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ПРОЧЬ ТРЕВОГИ, ПРОЧЬ СОМНЕНИЯ! 
Генеральный прогон знаний накануне летней тестовой сессии 

по РКИ 
 

 

 

4 июня 2018г. во всех учебных группах 

уровней А1-С1 стартует неделя итогового 

контроля знаний. Центр подготовки к 

тестированию Russian Word, включая в зону 

своей ответственности контроль не только над 

количественными, но и качественными 

показателями результатов контрольного среза 

знаний, проводит «mock test», что в переводе 

с английского – «имитация экзамена», а в 

данном случае – «пробный экзамен».  

С целью достижения максимально 

эффективного результата на экзамене, 

выявления и своевременного устранения 

пробелов в усвоенном материале с учѐтом 

стрессовых условий, генеральная репетиция 

поможет снять тестовую тревожность, 

переключив напряжение с эмоционального на 

умственное. Убеждены, данная инициатива 

внесет существенный вклад в обеспечение 

грамотной самопрезентации в реальных 

условиях.  

 

Отметим, что в этот раз пробный тест будет 

выполняться в предусмотренных форматом 

системы ТРКИ временных рамках.  

Экзамен – это принятие решений в условиях 

дефицита времени, именно поэтому отработка 

рационального распределения времени на 

выполнение тех или иных заданий так 

актуальна.  

Предлагаем рассматривать пробные 

испытания не как еще одну волну 

эмоциональных потрясений, а как 

дополнительную возможность морально и 

умственно быть готовым к любым 

неожиданностям Вашей психики)) 

С верой и надеждой на общий успех, Ваш RW. 
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Βάζουμεστην άκρη την αγωνία, διαλύουμε τις αμφιβολίες! 
 

 

«Πρόβα τζενεράλε» γνώσεων, παραμονές της θερινής εξεταστικής περιόδου για την πιστοποίηση 

της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. 

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 ξεκινάει για τους σπουδαστές των τμημάτων όλων των επιπέδων (από 

Α1 έωςC1) εβδομάδα τελικής διαπίστωσης και αξιολόγησης των γνώσεών τουςενόψει των 

επικείμενων εξετάσεων πιστοποίησης. Το «Russian Word» ως Κέντρο προετοιμασίας για τις εν λόγω 

εξετάσειςκαι περικλείοντας στον τομέα αρμοδιότητας κι ευθύνης του την εξακρίβωση όχι μόνο των ποσοτικών 
αλλά και των ποιοτικών στοιχείων, τα οποία θα προκύψουν από τα αποτελέσματα του εν λόγω «ελέγχου 

γνώσεων»που σκόπιμα πραγματοποιείται στην κρίσιμη αυτή χρονική καμπή,διεξάγει το «mock test». Το 

τελευταίο, κατά τη μεταφορά του ως όρου από την αγγλική γλώσσα,αποδίδεται ερμηνευτικά ως «προσομοίωση 

εξετάσεων» ή άλλως, στη δεδομένη περίπτωση, ως «δοκιμαστική εξέταση». Με στόχο την επίτευξη του μέγιστου 

δυνατού θετικού αποτελέσματος στις εξετάσεις, την ανίχνευση και την έγκαιρη αντιμετώπισηενδεχόμενων 
κενών στην αφομοίωση της έως σήμερα διδαχθείσας ύλης, συνυπολογιζόμενου και του παράγοντα «στρες», η 

«πρόβα τζενεράλε» της εξεταστικής διαδικασίας-δοκιμασίας  θα Σας βοηθήσει να αποβάλλετε το άγχος Σας 

για αυτή, μέσα από την εκλογίκευση της συναισθηματικήςΣας έντασης και αγωνίας. Είμαστε πεπεισμένοι, ότι 

η εν λόγω πρωτοβουλία θα Σας συνδράμει ουσιαστικά, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μιαάρτια 

παρουσίασητου συνόλου των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεών Σας σε αληθινές συνθήκες. 

Επισημαίνουμε,ότι  η δοκιμαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στα συγκεκριμένα χρονικά όρια που 

προβλέπονται από το επίσημο σύστημα διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης 

γλώσσας. Γιατί εξέταση είναι,μεταξύ άλλων, καιη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον ασφυκτικής πίεσης 
χρόνου. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η ορθολογιστική κατανομή εκείνου,τον οποίο έχουμε στη διάθεσή 

μας,στην εκτέλεση της μιας ή της άλλης άσκησης, αποτελεί πάνταζήτημα μείζονος σημασίας. 

Σας προτείνουμε και Σας παροτρύνουμε, λοιπόν,να αντιμετωπίσετε τις «δοκιμαστικές εξετάσεις» όχι ως μια 

ακόμη «αφορμή» για να αγχωθείτε αλλά σαν μια επιπλέον δυνατότητα και ευκαιρία να ετοιμαστείτε ηθικά και 

πνευματικά για οτιδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει απροσδόκητα την ψυχική Σας διάθεση. 

Από την πλευρά μας, εκφράζουμε την πίστη και την ελπίδα μας στην επιτυχία όλων! 

Με εκτίμηση, οι καθηγητές Σας του Russian Word. 
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