
 
 

Дорогие друзья! 

В этом учебном году Санкт-Петербургский государственный университет 
впервые проводит Олимпиаду по русскому языку как иностранному для школьников и 
студентов, и я приглашаю всех любителей русского языка, русской культуры истории 
России принять участие в этой Олимпиаде. 

Русский язык в Греции имеет достаточно давнюю и богатую историю, занимает 
значимое место: за последнее время количество русских школ в греческих городах 
существенно возросло, развивается преподавание русского языка как иностранного в 
различных языковых центрах и на кафедрах иностранных языков в высших учебных 
заведениях. 

Со своей стороны, СПбГУ прилагает большие усилия для популяризации 
русского языка: два раза в год во многих городах Греции СПбГУ проводит 
тестирование по русскому языку как иностранному, семинары для преподавателей, 
организует обучение греческих студентов в СПбГУ по квоте; и вот теперь мы 
продолжаем развивать эту деятельность и запускаем впервые в нашей истории 
Олимпиаду по русскому языку как иностранному. Я очень рад, что Греция станет 
одной из первых площадок для реализации этого проекта. 

Участие в Олимпиаде по русскому языку как иностранному - это не только 
возможность проверить свои знания, получить новый опыт, ощутить дух 
соперничества, который близок олимпийскому движению ещё со времен древней 
Греции, но и возможность сделать свой вклад в межкультурный диалог наших стран, а 
также для тех, кто покажет высокие результаты, это возможность получить 
привилегии при поступлении в СПбГУ. Может быть, именно для Вас Олимпиада по 
русскому языку как иностранному станет чем-то большим, и можно лишь 
догадываться, куда она сможет Вас привести: для кого-то она станет просто 
испытанием и проверкой знаний, а для кого-то началом большого, непростого, но 
особенного пути изучения русского языка, в том числе и в СПбГУ. 

Желаю Вам удачи! Быстрее! Выше! Храбрее! 

 
 
 
С уважением, 
Д.В. Птюшкин 
И.о. директора Центра языкового тестирования СПбГУ



 
 

Αγαπητοί φίλοι! 

Στο τρέχον εκπαιδευτικό έτος, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης διεξάγει, για πρώτη φορά, 
Ολυμπιάδα ρωσικής ως ξένης γλώσσας για παιδιά σχολικής ηλικίας και σπουδαστές και απευθύνει πρόσκληση σε 
όλους τους λάτρεις της ρωσικής γλώσσας, του ρωσικού πολιτισμού και της ιστορίας της Ρωσίας να συμμετέχουν σε 
αυτή.    

Η ρωσική γλώσσα στην Ελλάδα έχει αρκετά μεγάλη και πλούσια ιστορία και καταλαμβάνει σημαντική θέση: 
τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών κέντρων ρωσικής γλώσσας σε ελληνικές πόλεις έχει σημειώσει 
ουσιαστική αύξηση ενώ αναπτύσσεται διαρκώς η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στα διάφορα 
εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών καθώς και σε ακαδημαϊκές έδρες ξένων γλωσσών Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων.  

Από την πλευρά του το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για 
τη διάδοση της ρωσικής γλώσσας: δύο φορές το χρόνο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας διενεργεί εξετάσεις 
πιστοποίησης γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, διεξάγει σεμινάρια απευθυνόμενα σε καθηγητές της, μεριμνά 
για την εισαγωγή σε αυτό, βάσει προβλεπόμενης ποσόστωσης, Ελλήνων σπουδαστών και την οργάνωση της 
εκπαίδευσής τους˙ στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε σήμερα την περαιτέρω εξέλιξη της δραστηριότητάς μας προς την 
ίδια αυτή κατεύθυνση και εγκαινιάζουμε την πρώτη στην ιστορία του πανεπιστημίου μας Ολυμπιάδα ρωσικής ως 
ξένης γλώσσας.            

Η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα δε συνιστά απλώς ευκαιρία να εξακριβώσετε το επίπεδο των γνώσεών σας, να 
αποκτήσετε καινούργιες εμπειρίες και να βιώσετε το πνεύμα της άμιλλας που ομοιάζει με εκείνο του ολυμπιακού 
κινήματος των χρόνων της Αρχαίας Ελλάδας. Είναι συνάμα η δική Σας ευκαιρία να κάνετε τη δική Σας «κατάθεση» 
στο διαπολιτισμικό διάλογο των χωρών μας, ενώ, περαιτέρω, για εκείνους που θα σημειώσουν υψηλές επιδόσεις, 
είναι η δυνατότητα να αποκτήσουν επιπλέον «πλεονεκτήματα» κατά την εισαγωγή τους στο Κρατικό Πανεπιστήμιο 
της Αγίας Πετρούπολης. Ενδεχομένως, συγκεκριμένα για Εσάς η Ολυμπιάδα ρωσικής ως ξένης γλώσσας, θα 
αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και αυτή τη στιγμή μόλις που μπορείτε να υποψιαστείτε, που ακριβώς μπορεί 
να Σας οδηγήσει: για κάποιους θα αποτελέσει απλώς μια εμπειρία και μια ευκαιρία ελέγχου των γνώσεών τους ενώ 
για κάποιους την αρχή ενός μεγάλου, δύσκολου μεν – ιδιαίτερου και ανεπανάληπτου δε ταξιδιού στην εκμάθηση της 
ρωσικής γλώσσας και συνάμα στο  Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης.    

Σας εύχομαι καλή επιτυχία! Ακόμη ταχύτερα! Ακόμη ψηλότερα! Ακόμη πιο παλικαρίσια!  

 

 

Με εκτίμηση  
Ν. Β. Πτιούσκιν 
Εκτελών χρέη Διευθυντή του αρμόδιου για τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας Εξεταστικού Κέντρου του 
Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.  

 

 

 


