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Οι πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχουν 
διαµορφώσει µια νέα διευρυµένη εµπορική αγορά.
Νέα δεδοµένα εκπαιδευτικά και πολιτισµικά µας καλούν καθηµερινά να τα γνωρίσουµε 
και να συµµετέχουµε ενεργά. Γλώσσες που έως χθες ήταν άγνωστες στο ευρύ ελλη-
νικό κοινό ξαφνικά θεωρούνται αναγκαίες για τη συµµετοχή σε σπουδές, εµπορικές 
δραστηριότητες κ.λπ..
Γνωρίζοντας τη ρωσική γλώσσα ξεδιπλώνεται µπροστά µας µια κοινή πολιτισµική δοµή 
και µια νοητή συγγενής κουλτούρα. Τα Ρωσικά Πανεπιστήµια διατηρούν σταθερά τις 
πρώτες θέσεις παγκοσµίως στην ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλες τις ειδικότητες και 
αποτελούν εκπαιδευτικό προορισµό για πολλούς Έλληνες και ξένους φοιτητές.
Με σκοπό την υποστήριξη της προσπάθειας της Ρωσικής Οµοσπονδίας να παρου-
σιάσει στους Έλληνες τη ρωσική κουλτούρα µέσα από το Πολιτιστικό της Κέντρο, 
το 2003 δηµιουργήθηκε το Διαπολιτισµικό Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ρωσικής γλώσ-
σας «Γνώση», εκπαιδευτικός φορέας αναγνωρισµένος από το προξενικό τµήµα της 
Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Η «Γνώση» αποτελεί στέλεχος του Ελληνορωσικού 
Εµπορικού Επιµελητηρίου.
Το κέντρο παρέχει τις τελευταίες εκπαιδευτικές µεθόδους διδασκαλίας χρησιµοποι-
ώντας τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και το διαδίκτυο. Το επιστηµονικά 
καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί την βάση της επιτυχίας των φοιτητών 
του στις κατατακτήριες συµµετοχές τους στα Ανώτατα Ρωσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
και στις µεταπτυχιακές τους σπουδές στη Ρωσία. 
Το Μεταφραστικό τµήµα προσφέρουν έγκυρη και άµεση εξυπηρέτηση στις µεταφρα-
στικές ανάγκες (συνεδριακές ή ατοµικές) που αφορούν σε Νοµικά, Εµπορικά, Τεχνικά 
και Τουριστικά θέµατα.
Στο Κέντρο γίνεται εκµάθηση της Ρωσικής γλώσσας. Τα µαθήµατα απευθύνονται σε 
Ελληνες, σε παλιννοστούντες Ελληνορωσόφωνους και σε όλους εκείνους που χρειά-
ζονται τη χρήση της ρωσικής γλώσσας επαγγελµατικά. 
Η θεαµατική αύξηση του ποσοστού των Ρώσων πολιτών οι οποίοι επισκέπτονται την 
Ελλάδα, είτε για επαγγελµατικούς λόγους είτε για τουρισµό, φέρνει στην επικαιρότητα 
το ζήτηµα της εκµάθησης της Ρωσικής γλώσσας από τους απασχολούµενους του του-
ριστικού κλάδους, ειδικά από τους υπαλλήλους ξενοδοχείων και εστιατορίων, η εργα-
σία των οποίων σχετίζεται άµεσα µε την εξυπηρέτηση των ρωσόφωνων πελατών. Για 
παράδειγµα το 2007 πάνω από 250.000 Ρώσοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Ελλάδα 
και το 60% του Ρωσικού τουρισµού επιλέγει ως τουριστικό προορισµό την Ελλάδα.
Στα πλαίσια του καινούριου ειδικά σχεδιασµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος 
"Ρωσικά για τουριστικές επιχειρήσεις" στους επαγγελµατίες δίνεται δυνατότητα να 
αποκτήσουν την άνεση στην επικοινωνία πάνω στα θέµατα της δουλείας τους.
Η βάση δίνεται στην απόκτηση του σχετικού απαραίτητου λεξιλογίου, στην κατανόη-
ση της γλώσσας, αλλά και στην κάλυψη των βασικών στοιχείων της γραµµατικής της 
ρωσικής γλώσσας.
 Ο σπουδαστής µαθαίνει να κατανοεί τις ερωτήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών, να 
σχηµατίζει σωστές απαντήσεις, να διαβάζει απλά κείµενα διαφηµιστικού περιεχοµένου 
και επιστολές. 

Αµεση εκµάθηση της
ρωσικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες: Λ.Κηφισίας 24, 11526 Αµπελόκηποι, 
τηλ. 210 5223161, info@educational.gr, http://www.educational.gr


