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Россия, язык и футбол… 
Режим повышенной готовности! 
 

 
 

 

В субботу 28/04/2018 успешно состоялся первый 

телемост «Опережая время», приуроченный к 

грядущей поездке студентов Russian Word в 

Международную летнюю школу русского языка при 

СГУ им. Н.Г.Чернышевского (г.Саратов), в котором с 

российской стороны приняли участие зам. директора 

Института довузовского образования СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского Горюнова Т.В., заведующая 

подготовительным отделением для иностранных граждан 

СГУ Сидорина Н.П., а также преподаватели и др. 

сотрудники вуза. С греческой стороны на встрече 

присутствовала первая группа греческих студентов 

Russian Word, состоящая из 11 человек, в сопровождении 

своих преподавателей. 

 

Ключевыми задачами мероприятия явились: заочное 

знакомство с руководством и преподавательским 

составом летней школы СГУ, предоставление 

возможности задать все волнующие организационные 

вопросы, ознакомиться с программой предстоящего 

учебного экспресс-курса.  

Примечательно, что неожиданное предложение проверить 

свой уровень подготовки к сдаче тестирования, 

завершающего неделю РКИ, не застало любознательных 

ребят врасплох: быстро сориентировались, 

продемонстрировав знания, умения и скорость реакции. 

Как и прежде, помимо учебной составляющей Летней 

школы, ребят ждет насыщенная культурная программа. 

Представителями вуза был продемонстрирован 

короткометражный фильм о городе предстоящего 

пребывания, несомненно, подогревший интерес к 

ожидаемому. Радостное оживление с обеих сторон 

вызвала дискуссия о предстоящем грандиозном 

спортивном событии - чемпионате мира по футболу FIFA 

WORLD CUP-2018, запланированном на стадионах 11 

российских городов. К сожалению студентов Саратов в 

этом списке не числится, да и плотный график занятий не 

позволил бы поболеть за наших, но это лишь лишний 

повод посетить матчи вне программы Летней школы в 

ближайших местах проведения – Волгограде и Самаре, а 

так же попытать счастье оказаться на трибунах Москвы 

во время нашей промежуточной остановки с 09 до 12 

июня. 

 

Мы желаем всем без исключения набраться сил перед 

увлекательным путешествием в Россию, а также  успешно 

пройти тестирование на знание РКИ.  Победа будет за 

нами!  

Оставайтесь с нами! 
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Η Ρωσία, η γλώσσα και το ποδόσφαιρο…  
Κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας! 

 

 
 

Σο άββατο 28/04/2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
η πρώτη ενημερωτική τηλεγέφυρα «Μπροστά από το 
χρόνο», η οποία κανονίστηκε με αφορμή το επερχόμενο 
ταξίδι των σπουδαστών του «Russian Word» στο Διεθνές 

Πρόγραμμα Θερινών Σαχύρρυθμων Μαθημάτων (Summer 
School) Ρωσικής Γλώσσας του Κρατικού Πανεπιστημίου 
του αράτωφ «Ν.Γ. Σσερνισέφσκι» και στην οποία 
συμμετείχαν από την πλευρά του ρωσικού Πανεπιστημίου η 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου 
Προπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κα Σ. Β. Γκοριουνόβα, η 
προϊσταμένη του τμήματος προετοιμασίας για τους αλλοδαπούς 
κα Ν. Π. ιντόρινα, καθώς επίσης καθηγητές και λοιποί 

συνεργάτες του Α.Ε.Ι. Από την ελληνική πλευρά στη συνάντηση 
παρευρέθηκε η πρώτη ομάδα των σπουδαστών του «Russian 
Word», απαρτιζόμενη από 11 άτομα με την παρουσία των 
υπευθύνων διδασκόντων καθηγητών.        

   
Βασικοί στόχοι της συγκέντρωσης αποτέλεσαν: η εξ αποστάσεως 
γνωριμία με τους επικεφαλής και το διδακτικό προσωπικό του 
Summer School του Κρατικού Πανεπιστημίου του αράτωφ, η 

παροχή της δυνατότητας στους σπουδαστές να θέσουν 
ερωτήματα οργανωτικής φύσεως για το ταξίδι που ενδεχομένως 
τους απασχολούν, καθώς βέβαια και η κατατόπισή τους γύρω 
από το πρόγραμμα του κύκλου ταυχύρρυθμων μαθημάτων που 

θα πραγματοποιηθούν εκεί.     
 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αναπάντεχη πρόταση της ρωσικής 
πλευράς να «τσεκάρει» το επίπεδο της προετοιμασίας όσων θα 

συμμετέχουν στο ταξίδι, ενόψει των εξετάσεων, με τις οποίες θα 
«κλείσουν» εκεί την εβδομάδα της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, 
«δεν έπιασε στον ύπνο» τους φιλομαθείς σπουδαστές μας: η 

αντίδρασή τους υπήρξε άμεση, με μια άριστη επίδειξη 
γνώσεων, ικανοτήτων και γρήγορων αντανακλαστικών. Βέβαια, 

όπως και τις προηγούμενες φορές, εκτός από το εκπαιδευτικό 
μέρος του Summer School, την ομάδα μας περιμένει εκεί και 

ένα εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Από τους 
εκπροσώπους του Πανεπιστημίου προβλήθηκε ένα μικρής 
διάρκειας φιλμάκι για την πόλη, όπου θα διαμείνουν οι 
μαθητές μας, το οποίο, αναμφίβολα, κέντρισε το ενδιαφέρον 

τους για όσα έχουν μπροστά τους. Μια επιπλέον ευχάριστη 
νότα και για τις δύο πλευρές υπήρξε η συζήτηση για το 
επικείμενο μεγάλο αθλητικό γεγονός του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2018 «FIFA WORLD CUP-2018», 

το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στα γήπεδα 11 
ρωσικών πόλεων. Δυστυχώς για τους σπουδαστές μας, το 
αράτωφ δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αυτών των 
πόλεων.  

 
υνάμα όμως και όλο το εξαιρετικά γεμάτο, «συμπυκνωμένο» 
πρόγραμμα των εντατικών μαθημάτων και των λοιπών 
δραστηριοτήτων δεν θα μας επέτρεπε να «φορτώσουμε» το 

μυαλό τους και με αυτό, παρά μόνο ως εκ του περισσού 
αφορμή για όσους το επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
κάποιους αγώνες στις εγγύτερες στο αράτωφ πόλεις 
διεξαγωγής τους, δηλαδή στο Βολγκογράντ και στη αμάρα, 

ιδία όμως πρωτοβουλία και επιλογή του κάθε ενδιαφερόμενου 
και εκτός του πλαισίου του Summer School. Επίσης θα 
μπορούσαν να δοκιμάσουν την τύχη τους να βρεθούν στις 

«μουντιαλικές» κερκίδες της Μόσχας κατά τη διάρκεια της 
ενδιάμεσης στάσης μας εκεί, πριν από την επιστροφή μας στην 
Ελλάδα.  
 

 
 
Ευχόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως να μαζέψουν δυνάμεις ενόψει 

του συναρπαστικού αυτού ταξιδιού στη Ρωσία και φυσικά να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης στη ρωσική 
ως ξένη γλώσσα. Η νίκη θα είναι δική μας!   
 
Μείνετε μαζί μας! 
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