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Завершились тестовая сессия по РКИ и финал Олимпиады СПбГУ для 
школьников и студентов в г. Салоники 

 

В центре языка и культуры Russian Word (г. Салоники, 
Греция) в рамках деятельности Международного русского 
института завершились финал международной 
Олимпиады СПбГУ по РКИ и зимняя тестовая сессия-
2019. Количество участников превзошло все ожидания: 
аттестовать свои знания в эту сессию решили 103 
студента, попробовать свои силы в Олимпиаде – 82 
(студенты Russian Word) и 25 иногородних учащихся, 
среди которых и студенты и школьники, приехавшие из 
таких городов Северной Греции, как г. Комотини, г. 
Катерини, г. Иоаннина, г. Серрес, г. Кавала, г. 
Килкис, г. Александрия, Неос-Мармарас (п-в 
Халкидики), Полигирос (п-в Халкидики) и др.  

 

«Экзамен», «тестовая сессия», «аттестация» – очевидно не самые 
радужные эмоции вызывает этот набор формулировок у любого, 
даже самого подготовленного студента. Немногие могут 
похвастаться праздничным настроением в этот период. Однако 
наши студенты планомерно готовились в течение полугода, и 
потому данный срез знаний не был воспринят как очередное 
испытание. 

Насыщенный характер и еще более детальный подход к 
организации экзаменационной сессии придала проходящая 
параллельно Олимпиада СПбГУ по РКИ, ставшая тестовым, но 
стремящимся к завидному постоянству проектом Международного 
русского института. Уникальная возможность общения на русском 
языке с экзаменаторами, практика устной речи для многих стали 
своеобразной репетицией перед летней сессией и серьезным 
опытом аккумуляции моральных и умственных сил, концентрации 
внимания и удачи в достижении непременно качественного 
результата.    

Публичная оценка 
интеллектуальных 
возможностей – процедура 
эмоциональная. Именно 
поэтому организаторы 
Олимпиады приложили все 
усилия, чтобы создать 
максимально комфортные 
условия для ее 
прохождения. Согласно 
грамотно составленному 
расписанию студенты имели 
возможность сдать 
сертификационный экзамен 
и проявить свой талант в 
финале Олимпиады в 
течение одного дня. 
Впрочем, о том, что все 
прошло по плану и без сбоев 
можно судить по радостным 
и довольным лицам участников.  

Мы благодарим всех коллег за доверие и продуктивную 
работу, преподавателей Всегреческой ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (ВАПРЯЛ) за 
сотрудничество и подготовку ребят к ответственному 
мероприятию, родителей, приехавших издалека, чтобы 
поддержать своих детей в столь ответственный для них 
момент, коллектив ЦЯТ СПбГУ (Ильичеву И. Ю, Дубинину 
Н.А., Ракитину Л.В, Смирнова А.Е), который провел 
огромную работу, а также грамотно организовал 
техническую подготовку дистанционного отборочного 
тура, коллектив центра Russian Word за организацию 
материально-технической базы и подготовку своих 
студентов, и, конечно, участников зимней сессии и 
Олимпиады по РКИ, рискнувших на 2 параллельных 
тестовых мероприятия. 

Поздравляем всех, кто, справившись с ненужным волнением, 
реализовал свои претензии на успех. Результат не заставит себя 
долг ждать, и уже 17 марта в MET HOTEL Thessaloniki (время 
регистрации – 13.00-14.30) мы ждем всех на церемонии 
вручения сертификатов об успешном прохождении тестирования 
и награждения победителей первой Международной Олимпиады 
СПбГУ по русскому языку для школьников и студентов.  

До новых встреч, друзья! 
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Ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι χειμερινές εξετάσεις-2019 και η τελική φάση της 
Ολυμπιάδας ρωσικής ως ξένης γλώσσας του SPbU 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου 
του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, 
ολοκληρώθηκαν στο κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 
Russian Word, στη Θεσσαλονίκη, η τελική φάση της Ολυμπιάδας 
ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας του Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Αγίας Πετρούπολης (Κ.Π.Α.Π.) καθώς επίσης και οι χειμερινές 
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας περιόδου 2019 που 
διενεργήθηκαν από αυτό. Η συμμετοχή, για μια ακόμη φορά, ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, αφού ο αριθμός εκείνων που «ρίχτηκαν στη μάχη» των 
εξετάσεων για να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη ρωσική γλώσσα 
ανήλθε στους 103 ενώ τις δυνάμεις τους στην Ολυμπιάδα αποφάσισαν να 
δοκιμάσουν 82 σπουδαστές του Russian Word και 25 μαθητές και 
φοιτητές από διάφορες άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως 
ενδεικτικά η Κομοτηνή, η Κατερίνη, τα Ιωάννινα, οι Σέρρες, η 
Καβάλα, το Κιλκίς, η Αλεξάνδρεια, ο Νέος Μαρμαράς (Χαλκιδική), ο 
Πολύγυρος (Χαλκιδική) και άλλες.           

Πέρα από κάθε 
αμφιβολία, στο άκουσμα 
των λέξεων «εξετάσεις», 
«εξεταστική περίοδος», 
«πιστοποίηση» κανείς 
δεν «πετάει» από τη χαρά 
του ̇ ακόμη κι αν 
πρόκειται για εκείνον 
που έχει προετοιμαστεί 
στην εντέλεια. Και δεν 

είναι μυστικό ότι λίγοι μπορούν να «μπουν» σε εορταστική διάθεση είτε 
εν αναμονή των κάθε λογής εξετάσεων είτε ενόσω αυτές βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας τους. Στην 
προετοιμασία των δικών μας σπουδαστών στη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου μπορούσες, ωστόσο, να διακρίνεις αξιοζήλευτη μεθοδικότητα 
και συστηματικότητα. Και ως εκ τούτου αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία 
ελέγχου-εξακρίβωσης των γνώσεών τους, σε καμία περίπτωση δεν την 
αντιλήφθηκαν και δεν την ένιωσαν ως μια κλασική ψυχοφθόρα δοκιμασία 
εξετάσεων. 

Η αξιολόγηση των πνευματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τρίτα 
πρόσωπα, δημόσια,  είναι αφ’ εαυτού της μια διαδικασία με έντονη 
συναισθηματική φόρτιση. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο οι διοργανωτές της 
Ολυμπιάδας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να 
διαμορφώσουν σε μέγιστο βαθμό εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες που 
θα επέτρεπαν στους συμμετέχοντες να διέλθουν μέσα από αυτή τη 
διαδικασία «αλώβητοι», δοκιμάζοντας τη λιγότερη δυνατή ένταση. Το 
άρτια καταρτισμένο πρόγραμμα έδινε στους σπουδαστές τη δυνατότητα 
μέσα σε μία και την αυτή μέρα αφενός μεν να λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις πιστοποίησης αφετέρου δε να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους 
στην τελική φάση της Ολυμπιάδας. Το γεγονός, άλλωστε, ότι όλα 
κύλησαν βάσει σχεδίου και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις μπορούσες να το  

 

 

διακρίνεις 
ευανάγνωστα στα 
χαρούμενα και 
γεμάτα ικανοποίηση 
πρόσωπα των 
συμμετεχόντων.           

Ευχαριστούμε όλους 
τους συναδέλφους 
για την εμπιστοσύνη 
και την πολύ 

αποτελεσματική και δημιουργική δουλειά που επιτέλεσαν, τους καθηγητές 
– μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας (ВАПРЯЛ) για τη συνεργασία και την υπεύθυνη 
προετοιμασία των σπουδαστών τους ενόψει των εξετάσεων πιστοποίησης 
και της Ολυμπιάδας, τους γονείς, οι οποίοι ήρθαν από μακριά για να 
υποστηρίξουν τα παιδιά τους σε μια τόσο σημαντική για εκείνα στιγμή, 
την Εξεταστική Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου Πιστοποίησης 
Γλωσσομάθειας του Κ.Π.Α.Π., αποτελούμενη από τους κα Ιλιτσέβα Ι. 
Γ., κα Ντουμπίνινα Ν. Α., κα Ρακίτινα Λ. Β. και κο Σμιρνώφ Α. Ε, η 
οποία υποδειγματικά διεκπεραίωσε ένα τεράστιο όγκο εργασίας ενώ 
επίσης υποδειγματικά μερίμνησε για την προετοιμασία του τεχνικού 
σκέλους της εξ αποστάσεως προκριματικής φάσης του διαγωνισμού, την 
ομάδα των καθηγητών του Russian Word για την άρτια οργάνωση, 

διαχείριση και χρησιμοποίηση της 
υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτήθηκε 
και προφανώς για την άψογη προετοιμασία 
των σπουδαστών του Κέντρου. Τέλος, 
οφείλουμε ένα οπωσδήποτε μεγάλο και 
ειλικρινές ευχαριστώ και στους κατεξοχήν 
πρωταγωνιστές του «γεμάτου» αυτού 
τριημέρου, σε όλους εκείνους που 
συμμετείχαν στη χειμερινή εξεταστική 
περίοδο 2019 και στην Ολυμπιάδα της 
ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας, οι 
οποίοι τόλμησαν τη συμμετοχή τους σε 

αμφότερες αυτές τις χρονικά παράλληλες αλλά ξέχωρες εξεταστικές 
διαδικασίες.   

Όσο για τα τελικά αποτελέσματα, αυτά δεν πρόκειται να υποχρεώσουν και 
να καθηλώσουν κανέναν απολύτως σε μακροπερίοδη, εναγώνια αναμονή 
τους, καθώς στις 17 Μαρτίου 2019 σας περιμένουμε όλους στο «The 
MET HOTEL - Thessaloniki» (εγγραφές – 13.00-14.30) , όπου έχει 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των 
πιστοποιητικών στους επιτυχόντες των χειμερινών εξετάσεων 
πιστοποίησης περιόδου 2019 και η βράβευση των νικητών της πρώτης 
Διεθνούς Ολυμπιάδας ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας του Κ.Π.Α.Π., 
απευθυνόμενης σε μαθητές και φοιτητές.   

Αγαπητοί φίλοι, καλή αντάμωση! 

 

RW-NEWSletter №16 

Ethnikis Aminis 9 & Tsimiski 131 
54622 Thessaloniki, Greece 

T: +30 2310 22.08.22 
www.russianword.gr 


