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Στις 9 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 

«CAPSIS», στη Θεσσαλονίκη το 10ο Φόρουμ Ξένων Γλωσσών 

 
 

Σο φόρουμ ξένων γλωσσών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

γεγονότα στο καλεντάρι του «ELTnews» για το έτος 2017, καθώς δίνει 
τη μοναδική δυνατότητα όχι μόνο σε όλους, όσοι ειδικεύονται στο 

επιστημονικό πεδίο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών αλλά και σε 
εκδότες, σπουδαστές και σε εκείνους, που απλώς ενδιαφέρονται για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο, να συναντηθούν με συναδέλφους τους, να 
συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τα αποτελέσματα της 

δραστηριότητάς τους. Αυτή τη χρονιά στο φόρουμ συμμετείχε ένας 
μεγάλος αριθμός επαγγελματιών του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι: 

Hellenic Assessment Services, British Council, Oxford University 
Press, Andrew Betsis ELT, Hillside Press, Express Publishing κ.α.  

 
το πρόσωπο του Κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian 

Word» εκπροσωπήθηκε φέτος για πρώτη φορά στο φόρουμ και η 
ρωσική γλώσσα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το Κέντρο μας προσδιόρισε 

εξ αρχής ως τον πλέον υψηλής προτεραιότητας από όλους τους 
στόχους του εκείνον για την παροχή μιας ευρύτατης και επίκαιρης 

ενημέρωσης αναφορικά στα υψηλά πρότυπα, που έχει υιοθετήσει η 
Εκπαίδευση στη Ρωσία τόσο για την ενσωμάτωση του ρωσικού 

συστήματος εξέτασης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και στον ελληνικό 
εκπαιδευτικό χώρο όσο και για τη συμμετοχή αλλοδαπών σπουδαστών 

σε Προγράμματα Θερινών Σαχύρυθμων Μαθημάτων εκμάθησής της 
(Summer Schools) στην έδρα ρωσικών Α.Ε.Ι.  Είναι αδιαμφισβήτητο 

σήμερα το γεγονός, ότι η αύξηση της δημοτικότητας της ρωσικής 
γλώσσας καθώς και της συμμετοχής στις σχετικές εξετάσεις 

πιστοποίησης αυτής ως ξένης γλώσσας βρίσκουν την απάντησή τους 
στο ενδιαφέρον της σύγχρονης κοινωνίας αφενός μεν να επιδιώξει την 

περαιτέρω σφυρηλάτηση των φιλικών, πολιτιστικών και, οπωσδήποτε, 
επιχειρηματικών – εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 
Ρωσία αφετέρου δε να διερευνήσει τα ενδεχόμενα και τις δυνατότητες 

νέων μορφών αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.      

 
Αποσκοπώντας σε όλα τα ανωτέρω, οι συνεργάτες μας από το Κρατικό 

Πανεπιστήμιο του αράτωφ «Ν. Γ. Σσερνισέφσκι» παρουσίασαν κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης το Πρόγραμμα Θερινών Σαχύρυθμων 

Μαθημάτων Ρωσικής Γλώσσας (Summer School) του δικού τους 
εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ση σχετική εισήγηση με τίτλο: «Πρόγραμμα 

Θερινών Σαχύρυθμων Μαθημάτων Ρωσικής Γλώσσας στο Κρατικό 

Πανεπιστήμιο του αράτωφ: αποτελεσματικότητα, ποιοτικά στοιχεία, 

παραδόσεις» πραγματοποίησε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Προπανεπιστημικής Εκπαίδευσης του Κρατικού 

Πανεπιστημίου του αράτωφ Σ. Β. Γκοριουνόβα. την προσφώνησή 
της και αφού ενημέρωσε αναλυτικά τους παρευρισκόμενους για τις 

δυνατότητες συμμετοχής των Ελλήνων σπουδαστών στα Προγράμματα 
Θερινών Σαχύρυθμων Μαθημάτων, η κα Γκοριουνόβα επισήμανε την 

αύξηση του ενδιαφέροντος των αλλοδαπών για την εκμάθηση της 
ρωσικής γλώσσας και το ρωσικό πολιτισμό, ενώ υπογράμμισε τη 

σημαντική δυνατότητα που δίνεται στο συμμετέχοντα σε ένα «Θερινό 
χολείο» να «νιώσει» τη γλώσσα μέσα στο μητρικό της περιβάλλον, 
συνδυάζοντας τις παρακολουθήσεις με ένα πλούσιο πολιτιστικό 

πρόγραμμα. Εν συνεχεία, στους παρευρισκόμενους παρουσιάστηκε 
ένα σύντομο βίντεο για το εκπαιδευτικό ταξίδι των Ελλήνων 

σπουδαστών το προηγούμενο έτος (Ιούλιος 2016) στο Κρατικό 
Πανεπιστήμιο του αράτωφ στο πλαίσιο της παρακολούθησης των 

Θερινών Σαχύρυθμων Μαθημάτων του,  το οποίο άφησε, αναμφίβολα, 
στους παρευρισκομένους ανεξίτηλες εντυπώσεις.   

 
Επιπλέον, εντός του φόρουμ, διοργανώθηκε από το κέντρο ρωσικής 

γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word» και η απονομή των πτυχίων 
στους επιτυχόντες στις κρατικές εξετάσεις της ρωσικής ως ξένης 

γλώσσας, τις οποίες πραγματοποίησε τον περασμένο Φεβρουάριο 

2017 το Εξεταστικό κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 

Πετρούπολης. Σης τελετής απονομής προηγήθηκε χαιρετισμός της 
Διευθύντριας του «Russian Word» Ζουραβλιόβα Σ. Μ., καθώς και του 

Διευθυντή του Εξεταστικού κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Αγίας Πετρούπολης, που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια των 

εξετάσεων στη γλώσσα, Παρφένωφ Α.Α., ο οποίος απένειμε στους 
σπουδαστές τα πτυχία τους, συγχαίροντάς τους για την επιτυχία τους, 

ενώ εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο διδακτικό προσωπικό 
του «Russian Word» και σε όλα τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης 

Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ВАПРЯЛ) για τον 
επαγγελματισμό τους κατά την προετοιμασία όλων, όσοι έλαβαν μέρος 

στη χειμερινή εξεταστική περίοδο. 

 
Από την πλευρά μας ευχαριστούμε για το έργο, που αντιστοιχούσε και 

πραγματοποιήθηκε από τον καθένα εξ αυτών, όλους, όσοι 
συμμετείχαν στο φόρουμ, καθηγητές και σπουδαστές, οι οποίοι 
κατέφθασαν από διάφορες πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Σην ιδιαίτερη 

ευγνωμοσύνη μας θα θέλαμε να εκφράσουμε στους μόνιμους 
συνεργάτες μας: Σ. Β. Γκοριουνόβα (Κρατικό Πανεπιστήμιο του 

αράτωφ), Α.Α. Παρφένωφ  και Α.Π. Ντροζντόβου (Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης) και, σαφώς, στα μέλη της 

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία! 

  
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη επιβεβαίωση και 

επιβράβευση της ποιότητας του κοινού μας έργου από τις 
άκρως επιτυχημένες εξεταστικές περιόδους και, σαν 

αποτέλεσμα αυτών, τα χαμογελαστά πρόσωπα των σπουδαστών, 
τα οποία αποτυπώνονται στο αναμνηστικό μας βίντεο!  

Εις το επανιδείν! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TO4qDc3ijK0 
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