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Расширяя горизонты... 
В Салониках успешно завершилась 35 Международная выставка издательств и учебных 
заведений 

 

 

11 марта 2018 г. Центр русского языка и культуры «Russian 
Word» совместно со своим постоянным партнером -Санкт-

Петербургским государственным университетом приняли 
участие в 35 Международной выставке издательств и 

учебных заведений в The MET hotel (г.Салоники). 
 

Коллектив Russian Word, на протяжении нескольких лет успешно 
осуществляя деятельность в области преподавания русского языка 

как иностранного, разрабатывая и апробируя 
лингводидактический материал с учетом новых подходов к 
изучению русского языка, был рад представить свой стенд 

«Территория успешного общения» с учебно-методическими 
материалами, а также проинформировать изучающих и 

преподающих русский язык о таких приоритетных направлениях 
своей деятельности, как сертификационное тестирование по 

русскому языку как иностранному, получение образования в 
России и др., а также представить совершенно новый формат 

двустороннего межинституционального сотрудничества с СПбГУ, 
призванный способствовать оказанию содействия интересам 

продвижения образовательных услуг Санкт-Петербургского 
государственного университета на территории Греции на 

официальном уровне. 
 

 
 

В рамках выставки было организовано выступление специально 

приглашенных представителей Санкт-Петербургского 
государственного университета с презентацией о преимуществах 
обучения в России в СПбГУ, а также о стипендиях для желающих 

получить высшее образование на территории Российской 
Федерации. Высшая школа в России – это более 250 000 студентов 

из 160 стран мира ежегодно. СПбГУ сегодня – крупнейший 
научно-образовательный центр Европы и мира. Это более 30 

тысяч студентов, преподавателей-лауреатов Нобелевской (Nobel 
Prize) и Филдсовской (Fields Medal) премий, более 15 крупных 

лабораторий и 26 ресурсных центров, входящих в ведущий 
Научный парк страны. СПбГУ реализует 398 образовательных 

программ по разным направлениям подготовки, из которых 11 – 
среднее профессиональное образование, 12 – 

общеобразовательные программы, 28 – ординатура, 64 – 
аспирантура по научным специальностям, 102 – бакалавриат и 

специалитет и 181 магистерская программа и 972 программы 

дополнительного образования. 
Следуя актуальным тенденциям современности, а именно, 
укреплению деловых, культурных и дружеских связей между 

Россией и Грецией, открытию новых возможностей эффективного 
сотрудничества между учебными заведениями, представление 

русского языка в рамках прошедшей выставки наравне с другими 
европейскими и иными языками, а также, актуальная 

информация, презентованная СПбГУ, как никогда своевременно 
отвечали на запрос современного общества. 

Знаковым событием международной выставки стала 

торжественная церемония вручения сертификатов по 

русскому языку как иностранному по результатам зимней 
сессии, организованной Центром языкового тестирования 

СПбГУ и прошедшей в Салониках 17-18 февраля 2018 г. 
Документы об успешной сдаче экзамена получили 130 

студентов. 
Предваряя заключительный этап мероприятия, директор Russian 

Word Журавлева Т.Б. еще раз поблагодарила коллег ЦЯТ СПбГУ за 
неизменный качественный уровень сотрудничества, а также за 

высокую профессиональную компетенцию, обеспечившую 
слаженную и конструктивную организацию 4-ой совместной 
аттестационной сессии. 

Центр «Russian Word» и СПбГУ благодарят организаторов 
выставки за теплый прием и надеются на представление России и 

русского языка с ее культурным многообразием и уникальным 
языком и впредь. 

* Международная выставка издательств – крупнейшее и 

наиболее авторитетное событие, ежегодно проходящее на 
территории Греции и Кипра. Мероприятие проводится 

международными издательскими компаниями и учебными 
заведениями такими как British Council, Cambridge University 

Press, Oxford University, National Geographic Learning, Press 
Burlington Books, Cambridge English Language Assessment, Hellenic 

American Union, International New York Times, и др. 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. Основная задача выставки 
– объединить профессионалов в сфере образования, 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 уделяют 
большое внимание. 

 
Больше фото на странице Fb.:  

https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/975464065943
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Видеорепортаж с мероприятия на нашем официальном 
канале: https://www.youtube.com/watch?v=kjUvPc9-BDM 
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ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ… 
 

 

 
 
Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο “The MET 

Hotel”, στη Θεσσαλονίκη, η 35η Διεθνής Έκθεση Εκδοτών. 
Πρόκειται για το πιο σημαντικό και έγκυρο, στο είδος του, 

γεγονός που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και την 
Κύπρο από International  Publishers, ετήσιο «ραντεβού» εκείνων που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης με σκοπό 
την προβολή και την προώθηση υλικού που αφορά την εκμάθηση των 

ξένων γλωσσών, καθώς και την ανάδειξη από εξέχοντες ειδικούς του 
συγκεκριμένου χώρου επίκαιρων ζητημάτων γύρω από τη μεθοδολογία 

της διδασκαλίας τους. 
τη φετινή διοργάνωση, στο πρόσωπο του Κέντρου ρωσικής γλώσσας και 

πολιτισμού «Russian Word» εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά και η 
ρωσική γλώσσα. Κι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε περήφανοι, που 

σε αυτή την «παρθενική» μας εμφάνιση εκεί, το stand μας, μια αληθινή 
μικρογραφία της Ρωσίας μέσα στους πολυτελείς και φιλόξενους χώρους 
του ξενοδοχείου, κέρδισε, κατά γενική ομολογία, τις εντυπώσεις όλων, 

εκθετών αλλά και επισκεπτών, λειτουργώντας σε όλη τη διάρκεια της 
ημέρας ως πόλος έλξης άλλοτε της απλής περιέργειας και άλλοτε του 

ειλικρινούς ενδιαφέροντός τους να «γνωριστούν» άλλοι λίγο καλύτερα και 
άλλοι μόλις για πρώτη φορά με τη «μυστηριώδη» ρωσική γλώσσα και τον 

πολιτισμό της χώρας προέλευσής της. 
 

 
 

Από την πλευρά μας δε, είναι αδύνατο να κρύψουμε την απερίγραπτη 
χαρά μας, την ικανοποίηση, τη συγκίνηση αλλά και την ευγνωμοσύνη 

μας για τον καταιγισμό των ερωτήσεων που δεχτήκαμε γύρω από την εν 
γένει δραστηριότητά μας τόσο προς την κατεύθυνση της διδασκαλίας της 

ρωσικής ως ξένης γλώσσας όσο και προς την περαιτέρω ανάδειξη του 
ρωσικού πολιτισμού στην Ελλάδα, για τις εξετάσεις πιστοποίησης, τις 

δυνατότητες εκπαίδευσης στη Ρωσία, τη συμμετοχή σε προγράμματα 
ταχύρρυθμων θερινών μαθημάτων της ρωσικής ως ξένης γλώσσας κλπ. 

Ιδιαιτέρως, ωστόσο, αξίζει να επισημανθούν οι δύο επιμέρους 
εκδηλώσεις του κέντρου μας που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της 
εκθέσεως. Γίνεται συγκεκριμένα λόγος για την παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 
Πετρούπολης καθώς και των δυνατοτήτων υποτροφίας για όσους 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκεί τις σπουδές τους. Σις άκρως 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους ενημερωτικού χαρακτήρα ανέπτυξαν στο 

ελληνικό κοινό με τη βοήθεια, σε ρόλο διερμηνέα, του κου Νικολάου- 
Ευγένιου Μουρούζη, σπουδαστή του «Russian Word», επιπέδου С1, η 

κα Е. Архипова, υπεύθυνη του Σμήματος εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του πανεπιστημίου και ο κος Д. Птюшкин 

(Αναπληρωτής Διευθυντής του αρμόδιου για τις εξετάσεις στη γλώσσα 
Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 

Πετρούπολης), ως εκπρόσωποι του ως άνω Πανεπιστημίου, οι οποίοι 

προσκλήθηκαν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως στη φετινή διοργάνωση 
ειδικά για το λόγο αυτό. 

Σην ως άνω παρουσίαση, της οποίας προηγήθηκε σύντομος χαιρετισμός 
της Διευθύντριας του «Russian Word» Σ. Μ. Ζουραβλιόβα, ακολούθησε 

η επίσημη τελετή απονομής των πτυχίων της ρωσικής ως ξένης γλώσσας 
στους εκατόν τριάντα (130) επιτυχόντες της χειμερινής εξεταστικής 

περιόδου που διενεργήθηκε από το αρμόδιο για τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων στη γλώσσα Εξεταστικό Κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Αγίας Πετρούπολης και διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 17 &18 
Φεβρουαρίου 2018. Σα πτυχία απένειμε ιδιοχείρως στους σπουδαστές ο 

κος Д. Птюшкин συγχαίροντάς τους για την επιτυχία τους. Και αυτή η 
επιμέρους εκδήλωση έλαβε χώρα σε μια εξαιρετικά ζεστή και εορταστική 

ατμόσφαιρα, την οποία δημιούργησαν περισσότεροι από 200 
άνθρωποι που κατέφτασαν και συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα 

«Sirocco» του «The MET Hotel» όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά 
κι από όλες τις γωνιές της Βόρειας Ελλάδας (Κιλκίς, 
Αλεξάνδρεια, Καβάλα, Κατερίνη, Κοζάνη, Κομοτηνή, Σέρρες, 

Δράμα κ.α.). Μεταξύ των παρευρεθέντων συγγενείς και φίλοι των 
επιτυχόντων αλλά και εις έκαστος από τους καθηγητές, υπό την 

καθοδήγηση και την επίβλεψη του οποίου πορεύτηκε ο κάθε 
σπουδαστής το δρόμο προς την επιτυχία. 

 

 
 

Σο δικό μας επίλογο στην 35η Διεθνή Έκθεση Εκδοτών και 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δε θα μπορούσαν παρά να αποτελούν οι 

ειλικρινείς ευχαριστίες μας σε όλα ανεξαιρέτως εκείνα τα πρόσωπα, που 
το καθένα από το πόστο του και υπό την ιδιότητά του συνέβαλλε στην 

απολύτως επιτυχημένη παρουσία του Κέντρου μας εκεί. 
Έτσι, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας καταρχάς στους 

ίδιους τους «οικοδεσπότες» μας, τους επικεφαλής της φετινής 
διοργάνωσης και όλους τους ανθρώπους –υπευθύνους της 35ης Διεθνής 

Έκθεσης Εκδοτών – για τη θερμή υποδοχή που μας επεφύλαξαν, για τη 
μοναδική φιλοξενία και τον υποδειγματικό επαγγελματισμό τους. 

Για μια ακόμη φορά θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε την τιμή 
που μας έκαναν η κα Е. Архипова και ο κος Д. Птюшкин να 
αποδεχτούν την πρόσκληση και να βρεθούν κοντά μας ως εκπρόσωποι 

του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, 
πραγματοποιώντας την άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Πανεπιστημίου τους και για το λόγο 
αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. 

Αξίζει, τέλος, να σταθούμε στους εθελοντές μας, στους σπουδαστές του 
«Russian Word», σε εκείνους που στελέχωσαν το «ρωσικό» stand, 

«πλημμυρίζοντάς» το με ζωντάνια κι ενθουσιασμό αλλά και σε όσους 
έδωσαν τον «καλύτερο τους εαυτό» από οποιοδήποτε πόστο χρειάστηκε, 

καθώς άπαντες με την ανιδιοτελή προσφορά τους συνέβαλαν τα μέγιστα 

σε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του εκπαιδευτικού μας κέντρου και γι’ 

αυτό τους ευχαριστούμε από καρδιάς. 
Εις το σύντομο επανιδείν! 

 
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη 

σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/russianword.gr/posts/975464065943
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Βλ. video ρεπορτάζ:  https://www.youtube.com/watch?v=kjUvPc9-
BDM 
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