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В Салониках подвели итоги Международной Олимпиады по РКИ и 
зимней тестовой сессии по РКИ. 
В это воскресенье, 17 марта, в рамках 36-ой Международной 
выставки издательств и учебных заведений состоялось 
вручение сертификатов об успешном прохождении зимней 
тестовой сессии и награждение лауреатов и победителей 
Международной олимпиады по РКИ.  

Помимо непосредственного участия в выставке, а именно, 
возможности продемонстрировать результаты деятельности и 
спектр потенциальных возможностей совместного 
международного проекта СПбГУ и Russian Word Международного 
русского института СПбГУ, центр русского языка и культуры 
Russian Word совместно со своим постоянным партнером Санкт-
Петербургским государственным университетом подвели 
долгожданные результаты дебютно проходящих в этом году двух 
параллельных мероприятий.  

Если экзаменационные срезы – 
мероприятие для греческих 
студентов не новое, то 
Олимпиада по РКИ – 
новаторский тестовый проект 
СПбГУ, проходящий как на 
базе центра Russian Word, так 
и в Европе в целом впервые и 
нашедший широкий интерес 
как среди студентов RW, 
школьников и студентов наших 
коллег, членов ВАПРЯЛ, так и 
среди преподавателей. Более 
130 участников рискнули 
проверить свои скрытые 
возможности на прочность, 
показав, в результате, 
достойные результаты. 
Расхожая народная мудрость 
«главное не победа, а участие» оказалась несостоятельной: 
расстройство на лицах лауреатов не заметить было трудно. Мы 
убеждены в неоспоримой пользе подобных мероприятий и 
уверены, что любая осечку однажды ждет непременный успех. Не 
огорчайтесь, и будьте готовы – он может случиться внезапно! 

Мероприятие стартовало с запланированной регистрации 
участников. С самого начало было понятно – приехавшие из 
разных городов Северной Греции ребята и в этот раз не смогли 

отказаться от удовольствия разделить радость вместе со своими 
преподавателями и близкими. Наши коллеги, члены ВАПРЯЛ, 
родители, дети и студенты – все нашли время, чтобы быть с нами 
в этот праздничный день. Зал был погружен в приятное и 
волнительное ожидание, наполнившись заочной радостью за 
беспрецедентный успех состоявшегося новаторского проекта и 
окрепший с течением времени экзаменационный срез знаний и 
его итоги.  

Как и прежде, с приветственным словом выступила 
руководитель центра русского языка и культуры RW 
Журавлева Т.Б., констатировав масштабность проведенных 
СПбГУ мероприятий и вовлеченность в процесс греческих 
студентов. После поздравления всех присутствующих с 
определенным успехом слово было передано ведущему 
специалисту ЦЯТ СПбГУ Дроздову А.П., который обратился к 
участникам и другим гостям вечера с поздравительной речью от 
имени проректора СПбГУ. 

 

Церемония началась с оглашения результатов Олимпиады по РКИ, 
объявления призёров и финалистов и награждения победителей 
сертификатами, дипломами и памятными подарками и 
завершилась вручением сертификатов о прохождении тестовой 
сессии по РКИ. 

Отметим, что центр русского языка и культуры «Russian Word» 
второй год подряд принимает участие в 36th International 
Publishers Exhibition с целью информирования граждан Греции о 
деятельности Международного русского института СПбГУ, в 
ключевые задачи которого входит развитие сотрудничества в 
направлении интернационализации высшего образования, что 
является одним из приоритетных направлений Соглашения о 
двустороннем сотрудничестве между СПбГУ и Russian Word от 
12.10.2018 г. 

Мы благодарим всех, кто был с нами, кто готовил, готовился, 
организовывал, аттестовывал, волновал и волновался! Мы уверены 
в несомненной пользе, удовольствии, и искренней радости всех 
вовлеченных в процесс.  

Рады быть вместе, в ожидании новых поводов и новых 
возможностей, искренне Ваш, RW.      
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Ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα αποτελέσματα της 1ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Ρωσικής Γλώσσας ως 
Ξένης Γλώσσας και των χειμερινών εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας περιόδου 2019 

Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο της 36ης Διεθνούς 
Έκθεσης Εκδοτών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
πραγματοποιήθηκε η απονομή των  πτυχίων στους επιτυχόντες των 
χειμερινών εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας περιόδου 2019 
καθώς και η βράβευση των νικητών και των φιναλίστ της 1ης 
Διεθνούς Ολυμπιάδας Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας του 
Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης (Κ.Π.Α.Π.).      

Η από κοινού 
παρουσία του 
Κέντρου ρωσικής 
γλώσσας και 
πολιτισμού «Russian 
Word» με το 
Κ.Π.Α.Π. στη 36η 
διοργάνωση του 
σημαντικού και πιο 
έγκυρου, στο είδος 
του, ετήσιου αυτού θεσμού, υπήρξε για μια ακόμη φορά πολυεπίπεδη. Και 
τούτο διότι η φετινή έκθεση έδινε, καταρχάς, μια πρώτης τάξεως ευκαιρία 
στους πολυάριθμους επισκέπτες της να γνωριστούν με το «Διεθνές 
Ρωσικό Ινστιτούτο του Κ.Π.Α.Π.» και με τα απτά αποτελέσματα της έως 
σήμερα διαδρομής του αλλά και να ενημερωθούν εκτενώς και υπεύθυνα 
για τo ευρύ φάσμα της δραστηριότητας που έχει σχεδιαστεί να καλύψει 
και των δυνατοτήτων-ευκαιριών που βάσιμα φιλοδοξεί να παρέχει στους 
ενδιαφερόμενους αυτό το μεγαλόπνοο και διεθνούς εμβέλειας κοινό 
project του Κ.Π.Α.Π. και του «Russian Word».  

Είχε, όμως, η 36ης Διεθνής Έκθεση 
Εκδοτών και Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και έναν επιπλέον 
σημαντικό, πανηγυρικό-εορταστικό 
χαρακτήρα για το «Russian Word» 
και το σταθερό και μόνιμο 
συνεργάτη του, το Κ.Π.Α.Π. Γιατί 
στο πλαίσιο της φετινής 
διοργάνωσης προγραμματίστηκε και 
πραγματοποιήθηκε η επίσημη 
τελετή για την ανακοίνωση των 
πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων 
δύο μεγάλης κλίμακας δράσεων που 
αυτή τη χρονιά διεξήχθησαν από 
τους συνεργαζόμενους αυτούς 
εκπαιδευτικούς φορείς για πρώτη 
φορά παράλληλα.  

 Ήδη από το προοίμιο της εκδήλωσης, το οποίο «βάσει πρωτοκόλλου» 
προέβλεπε την τυπική εγγραφή όσων θα συμμετείχαν σε αυτή, γινόταν 
αντιληπτό, ότι στην πρόσκληση του «Russian Word» και του Κ.Π.Α.Π. 
ανταποκρίθηκαν σπουδαστές από διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, 
οι οποίοι συνέρρευσαν εκεί με τη ζωηρή επιθυμία να μοιραστούν την 
ικανοποίηση και τη χαρά της επιτυχίας τους με τους καθηγητές-
συνοδοιπόρους τους στο δρόμο προς αυτή αλλά, φυσικά, και με τους 
δικούς τους αγαπημένους ανθρώπους. Συνάδελφοι – καθηγητές, μέλη της 
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
(ВАПРЯЛ), γονείς, παιδιά, μαθητές και φοιτητές – όλοι, με μεγάλη 
προθυμία, ξέκλεψαν από τον πολύτιμο προσωπικό, «κυριακάτικο» χρόνο 
τους για να βρεθούν μαζί μας τη γιορτινή αυτή μέρα. Κι έτσι, όταν έφτασε 
η στιγμή, τη μεγάλη αίθουσα πλημμύρισαν χαμόγελα φωτεινά, πρόσωπα 
συγκινημένα και μια αναμονή ήδη πλέον γλυκιά και ευχάριστη.      
Στη σύντομη προσφώνησή της, με την οποία άνοιξε, παραδοσιακά, το 
επίσημο μέρος της τελετής, η διευθύντρια του Κέντρου ρωσικής γλώσσας 

και πολιτισμού «Russian Word» κα Τατιάνα Μπορίσοβνα Ζουραβλιόβα 
επεσήμανε το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των δυο δράσεων που 
διεξήχθησαν από το Κ.Π.Α.Π., προβαίνοντας συνάμα στη διαπίστωση, ότι 
αμφότερες προσέλκυσαν το εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων 
σπουδαστών. Κατόπιν τούτου και αφού προηγουμένως η κα Τ. Μ. 
Ζουραβλιόβα συνεχάρη τα τιμώμενα πρόσωπα της εκδήλωσης για την 
αδιαμφισβήτητα μεγάλη επιτυχία τους, στο βήμα της εκδήλωσης 
προσήλθε ο κ. Αλεξάντρ Πετρόβιτς Ντροζντόφ, ένας από τους 
επικεφαλής του επιστημονικού προσωπικού του Εξεταστικού Κέντρου 
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κ.Π.Α.Π. Ο τελευταίος, στο σύντομο 
χαιρετισμό του, καλωσόρισε, με τη σειρά του, τους παρευρισκόμενους και 
εξέφρασε, εκ μέρους του αντιπρύτανη του Κ.Π.Α.Π. αλλά και προσωπικά 
του ιδίου, τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους ανεξαιρέτως τους 
συμμετέχοντες στις χειμερινές εξετάσεις πιστοποίησης 2019 και στην 1η 
Ολυμπιάδα ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας.      
Στη συνέχεια, «η σκυτάλη δόθηκε» στο κύριο και πλέον πανηγυρικό και 
συγκινητικό κομμάτι της τελετής, στο οποίο το Κ.Π.Α.Π. εκπροσωπήθηκε 
επιπλέον και από την κα Γιούλια Σεργκέεβνα Τσούικο, συνεργάτη του 
Εξεταστικού Κέντρου Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κ.Π.Α.Π. Το 
μέρος αυτό περιελάμβανε, αρχικά, τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων 
της Ολυμπιάδας, την 
ανακοίνωση των 
φιναλίστ και των 
νικητών της και 
φυσικά τη βράβευση 
αυτών με 
πιστοποιητικά, 
πτυχία και 
αναμνηστικά δώρα 
ενώ ολοκληρώθηκε 
με την απονομή των 
πτυχίων στους επιτυχόντες των χειμερινών εξετάσεων πιστοποίησης 
περιόδου 2019.  
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 
«Russian Word» συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Διεθνή 
Έκθεση Εκδοτών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (International Publishers 
Exhibition) με σκοπό την πληροφόρηση του ελληνικού κοινού για τη 
δραστηριότητα του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου του Κ.Π.Α.Π.. Όπως, 
μάλιστα, ρητά αποτυπώνεται σε ένα από τα κύρια σημεία του από 
12.10.2018 Συμφώνου Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ του Κ.Π.Α.Π. και 
του «Russian Word», στους βασικούς στόχους του Διεθνούς Ρωσικού 
Ινστιτούτου του Κ.Π.Α.Π. κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η περαιτέρω 
ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο αυτών εκπαιδευτικών φορέων προς 
την κατεύθυνση της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης,  
Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά όλους, όσοι βρέθηκαν μαζί μας ˙ 
εκείνους που συνέβαλαν υπεύθυνα στην προετοιμασία αλλά και εκείνους 
που ανέλαβαν να προετοιμάσουν ευσυνείδητα τους εαυτούς τους ˙ 
εκείνους που εκπλήρωσαν με αψεγάδιαστη αρτιότητα και επαγγελματισμό 
τα οργανωτικά τους καθήκοντα αλλά και εκείνους που διεκπεραίωσαν με 
υποδειγματική αποτελεσματικότητα τις εξεταστικές διαδικασίες. 
Ευχαριστούμε, όμως και όλους εκείνους που κατάφεραν να μας 
συγκινήσουν αλλά, φυσικά, να συγκινηθούν και οι ίδιοι! Όσο για τα 
πολλαπλά οφέλη, την αληθινή χαρά και την ηθική ικανοποίηση όλων, 
όσοι αποφάσισαν να ριχτούν στη μάχη και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις 
τους, επιτρέψτε μας να μη διατηρούμε την παραμικρή αμφιβολία. 
 
Στην αναζήτηση νέων προκλήσεων και στο «κυνήγι» νέων ευκαιριών, 
είμαστε ευτυχείς να βρισκόμαστε και να πορευόμαστε δίπλα Σας!  
Ειλικρινά δικό Σας! 
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