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                                               Уважаемые коллеги! 

  
Информируем Вас о том, что 23 июня 2018г. впервые в г. 

Салоники состоится бесплатный мастер-класс 

""Поехали!" - откуда и куда? Карта для преподавателей 
РКИ" при участии автора известного комплекса 

“Поехали” Станислава Чернышова. 

Мероприятие будет проводиться в рамках ежегодно 

осуществляемой Центром языкового тестирования СПбГУ 

совместно с ВАПРЯЛ деятельности по повышению уровня 

тестологической компетенции преподавателей русского языка 

как иностранного. 

Чернышов Станислав Иванович – преподаватель Грацского 

университета имени Карла и Франца, автор популярного 
учебного комплекса «Поехали!», общий тираж которого уже 

превысил 130 000 экземпляров. Среди предлагаемой учебной 

литературы данное издание занимает особое место благодаря 

его востребованности на начальном этапе обучения русскому 

языку. Греция и центр Russian Word (г. Салоники), в 

частности, не являются исключением. 

Данная инициатива Центра языкового тестирования СПбГУ 

станет уже пятой в серии проводимых научно-методических мероприятий, посвященных 
актуальным вопросам преподавания РКИ и региональной специфики тесто-ориентированного 

обучения. Примечательно, что работа проводимых семинаров и мастер-классов по своему масштабу 

соотносима с курсами повышения квалификации. Подобный вид профессионального 

взаимодействия между преподавателями России и Греции является одним из наиболее значимых 

событий научной и общественной жизни педагогов-русистов двух стран, поскольку представляет 
собой открытые консультации по вопросам, актуальным для курсовой формы обучения: работа с 

популярными учебными пособиями и практическая значимость компонентов системы ТРКИ. 

Мы приглашаем всех специалистов данной области принять участие в мастер-классе! 

Уважаемые коллеги, для участия в мероприятии обязательна предварительная онлайн-регистрация 

через сайт www.russianword.gr. 

*Количество мест ограничено. 

С уважением, оргкомитет семинара. 
Тел. 2310.220822. 
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Αξιότιμοι συνάδελφοι! 

 
ας ενημερώνουμε, ότι στις 23 Ιουνίου 2018 θα 
πραγματοποιηθεί  για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με 
τη συμμετοχή του συγγραφέα της περίφημης σειράς 
εκπαιδευτικών εγχειριδίων “Поехали!” Στάνισλαβ 
Τσερνισόφ δωρεάν σεμινάριο – εργαστήριμε τίτλο 
«”Поехали!” – “Φύγαμε!” Από που και προς τα που; Ένας 
αληθινός χάρτης για τους καθηγητές της ρωσικής ως ξένης 
γλώσσας». 

Σο εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας 
δραστηριότητας πουδιεξάγουν από κοινού το αρμόδιο για τις 
εξετάσεις στη γλώσσα Εξεταστικό Κέντρο του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης και η Πανελλήνια 
Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας με 
στόχο την επιμόρφωση των καθηγητών της ρωσικής ως ξένης 
γλώσσας πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις εξετάσεις 
πιστοποίησης. 

Ο τλανισλαβ Ιβάνοβιτς Σσερνισόφ είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο «Καρλ-Φραντζ» του Γκρατς 
(Αυστρία) και συνάμα ο συγγραφέαςτης εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς των εκπαιδευτικών 
εγχειριδίων “Поехали!”, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει παγκοσμίως τα 130.000 αντίτυπα. Πρόκειται 
για έκδοση που, λόγω της ανταπόκρισής της στις αυξημένες απαιτήσεις κατά τα πρώτα βήματα 
στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στη βιβλιογραφία 
που προτείνεται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον στα πρώιμα στάδια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Κι εξαίρεση από αυτό  δεν αποτελούν η Ελλάδα και το Κέντρο «Russian Word» στη 
Θεσσαλονίκη.  

Η εν λόγω πρωτοβουλίατου αρμόδιου για τις εξετάσεις στη γλώσσα Εξεταστικού Κέντρου του 
Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούποληςείναι ήδη η 5η στηναλυσίδα των εκδηλώσεων 
επιστημονικής μεθοδολογίας που είναι αφιερωμένες σε επίκαιρα ζητήματα διδασκαλίας της 
ρωσικής ως ξένης γλώσσαςκαι στιςιδιαιτερότητέςπου ενέχει η προετοιμασία για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο που πραγματοποιείται στα όριατων διεξαγόμενων 
σεμιναρίων και εργαστηρίων αυτού του είδους είναι ανάλογο σε έκτασημε εκείνο των μαθημάτων 
επιμόρφωσης. Η αυτής της μορφής επαγγελματική συνεργασία ανάμεσα στους καθηγητές της 
Ρωσίας και της Ελλάδας συνιστά για τους Ρώσους φιλόλογους που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της διδασκαλίας της γλώσσας σε αμφότερες τις δύο χώρες ένα από τα πλέον σημαντικά γεγονότα 
της επιστημονικής και κοινωνικής ζωής τους, καθώς τοιούτες εκδηλώσεις αποτελούν,στην ουσία, 
ανοικτές συσκέψεις, στις οποίες εξετάζονται στον πραγματικό τους χρόνο θέματα που ανακύπτουν 

και απαντώνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως πχ η αξιοποίηση στη διδασκαλία δημοφιλών 
εκπαιδευτικών βοηθημάτων καθώς και η αξιολόγηση της πρακτικής σημασίας των επιμέρους 
στοιχείων που συνθέτουν το σύστημα της Εξέτασης Πιστοποίησης της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας.  

Προσκαλούμε όλους, όσοι εξειδικεύονται σε αυτό το χώρο να συμμετέχουν στο εργαστήριο! 

Αξιότιμοι συνάδελφοι, για να λάβετε μέρος στοεργαστήριο απαιτείται η εκ των προτέρων δήλωση 
συμμετοχής ας μέσα από την ιστοσελίδα του Κέντρου μας www.russianword.gr.
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