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Ваши возможности – в Ваших руках! 
Результат – в закономерности. 

 

24 января 2018 г. по случаю успешного завершения 

девятого экспресс-курса по русскому языку для 
работников сферы сервиса и туризма на базе мэрии 
Северной столицы Греции состоялось торжественное 
вручение сертификатов, которое прошло в актовом зале 

«Манолис Анагностакис» муниципалитета г. Салоники.  

КРАТКО О САМОМ КУРСЕ.  
Программа, эффективно реализуемая при поддержке 

Холдинга Mouzenidis Group уже пятый год подряд, 
воплощает в реальность стремление десятков слушателей 
приобщиться к русскому языку. В чем же секрет 
популярности данного языкового экспресс-курса? 

Гуманитарная инициатива основного организатора, 
ведущего туроператора Восточной Европы Холдинга 
Mouzenidis Group, имеет под собой прочное основание: в 
последние годы Греция занимает лидирующие позиции в 

вопросе выбора зарубежного направления для летнего 
отдыха россиян, а HR-службы сферы туризма все чаще в 
качестве основного требования при приеме на работу 
стали выдвигать знание русского языка. Учитывая 

данный факт коллектив преподавателей русского языка 
центра Russian Word, работавших в четырѐх возрастных 
группах от 18 до 50 лет, с самого начала определил для 
себя свою главную лингводидактическую задачу – в 

рамках грамматического и речевого минимума уровня 
А1+ научить результативному общению на русском языке 
в конкретно заданных ситуациях. В качестве основного 
стимула к составлению учебно-календарного плана 

выступало понимание того, что успех греческого бизнеса 
в сфере обслуживания будет прямо пропорционален 
уровню подготовки обслуживающего персонала, 
поскольку говорить по-русски – станет условием 

недостаточным, важно – как говорить. По этой и другим 
причинам слушатели курсов, среди которых 
преимущественно были учащиеся отделений 
менеджмента, работники сервиса и туризма, стремились 

освоить русский язык с максимальной эффективностью. 
Спортивная составляющая любого успеха незримо 
присутствует в любом достижении той или иной цели. А 
количество изнурительных упражнений, в нашем случае, 

умственных, чудесным образом переходят в 
качественную составляющую. В результате мы смогли 
получить прекрасный результат - и количественный, и 
качественный.  

130 участников нынешнего курса порадовали себя и 
свои семьи заветными глянцевыми сертификатами, 

целесообразность и актуальность такого приобретения в 
подтверждении не нуждается. Для коллектива 
преподавателей, работавших в рамках данной 

программы, они более чем очевидны: успешное 
прохождение тренировочных версий ТЭУ позволит всем 
желающим беспрепятственно преодолеть первую ступень 
– зимнюю аттестационную сессию в феврале 2018 г. в 

Салониках, которая будет проведена специалистами 
Центра языкового тестирования СПбГУ для всех 
заинтересованных в получении сертификата 
государственного образца системы ТРКИ. Итоговое 

тестирование как индикатор не только уровня знаний, но 
и качества преподавания – ответственное и волнительное 
мероприятие как для студентов, так и для педагогов. 
Таким образом, программа, разработанная Holding 

Mouzenidis Group, а также профессиональный стимул, 
стремление учащихся освоить навыки элементарного 
устного и письменного общения, необходимые для 
свободного использования русского языка в повседневной 

профессионально-деловой жизни, и педагогическое 
мастерство преподавателей «Russian Word» - ключевые и 
неоспоримые параметры успеха данного учебного 
проекта. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕМ ОТЧЁТНОМ 
КОНЦЕРТЕ... 
На открытии церемонии вручения сертификатов 
присутствовали такие официальные гости, как 

заместитель департамента по культуре и спорту 
мэрии г. Салоники г-н Барбунакис А., третий 
секретарь Генконсульство России в Салониках / 
Γενικό Προξενείο Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη г-н Потапов 

В., представитель Holding Mouzenidis Group г-н 
Параскевопулос B., которые отметили очевидную 
актуальность подобных учебных программ в сфере 
туризма, а также качественный уровень подготовки 

слушателей. 
Отчетный концерт еще раз подтвердил, что все было не 
зря. Учащиеся, при поддержке своих педагогов, весело и с 
юмором продемонстрировали успехи в освоении русского 

языка. Прогулялись по Красной Площади в поисках 
приключений и вкусного обеда, попутешествовали по 
прекрасным российским городам, удивляя персонал 
местных отелей своим безупречным «иностранным 

русским», посмеялись над собой на уроках РКИ в сценке 
«Русский язык: кому за 50». По традиции, вечер не 
обошелся и без знаменитых песен «Катюша» и «Калинка», а 
небольшие технические неполадки не смутили вокалистов 

– они запели ещѐ звонче и ещѐ задорнее. 
Еще раз благодарим всех слушателей девятого курса 
занятий по русскому языку за терпение и усердие! 

Отдельную благодарность выражаем партнерам за 
доверие и сотрудничество, и надеемся, что наш 
отработанный, с учетом времени и опыта тандем, 
имеющий своей целью продвижение русского языка и 
культуры в Греции, не потеряет своей актуальности и в 
дальнейшем. 

До новых встреч, друзья! 

Больше фото на странице Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/94764

3938725631  
128, Egnatia str. 

54622 Thessaloniki, Greece 

T: +30 2310 22.08.22 
www.russianword.gr
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τα δικά σου χέρια βρίσκονται οι ευκαιρίες. 

Σο αποτέλεσμα στη νομοτέλεια. 
 

τις 24 Ιανουαρίου 2018 και με την αφορμή της επιτυχούς 

ολοκλήρωσης του ένατου κύκλου ταχύρρυθμων μαθημάτων 
εκμάθησης ρωσικής γλώσσας, απευθυνόμενων σε πρόσωπα που 

παρέχουν την εργασία και τις υπηρεσίες τους στο πεδίο της 
εστίασης και του τουρισμού, πραγματοποιήθηκε στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο της πρωτεύουσας της Βορείου Ελλάδας 
εορταστική εκδήλωση για την απονομή των σχετικών 

Πιστοποιητικών, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών 

«Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙ ΑΤΣΑ ΚΑΘ ΑΤΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ.  

Σο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του 
Ομίλου Εταιρειών «Holding Mouzenidis Group» επί πέντε 
συναπτά έτη, γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία, δίνει σάρκα και 

οστά στη σφοδρή επιθυμία δεκάδων σπουδαστών να έλθουν σε 
επαφή με τη ρωσική γλώσσα. ε τι συνίσταται όμως το μυστικό 
της μεγάλης απήχησης του συγκεκριμένου προγράμματος 
ταχύρρυθμων γλωσσικών μαθημάτων; Η εν λόγω 

ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα πρωτοβουλία του κύριου 
διοργανωτή και υποστηρικτή του, του Ομίλου Εταιρειών 
«Mouzenidis Group», κορυφαίου τουριστικού πράκτορα της 
Ανατολικής Ευρώπης, έχει έναν εξαιρετικά βάσιμο λόγο: τα 

τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση 
ανάμεσα στους εκτός συνόρων προορισμούς που επιλέγουν οι 
Ρώσοι για τις θερινές διακοπές τους ενώ στο χώρο της 

τουριστικής επιχειρηματικότητας οι Τπηρεσίες και τα Σμήματα 
Ανθρώπινου Δυναμικού ολοένα και πιο συχνά αρχίζουν να 
προβάλλουν ως βασικό απαιτούμενο προσόν για την πρόσληψη 
στην εργασία τη γνώση της ρωσικής γλώσσας. 

Οι 130 συμμετάσχοντες στον κύκλο των μαθημάτων που 
μόλις ολοκληρώθηκε έδωσαν μοναδική χαρά στους εαυτούς 
τους και στις οικογένειές τους με τα λαμπρά, πολυπόθητα 

πτυχία τους. Αναφορικά δε στη σκοπιμότητα της απόκτησής 
τους, στα αναμφισβήτητά οφέλη της αλλά και στις σύγχρονες 
απαιτήσεις, που αυτή ικανοποιεί, οποιαδήποτε περαιτέρω 
επιβεβαίωσή τους μάλλον περιττεύει. Για την ομάδα δε των 

καθηγητών που εργάζονται στο πλαίσιο του εν λόγω 
προγράμματος όλα τούτα είναι κάτι παραπάνω από προφανή: η 
επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του είδους της εντατικής 

προετοιμασίας και εξάσκησης σε μια εκδοχή, σε μια 
«προσομοίωση» του τοιχειώδους Επιπέδου Γλωσσομάθειας 
δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να υπερπηδήσουν 

απρόσκοπτα το «πρώτο σκαλοπάτι», που δεν είναι άλλο από τις 
προσεχείς χειμερινές εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες 
πρόκειται να διενεργηθούν το Υεβρουάριο του 2018 στη 
Θεσσαλονίκη από τους εδικούς εμπειρογνώμονες – εξεταστές 

του Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Αγίας Πετρούπολης για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για 
την απόκτηση του συνακόλουθου Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας. Σο τελευταίο αποτελεί τίτλο κρατικού τύπου 

και χορηγείται στους επιτυχόντες στις εν λόγω εξετάσεις, οι 
οποίες διεξάγονται βάσει του εγκεκριμένου από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία συστήματος εξέτασης της ρωσικής ως ξένης 
γλώσσας. 

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΜΑ ΕΚΔΗΛΩΗ… 

Σην τελετή έναρξης της απονομής των πτυχίων τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και Αθλητισμού κ. 

Μπαρμουνάκης Α., ο μορφωτικός ακόλουθος του Γενικού 
Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη κ. Ποτάπωφ Β., καθώς 

επίσης και ο κ. Παρασκευόπουλος Β. ως εκπρόσωπος του Ομίλου 
Εταιρειών «Holding Mouzenidis Group». Άπαντες οι επίσημοι 
προσκεκλημένοι υπογράμμισαν τον προφανή, αδιαμφισβήτητα επίκαιρο 

χαρακτήρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτού του είδους, τα 
οποία αφορούν το χώρο του τουρισμού, ενώ περαιτέρω, αναφορικά στον 

κύκλο των μαθημάτων, που μόλις ολοκληρώθηκε, επεσήμαναν το 
υψηλό επίπεδο προετοιμασίας όλων εκείνων που είχαν την ευκαιρία να 

τα παρακολουθήσουν. 

Ο απολογισμός μας, η τελική μας κοινή παρουσία «επί σκηνής» 
επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά, πως τίποτα δεν έγινε επί ματαίω. Οι 

σπουδαστές, με τη συνδρομή των καθηγητών τους, με διάθεση εύθυμη 
και χιούμορ παρουσίασαν τις επιτυχίες τους στην προσπάθειά τους να 

κατακτήσουν τη ρωσική γλώσσα. εργιάνισαν στην Κόκκινη Πλατεία, 
αναζητώντας περιπέτειες αλλά κι ένα νόστιμο γεύμα, ταξίδεψαν σε 

πανέμορφες ρωσικές πόλεις, προκαλώντας έκπληξη στο προσωπικό των 
ντόπιων ξενοδοχείων με τα «ξενικά» μεν, αψεγάδιαστα δε ρωσικά τους, 
γέλασαν με τους ίδιους τους εαυτούς τους στα μαθήματα της ρωσικής ως 

ξένης γλώσσας στο σκετσάκι «Ρωσική γλώσσα: σε ποιον χρειάζεται μετά 
τα 50». Παραδοσιακά, από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαν να 

λείπουν τα περίφημα ρωσικά τραγούδια «Катюша» και «Калинка», ενώ 
κάποιες μικρές αναποδιές τεχνικής φύσης δεν στάθηκαν ικανές να 

πτοήσουν τους αοιδούς μας! Σουναντίον μάλιστα, τους πείσμωσαν, 
κάνοντάς τους να τραγουδούν ακόμη πιο δυνατά, με ακόμη μεγαλύτερη 

ζωντάνια και πάθος. 

Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στον ένατο 
κύκλο ταχύρρυθμων μαθημάτων ρωσικής γλώσσας για την υπομονή και 

το ζήλο τους! Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας για την 
εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους και εκφράζουμε την ελπίδα, πως, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν και της περαιτέρω εμπειρίας που αποκτάται 

από όλους μας με το πέρασμα του χρόνου, το διαρκές αυτό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που από κοινού εκπονήσαμε και 

επεξεργαστήκαμε και το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση και την 
ευρεία διάδοση της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού, θα 

διατηρήσει τον επίκαιρο χαρακτήρα του και στο μέλλον.  

Αγαπητοί φίλοι, εις το επανιδείν! 

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη 

σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/949563705200

321  
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