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Международная Летняя школа русского  языка-2018. Могучая 

красота Поволжья и городская феерия столичного мегаполиса. 
 
 

Завершилась четвертая выездная Летняя 
школа-2018, носившая в этом году название 
«На языке футбола». Студенты центра русского 
языка и культуры Russian Word (г.Салоники, 
Греция) в сопровождении преподавателей 

приняли участие в культурно-образовательной 
поездке в Россию. И снова 2 города, и вновь 2 
университета.  

Ежегодная Международная Летняя школа Russian Word – 
это познавательный экспресс-курс по РКИ в 
сопровождении увлекательной культурной программы 
двух городов крупных образовательных центров – 
Саратовского государственного университета им. 
Н.Г.Чернышевского (г.Саратов) и Российского нового 

университета (г. Москва). Это уникальная возможность 
пройти краткосрочный курс по РКИ в языковой среде, по 
окончании которого состоится государственное 
тестирование по РКИ с возможностью получить 
сертификат государственной системы ТРКИ, приобрести 
новые практические знания, культурно обогатиться, 
открыть для себя красоту природы Поволжья и широту и 
размах столичного урбанизма.  
 
Подобный учебный формат, с учетом «эффекта 
погружения», позволяет совмещать обучение с летним 
отдыхом, и как результат, гарантировать новый, 
качественный уровень владения языком. Он изначально 
задумывался как проект двух городов, в рамках 
соглашения о сотрудничестве с которыми центр русского 
языка и культуры Russian Word уже на протяжении 4-х 
лет реализовывает партнерские образовательные 
программы.  
 
 
 
 

 
Остановка №1.  
Саратовский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского. 
Из истории университета… 
 
Саратовский государственный университет – последний 
императорский университет России, основан 
Высочайшим указом в июне 1909 года. 
СГУ сегодня – это 15 факультетов, 6 образовательных 
институтов, 2 колледжа, более 26000 студентов и 
аспирантов и около 1700 преподавателей и научных 
сотрудников; образовательный и научно-
исследовательский процесс в университете 
обеспечивают 166 кафедр, в том числе 12 базовых. 
Являясь крупнейшим информационным центром, в 
состав которого входят Зональная научная библиотека 
им. В.А. Артисевич (около 3 млн. единиц хранения), 
Поволжский региональный центр новых информационных 
технологий, Вычислительный центр, Издательство и 
типография, СГУ, обладающий многоядерными 
кластерами, включен в федеральную сеть, 
объединяющую вузы, имеющие суперкомпьютеры. 
СГУ – один из трех вузов страны, имеющий в своем 

составе структуры для реализации проектов по самым 
престижным грантам Минобрнауки РФ и крупнейших 
фондов в области развития как гуманитарных, так и 
естественных наук. 
Университет успешно осуществляет образовательную 
научно-исследовательскую деятельность, в том числе, 
имея репутацию престижного вуза на международном 
уровне, о чем свидетельствуют договоры о 
сотрудничестве с 56 зарубежными университетами 
Европы, Азии и Америки. 

 
Помимо обязательной, учебной части, ребят 

ждали увлекательные открытия и впечатляющие эмоции: 
сходили в гости к ректору СГУ, прогулялись по вечерней 
набережной реки Волга, покормили белочек в городском 
парке, посетили музей Краеведения и театр кукол 
«Теремок», покатались на лодках, побывали в российской 
глубинке и опытным путем проверили, что же такой 
русская баня! И это были лишь несколько весомых 
поводов оказаться здесь!  
Неделя погружения в мир русского языка и культуры – 
время познавательных открытий и увлекательных 
воспоминаний – была подытожена успешной сдачей 
экзамена по русскому языку как иностранному на 
получение сертификата ТРКИ  и легкой грустью от 
осознания скорости летящего вперед времени.  
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Остановка №2.  
Российский новый университет.  
Из истории университета… 
 
РосНОУ – первый негосударственный вуз РФ, был основан 
в 1991. 
В настоящее время в РосНОУ работают 397 
преподавателей, в том числе 75 докторов наук, 207 
кандидатов наук, 9 лауреатов госпремий, 8 иностранных 
преподавателей, действуют 20 научных школ, 10 
научных проектов внешней исследовательской 
деятельности и 4 внутренней. Обучение в университете 
ведется по 161 аккредитованной образовательной 
программе (включая профили). За 25 лет работы 
Российский новый университет выпустил более 45 тысяч 
дипломированных специалистов. Сейчас в РосНОУ учатся 
15 тысяч студентов. К 2016 году РосНОУ получил 15 
патентов и вошѐл в первую пятѐрку российских вузов по 
международному наукометрическому показателю 
(индекс Хирша). 

 
Научную деятельность Российского нового университета 
с 1999 по 2012 годы курировал профессор Сергей 
Петрович Капица (1928–2012). Сейчас научный 
руководитель РосНОУ — профессор, кандидат физико-
математических наук, лауреат Государственной 
премии СССР Евгений Алексеевич Палкин. 
Сегодня университет включен в топ-100 первого 
рейтинга лучших вузов по версии журнала Forbes. А 
согласно версии рейтингового агентства RAEX (Эксперт 
РА) РосНОУ вошел в сотню лучших вузов России.  
В.В.Путин о РосНОУ: «У истоков РосНОУ стояли ведущие 
российские ученые. И сегодня в основе успехов 
университета работа высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, прочная 
учебно-методическая база, и, конечно, стремление 
коллектива использовать самые передовые научные 
достижения и современные образовательные 
технологии».  

Вторым этапом программы Летней школы-
2018 стало посещение Российского нового 
университета (г.Москва). В реализации данной учебно-
образовательной программы, включающей практические 
занятия по русскому языку в сфере туристского бизнеса и 
насыщенную культурную программу,  были 
задействованы Факультет гуманитарных технологий и  
управление Международного образовательного 
сотрудничества РосНОУ. 
Стоит отметить, что в этом году учебно-образовательный 
тур проходил на фоне грандиозного спортивного события 
– чемпионата мира по футболу на стадионах более 13 
российских городов. В этой связи ключевым учебным 
мероприятием московской Летней школы стало 
интерактивное занятие по РКИ при участии зав.кафедрой 
РКИ и издательского дела РосНОУ Гершановой Анны 

Феликсовны. Принимая активное участие в 
интерактивном занятии «Россия, футбол, чемпионат 
мира-2018», ребята попробовали себя в качестве 
спортсменов и болельщиков, выражая свои чувства на 
языке футбола.  
Завершилось путешествие в Россию не запланированной, 
но такой недоступно-желанной экскурсией в 
Государственный академический Большой театр. Его 
недоступность вполне оправдана его исключительным 
величием: Большой театр, стоя в одном ряду с «Ла Скала» 
(Италия) и «Ковент Гарден» (Англия) – гордость русской 
культуры, центр притяжения одаренных сил оперы и 
балета и всех, кто в желании прикоснуться к миру 
классического искусства готов к наслаждению не только 
бессмертным творчеством, но и великолепной 
архитектурой. Среди них и мы – наполненные и 
вдохновленные ожиданиями и надеждой, с ориентиром 
на великое и великих, но без претензии на величие, в 

стремлении к исключительности и желая пройти свой 
путь в непрерывном развитии и достижениях,  берем курс 
на преодоление и надежный результат! 
 
Ссылки опубликованных анонсов на сайтах двух 
российских университетов: 
 
РосНОУ: http://www.rosnou.ru/interest/russianword18/ 
 
СГУ им. Н.Г.Чернышевского:  
https://www.sgu.ru/news/2018-07-04/v-sgu-otkrylas-iv-
letnyaya-shkola-dlya-grecheskih 
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«Διεθνές Summer School ρωσικής γλώσσας 2018»  
 

 
 

 

 

Η απαράμιλλη ομορφιά του παράκτιου τοπίου του Βόλγα και η ελκυστική 

απλότητα μιας επαρχιακής μεγαλούπολης.  
Ολοκληρώθηκε το «Summer School 2018», το τέταρτο κατά σειρά, τακτικό, ετήσιο, 

καλοκαιρινό ραντεβού του Κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 

«RussianWord»στη Ρωσία. Και τούτη τη χρονιά δεν θα μπορούσαμε παρά να του 
δώσουμε τον τίτλο «τη Γλώσσα του Ποδοσφαίρου». Οι σπουδαστές μας, 

συνοδευόμενοι από καθηγητές τους, έλαβαν μέρος σε ένα ακόμη ταξίδι 

εκπαιδευτικού – πολιτιστικού χαρακτήρα, το οποίο πραγματοποιήθηκε, 
παραδοσιακά, σε δύο ρωσικές πόλεις καιαντίστοιχα σε ισάριθμα ρωσικά 

πανεπιστήμια. 

Σο ετήσιο «Διεθνές Summer School» του Russian Word είναι ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ταχύρρυθμων μαθημάτων ρωσικής γλώσσας, πλαισιωμένο από 
μοναδικές πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίεςεκτυλίσσονται σε δύο πόλεις – 

έδρες σπουδαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα στο αράτωφ, έδρα 

του Κρατικού Πανεπιστημίου «Ν. Γ. Σσερνισέφσκι», και στη Μόσχα, έδρα του 
Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου.Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό που,με 

κορμό το βραχυπρόθεσμοπρόγραμμα μαθημάτων της διδασκόμενης γλώσσας μέσα 

στο ίδιο το «μητρικό» περιβάλλον της τελευταίας, με τηνολοκλήρωση μάλιστα 
τωνοποίων διενεργείται και η κρατική εξέταση για την απόκτηση του αντίστοιχου 

τίτλου γλωσσομάθειας, σου δίνει τη μοναδική ευκαιρία να μετουσιώσεις σε πράξη τις 

θεωρητικές γνώσεις σου και τις δεξιότητές σου στη ρωσική γλώσσα, να «γεμίσεις» με 
πολλές, νέες πολιτιστικές εμπειρίες, να ανακαλύψεις την απαράμιλλη ομορφιά που 

ξεδιπλώνεται κατά μήκος του Βόλγα και συνάμα σε όλη την έκταση και το εύρος της 

την απλότητα του αστικού τοπίου μια επαρχιακής ρωσικής μεγαλούπολης. 

Ένα τέτοιου είδους όχημα παροχής εκπαίδευσης, υπολογίζοντας πάντα και την 
παράμετρο «αποδοτικότητα λόγω της εμβάπτισης στο μητρικό περιβάλλον της 

διδασκόμενης γλώσσας», σου επιτρέπει να συνδυάσεις το τερπνόν μετά του ωφελίμου 

ή, με άλλα λόγια, ταμαθήματα με τιςκαλοκαιρινές διακοπές και ως εκ τούτου είναι 
σε θέση, αποδεδειγμένα, να εγγυηθεί ένα νέο ποιοτικά αναβαθμισμένο επίπεδο 

γνώσης, χειρισμού και χρησιμοποίησης της γλώσσας. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό, 

που, ευθύς εξαρχής, εκπονήθηκε ως πρόγραμμα δύο πόλεων και των σε αυτές 
εδρευόντων συγκεκριμένων Πανεπιστημίων, με τα οποία, στο πλαίσιο σχετικών 

υμφώνων υνεργασίας με αυτά, το κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 

«Russian Word» υλοποιεί από κοινού εκπαιδευτικά προγράμματαήδη επί τέσσερα 
συναπτά έτη. 

 

Πρώτος ταθμός. 
Σο Κρατικό Πανεπιστήμιο του αράτωφ «Ν. Γ. Σσερνισέφσκι» 
Λίγα λόγια για την ιστορία του Πανεπιστημίου… 
Σο Κρατικό Πανεπιστήμιο του αράτωφ είναι το τελευταίο αυτοκρατορικό 

πανεπιστήμιο της Ρωσίας, το οποίο ιδρύεται με αυτοκρατορικό διάταγμα τον Ιούνιο 

του 1909. 

Σο Κρατικό Πανεπιστήμιο του αράτωφ αριθμεί σήμερα 15 χολές, 6 Εκπαιδευτικά 
Ινστιτούτα και 2 κολλέγια. τους κόλπους του φοιτούν περισσότεροι από 26000 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, ενώ απασχολούνται περίπου 1700 

καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες. Σην ευθύνη και την επίβλεψη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επιστημονικής - ερευνητικής δραστηριότητας του 

Ιδρύματος επωμίζονται οι 166 ακαδημαϊκές έδρες του, εκ των οποίων οι 12 τακτικές.  

Αποτελώντας το μεγαλύτερο κέντρο πληροφόρησης, στο δυναμικού του οποίου 
εισέρχονται η Περιφερειακή επιστημονική βιβλιοθήκη «Β.Α. Αρτίσεβιτς» 

(φυλάσσονταικαι διατηρούνται περίπου 3 εκατομμύρια τόμοι και μονάδες 

αποθήκευσης αρχείων), το Κέντρο νέων τεχνολογιών πληροφορίας της περιοχής του 
Βόλγα, το Κέντρο Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης, Εκδοτικός Οίκος και 

Συπογραφείο, το Κρατικό Πανεπιστήμιο του αράτωφ,ως ένας πολυπύρηνος 

οργανισμός, συμπεριλαμβάνεται στο ομοσπονδιακό δίκτυο των ΑΕΙ με εξαιρετικά 

υψηλό επίπεδο μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης.    

Σο Κρατικό Πανεπιστήμιο του αράτωφ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία Α.Ε.Ι. της 
χώρας με δομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προγραμμάτων, τα 

οποία εκπονούνται στο πλαίσιο των πλέον σημαντικών επιχορηγήσεων του 

Τπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σπουδαίων 
Ιδρυμάτων και τα οποία αποβλέπουν στην ανάπτυξη τόσο των ανθρωπιστικών όσο 

και των φυσικών επιστημών. 

Σο Πανεπιστήμιο υλοποιεί επιτυχώς την εκπαιδευτική και επιστημονική – 
ερευνητική δραστηριότητά του, ενώ παράλληλα φέρει τη φήμη ενός εξαιρετικά 

αξιόλογου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος διεθνούς εμβέλειας. Προς τούτο το 

τελευταίο συνηγορούν και τα ύμφωνα υνεργασίας του με 56 αλλοδαπά ΑΕΙ της 
Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής.        

Πέρα από το βασικό, αμιγώς εκπαιδευτικό κομμάτι του ταξιδιού, τους σπουδαστές 

μας περίμεναν μοναδικές εκπλήξεις και έντονα συναισθήματα. Έγιναν δεκτοί από 

τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, απόλαυσαν έναν απογευματινό περίπατο στην 
προκυμαία του Βόλγα, τάισαν τα σκιουράκια στο μεγάλο κεντρικό πάρκο της πόλης, 

επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο και το Κουκλοθέατρο ««Теремок», έκαναν 

βαρκάδα, βρέθηκαν στη ρωσική επαρχία και την ύπαιθρο κι έμαθαν από πρώτο χέρι 
τι είναι, επιτέλους, η περίφημη «ρωσική μπάνια» (ρωσική σάουνα). Και σε όλα τούτα 

συναντάς μόλις μερικούς από τους σημαντικούς λόγους να βρεθείς εδώ! 

Η εβδομάδα της «μύησης» στον κόσμο της ρωσικής γλώσσας και του πολιτισμού της 
– μια εβδομάδα διεύρυνσης των γνωστικών οριζόντων και μοναδικών αναμνήσεων – 

συνοψίστηκε στην επιτυχημένη συμμετοχή των σπουδαστών μας στις εξετάσεις 

πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για την απόκτηση του αντίστοιχου 
τίτλου γλωσσομάθειας αλλά και στην ελαφρά μελαγχολία από τη συνειδητοποίηση 

του χρόνου που αδιάκοπα περνούσε μέρα με τη μέρα,χωρίς γυρισμό…. 

Δεύτερος ταθμός. 
Σο Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο.  
Λίγα λόγια για την ιστορία του Πανεπιστημίου… 
Σο Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο μη Κρατικό ΑΕΙ της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
και ιδρύθηκε το 1991. ήμερα εργάζονται εκεί 397 καθηγητές, συμπεριλαμβανομένων 
και 75 διδακτόρων,  9 τιμηθέντων με κρατικά βραβεία, 8 αλλοδαπών καθηγητών, 
πραγματοποιούνται 20 Επιστημονικά χολεία, 10 επιστημονικά προγράμματα 
εξωτερικής ερευνητικής δραστηριότητας και 4 εσωτερικής. Η παρεχόμενη εκπαίδευση 
αφορά 161 πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών (συμπεριλαμβανομένων και των 
ειδικοτήτων). τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου έχουν «περάσει» επιτυχώς 
από τα έδρανά του περισσότεροι από σαράντα πέντε χιλιάδες απόφοιτοι όλων των 
ειδικοτήτων, τα οποία «φιλοξενούνται» στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Ση σημερινή 
φοιτητική κοινότητα του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου αποτελούν δεκαπέντε χιλιάδες 
σπουδαστές. Σο 2016 στο Πανεπιστήμιο δόθηκαν 15 άδειες ευρεσιτεχνίας κι έτσι αυτό 
εισέρχεται στην πρώτη πεντάδα των ρωσικών Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το διεθνή δείκτη 
επιστημονικής ποιότητας (δείκτης Χιρς). 
Από το 1999 έως το 2012 την επίβλεψη της επιστημονικής δραστηριότητας του Ρωσικού 
Νέου Πανεπιστημίου επωμιζόταν ο Καθηγητής εργκέι Πετρόβιτς Καπίτσα, τον οποίο 
διαδέχθηκε ο νυν Επιστημονικός Διευθυντής του, Καθηγητής, διδάκτορας 

φυσικομαθηματικών επιστημών και βραβευμένος με το Κρατικό Βραβείο της Ε...Δ.,  
Εβγκένιι Αλεκσέεβιτς Πάλκιν.     
ήμερα, κατά το περιοδικό «Forbes», το Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο «πλασάρεται» στις 
100 πρώτες θέσεις των καλύτερων πανεπιστημίων ενώ σύμφωνα με τoν οίκο 
αξιολόγησης RAEX (Οίκος Αξιολόγησης «Expert») το Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο 
συγκαταλέγεται στα  100 καλύτερα ΑΕΙ της Ρωσίας.  
 

Ο Β.Β. Πούτιν για το Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο: «Από τις πηγές του 

Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου ξεκίνησαν και αναδείχθηκαν εξέχοντες Ρώσοι 
επιστήμονες. Και σήμερα, στα θεμέλια της επιτυχίας του θα συναντήσουμε τη δουλειά 
του υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης επαγγελματικού-διδακτικού προσωπικού του, 
μια συμπαγής και στέρεα βάση εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και φυσικά την επιδίωξη 
των ανθρώπων του να χρησιμοποιούν τα πιο πρωτοπόρα επιστημονικά επιτεύγματα και 
όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που φορούν το χώρο της εκπαίδευσης.    
Η σχέση μας με το Ρωσικό Νέο πανεπιστήμιο είναι αποτέλεσμα μια επιτυχημένης και 
αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. Τλοποιώντας 
από κοινού επιστημονικά-εκπαιδευτικά προγράμματα και «πιάνοντας» το σφυγμό της 
εποχής, επιδιώκουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες και τις δυνατότητές μας. 
Οι σπουδαστές του Κέντρου μας, συνοδευόμενοι από καθηγητές τους, έλαβαν μέρος 
σε ένα ακόμη ταξίδι εκπαιδευτικού – πολιτιστικού χαρακτήρα στη Ρωσία, στο 

πλαίσιο του οποίου δεύτερος σταθμός τους – το «Summer School» του Ρωσικού Νέου 

Πανεπιστημίου της Μόσχας. την υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού που 

περιλαμβάνει μαθήματα προσανατολισμένα στη χρησιμοποίηση της ρωσικής 
γλώσσας στο χώρο της τουριστικής επιχείρησης καθώς επίσης και ένα εξαιρετικά 

πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, εμπλέκονται η χολή Ανθρωπιστικών Σεχνολογιών 

και η Διεύθυνση της Διεθνούς Εκπαιδευτικής υνεργασίας του εν λόγω 
Πανεπιστημίου.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι φέτος οι ημέρες του ταξιδιού «ξετυλίγονταν» με φόντο το 

σπουδαίο αθλητικό γεγονός του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, το οποίο 
διεξαγόταν στα γήπεδα 13 ρωσικών πόλεων. Ως προς το αμιγώς εκπαιδευτικό 

κομμάτι της «μοσχοβίτικης» στάσης μας στο «Summer School 2018», την παράσταση 

«έκλεψε», αναμφισβήτητα, το διαδραστικό μάθημα που επιμελήθηκε και 
πραγματοποίησε η επικεφαλής της έδρας της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας, αρμόδια 

και για ζητήματα εκδόσεων, συναφών με το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, 

κα Α. Υ. Γκερσάνοβα. Οι σπουδαστές μας, συμμετέχοντας ενεργά στην πολύ ζωντανή 
αυτή παρακολούθηση που της είχε δοθεί ο τίτλος «Η Ρωσία, το Ποδόσφαιρο και το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2018», έβαλαν τον εαυτό τους στη θέση τόσο των αθλητών 

όσο και των οπαδών, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους στη γλώσσα του 

ποδοσφαίρου.      
Καλή επιτυχία σε όλους μας και είθε όσα έχουμε σχεδιάσει να βρουν 

γρήγορα την πραγματοποίησή τους! 
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