αφορά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις πιο πρόσφατες προσεγγίσεις 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκμάθησής της, εργάζεται προς την 
κατεύθυνση της αύξησης στην Ελλάδα του ενδιαφέροντος όχι μόνο 
για αυτή καθ’ αυτή τη γλώσσα αλλά και για ρωσικό πολιτισμό καθώς 
και για το ενδεχόμενο να λάβει κάποιος εκπαίδευση στη Ρωσία. Θα 
είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς να σας δούμε στο χώρο που μας διατέθηκε 
στο πλαίσιο της εν λόγω Έκθεσης και να σας παρουσιάσουμε το 
εκπαιδευτικό και μεθοδολογικό μας υλικό, καθώς και να 
ενημερώσουμε τους σπουδαστές και τους φίλους της ρωσικής 
γλώσσας για τις προτεραιότητες και τους βασικούς άξονες της 
δραστηριότητάς μας, όπως π.χ. οι εξετάσεις πιστοποίησης, οι 
δυνατότητες εκπαίδευσης στη Ρωσία, η συμμετοχή σε προγράμματα 
ταχύρρυθμων θερινών μαθημάτων της ρωσικής ως ξένης γλώσσας 
(«Summer Schools») κλπ.         
  
Θα χαρούμε ιδιαιτέρως να σας έχουμε μαζί μας! 
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