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Подача заявлений на участие в летней тестовой сессии по РКИ-2019 

 

Дорогие друзья!  

Стартует приём заявок на участие в летней сессии-2019 по РКИ, которая 
состоится в Салониках с 20 по 23 июня 2019г.. Любой образовательный 
процесс неполноценен без своевременной аттестации знаний. Закрепить 
пройденный материал, восполнить пробелы, проверить свои моральные и 
умственные способности в экзаменационных рамках, подтвердить 
уровень и получить официально признанный на всей территории Греции 
сертификат – уникальная возможность, которую предоставляет 
Международный русский институт СПбГУ, действующий на базе центра 
русского языка и культуры Russian Word. Подать заявление можно в 
секретариате RW до конца мая 2019г.  Более подробная информация 
по тел. 2310220822.  

Зачем я сдаю экзамен? 

«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. Студенческая мудрость гласит: экзамен – 
единственная возможность студента за несколько дней узнать хоть что-то 
о сдаваемой дисциплине. Быть может именно потому это незаслуженно 
оговоренное мероприятие заставляет биться сердце чаще? 

Уверены, постольку поскольку в случае с экзаменом по русскому языку как иностранному подобный метод 
заочно провален наш студент планомерно готовился в течение полугода и не воспринимает данный срез 
знаний как очередное испытание.  

Зачем мне экзамен по РКИ? 

 Систематизация полученных в течение учебного 
процесса знаний и умений. 

 Возможность выявления и своевременного 
восполнения «пробелов» при подготовке. 

 Приобретение навыков структурирования, 
систематизации, выделения главного в процессе 
подготовки. 

 Экзаменационная пора помогает в выработке 
иммунитета к страху, мешающему как в процессе ответа 
на экзамене, так и в жизни в целом. 

 Возможность получения сертификата, 
признающегося на всей территории Греции. 

И помните, экзамен – это лишь один из способов проверки знаний, а цель преподавателя – помочь вам 
преодолеть этот этап с наименьшими потерями.  

Не волнуйтесь и будьте бдительны – успех уже рядом! 
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Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στη θερινή εξεταστική περίοδο 2019 για την 
πιστοποίηση γλωσσομάθειας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας 

Αγαπητοί φίλοι! 
 
Σας ενημερώνουμε, ότι έχει αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων 
συμμετοχής στις θερινές εξετάσεις πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας περιόδου 2019, 
οι οποίες θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 23 
Ιουνιου 2019. Οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
λειψή χωρίς την έγκαιρη πιστοποίηση των αποκτούμενων 
γνώσεων. Η εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης, η κάλυψη των 
γνωστικών κενών, το «τσεκάρισμα» του βαθμού ετοιμότητας των 

νοητικών ικανοτήτων και της 
ψυχολογικής ανθεκτικότητας 
σε καταστάσεις 
συναισθηματικής έντασης 
και πίεσης χρόνου που 
συναντώνται, λιγότερο ή 
περισσότερο, σε κάθε 
εξεταστική διαδικασία, η 
εξακρίβωση του επιπέδου 
γνώσης της γλώσσας και η 
τυπική επικύρωσή του με 
την απόκτηση ενός 
πολύτιμου τίτλου 
γλωσσομάθειας που χαίρει 
καθολικής επίσημης 
αναγνώρισης όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό – όλα αυτά 

αποτελούν μια μοναδική δυνατότητα που παρέχει το Διεθνές 
Ρωσικό Ινστιτούτο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 
Πετρούπολης, το οποίο λειτουργεί στην έδρα του Κέντρου 
ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word». Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση 
συμμετοχής τους στις θερινές εξετάσεις 2019 στη 
γραμματεία του «Russian Word» έως τα τέλη Μαΐου 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 
τηλέφωνο 231 0220822 (Γραμματεία «Russian Word», ώρες 
λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 12:00 -22:00). 
 
Γιατί θα δώσω εξετάσεις;  
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. Ο 
«κλασικός» τρόπος σκέψης ενός φοιτητή, συνήθως, λέει: «Οι 
εξετάσεις είναι μια μοναδική ευκαιρία να μάθω μέσα σε 
μερικές μόνο μέρες, έστω κάτι λίγο, για την πειθαρχία που 
απαιτεί η προετοιμασία μου και η συμμετοχή μου σε αυτές». 
Αλλά μήπως για το λόγο αυτό, τελικά, παρεξηγούμε – και 
μάλιστα αδίκως – τις εξετάσεις, έχοντας την τάση να τις 
παρομοιάζουμε με τον «μπαμπούλα» που αναγκάζει την καρδιά 
μας να χτυπάει πιο γρήγορα και πιο δυνατά;  

Η δική μας απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι κατηγορηματικά 
«ναι», δεδομένου ότι σε ό, τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις 
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της ρωσικής ως ξένης 
γλώσσας, η μέθοδος «της τελευταίας στιγμής» έχει απορριφθεί 
από εμάς ερήμην της, ασυζητητί και συλλήβδην. Γιατί ο δικός 
μας σπουδαστής ήδη από το πρώτο μισό του εκπαιδευτικού 
έτους προετοιμαζόταν συστηματικά και με πρόγραμμα και 
συνεπώς τη συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου-εξακρίβωσης των 
γνώσεών του, σε καμία περίπτωση δεν την αντιλαμβάνεται και 
δε τη νιώθει ως μία ακόμα, συνηθισμένη, ψυχοφθόρα 
δοκιμασία εξετάσεων. 
 
Γιατί μου χρειάζονται οι εξετάσεις πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας;  

 Γιατί με βοηθούν να οργανώσω και να 
συστηματοποιήσω τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 
ιδιαίτερες δεξιότητες που απέκτησα κατά τη διάρκεια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.    

 Γιατί μου δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσω και να 
καλύψω έγκαιρα τα κενά στις γνώσεις μου, ήδη 
ακόμα από το στάδιο της προετοιμασίας. 

 Γιατί με βοηθούν να αποκτήσω και να αναπτύξω, 
κατά την προετοιμασία ενόψει των εξετάσεων, 
δεξιότητες που σχετίζονται με τη δόμηση και τη 
συστηματοποίηση – οργάνωση της διδαχθείσας ύλης 
καθώς και με την αντίληψη του πραγματικά 
σημαντικού και της διάκρισης – διαλογής του από το 
δευτερεύον. 

 Γιατί η τριβή με τη δοκιμασία των εξετάσεων 
συμβάλλει στην εξοικείωσή μου με το φόβο και την 
αποτελεσματική διαχείριση του «μη παραγωγικού» 
άγχους, τα οποία αποτελούν όχι μόνο ανασταλτικό 
παράγοντα για την καλή απόδοσή μου στις εξετάσεις 
αλλά και σοβαρό εμπόδιο γενικά στη ζωή μου.  

 Γιατί έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω ένα τίτλο 
γλωσσομάθειας επίσημα και καθολικά αναγνωρισμένο 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.  

Και να έχετε πάντα στο μυαλό σας: Οι εξετάσεις είναι απλώς 
ένας από τους 
τρόπους για την 
εξακρίβωση του 
βαθμού και της 
ποιότητας των 
γνώσεων σας ενώ 
στόχος του 
καθηγητή-
συνεργάτη σας 
είναι να σας 
βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτή τη δοκιμασία με ελάχιστες 
και ανεπαίσθητες απώλειες.  
 
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και μην αγχώνεστε! Η επιτυχία 
είναι ήδη κοντά!    
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