Τμήματα

Τμήματα Ρωσικών, Ρωσικά Θεσσαλονίκη

Επίπεδο 1 – Αρχαρίων – Элементарный и Базовый уровни (Επίπεδο Α1-Α2)

Pushkin Certificate A2 (ТБУ) & Lomonosov Certificate A2 (ТБУ)

Επίπεδο Α1 (στοιχειώδεις γνώσεις) Επίπεδο Α2 (βασικές γνώσεις)

Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται οι βασικές δομές της
γραμματικής της γλώσσας καθώς επίσης γίνονται και τα πρώτα μαθήματα φωνητικής.
Επικοινωνιακές περιστάσεις αυτό το επίπεδο συμπεριλαμβάνει την καθημερινή και την
πολιτιστική ζωή (σε καταστήματα, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, στο εστιατόριο, στη
βιβλιοθήκη, στο γιατρό, κ.λπ.). Φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να παρουσιάζουν τον
εαυτό τους, τους άλλους, να κάνουν ερωτήσεις και να απαντάνε με προσωπικές
λεπτομέρειες, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους, την οικογένεια τους, τους
φίλους, το σχολείο και την εργασία. Να μιλούν για την υγεία, τα ψώνια, να απαντούν στο
τηλέφωνο, να κάνουν απλές συζητήσεις στο ταχυδρομείο, στις μεταφορές, στα γραφεία
της διοίκησης, να συζητάνε για τον καιρό, τον ελεύθερο χρόνο, τοπική γεωγραφία, κλπ.).
Έχουν δυνατότητα να εκφράζουν τις προθέσεις τους, τις επιθυμίες, αιτήματα, καταγγελίες,
συμβουλές, άρνηση, προτάσεις, προσκλήσεις, συμφωνία ή διαφωνία, άδειες ή
απαγορεύσεις, υποσχέσεις, απιστία, εκτιμήσεις.
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Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Κανονικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4 με 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη των επιπέδων Α1 και Α2
κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Pushkin Certificate A2 (ТБУ) ή του Lo
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monosov
Certificate
A
2(
ТБУ
)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Α2
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
και έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Α1 και
Α2.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος - Ιούνιος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 6 με 9 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη των επιπέδων Α1 και Α2
κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Pushkin Certificate A2 (ТБУ) ή του Lo
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monosov
Certificate
A
2(
ТБУ
)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Α2
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Α1 και Α2.

Εντατικά Τμήματα

Θερινά Τμήματα Ιουνίου

Διάρκεια: Ιούνιος - Οκτώβριος (5 μήνες)
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Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 8 με 12 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη των επιπέδων Α1 και Α2
κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Pushkin Certificate A2 (ТБУ) ή του Lo
monosov
Certificate
A
2(
ТБУ
)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Α2
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Α1 και Α2.

Επίπεδο 2 - Μεσαίο Β1 (καλή γνώση της γλώσσας) - Первый сертификационный
уровень (ТРКИ 1)

Pushkin Certificate B1 (ТРКИ 1) & Lomonosov Certificate B1 (ТРКИ 1)
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Επίτευξη αυτoύ του επιπέδου επάρκειας στην Ρωσσική γλώσσα επιτρέπει στον υποψήφιο
να ικανοποιηεί τις βασικές ανάγκες επικοινωνίας σε πραγματικές καταστάσεις
επικοινωνίας με φυσικούς ομιλητές στην καθημερινή ζωή και στις κοινωνικοπολιτιστικούς
τομείς. Ο μαθητής αποκτάει την ικανότητα να εκφράζεται άνετα για την τέχνη και
γεγονότα, συναισθήματα, όνειρα, ελπίδες, φιλοδοξίες, για παρακινήσει τις προσωπικές
επιλογές. Να κατανοεί κείμενα (ενημερωτικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (εφημερίδες,
περιοδικά, βιβλία). Να έχει ικανότητα να γράφει επιστολές διαφόρων ειδών, να
συμπληρώνει ερωτηματολόγια.

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Κανονικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)
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Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4 με 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Pushkin Certificate B1 (ТРКИ 1) ή του Lomon
osov
Certificate
B
1 (ТРКИ 1)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος - Ιούνιος (5 μήνες)
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Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 6 με 9 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Pushkin Certificate B1 (ТРКИ 1) ή του Lomon
osov
Certificate
B
1 (ТРКИ 1)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.

Θερινά Τμήματα Ιουνίου

Διάρκεια: Ιούνιος - Οκτώβριος (5 μήνες)
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Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 8 με 12 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Pushkin Certificate B1 (ТРКИ 1) ή του Lomon
osov
Certificate
B
1 (ТРКИ 1)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.

Επίπεδο 3 - Β2 (πολύ καλή γνώση της γλώσσας) - Второй сертификационный
уровень (ТРКИ-2)

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά το υψηλό επίπεδο επικοινωνιακής ικανότητας σε
όλους τους τομείς της επικοινωνίας. Ικανότητα να κατανοεί και να υποστηρίζει μια
συνομιλία για περίπλοκα θέματα. Αυθόρμητη επικοινωνία με οποιονδήποτε ανάλογα με την
περίσταση, άμεση αντίδραση. Ικανότητα να παράγει σαφές, λεπτομερές κείμενο σχετικά με
διάφορα θέματα, ικανότητα να υποστηρίζει μια άποψη παρέχοντας τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών. Κατανόηση των ταινιών, ειδήσεων, τηλεοπτικών
προγραμμάτων.

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.
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Κανονικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 με 8 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου B2 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Pushkin
Certificate
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B
2 (ТРКИ 2)
ή του
Lomonosov
Certificate
B
2 (ТРКИ 2)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β2
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β2.

Εντατικά Τμήματα

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Ιούνιος (5 μήνες)
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Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 8 με 10 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου B2 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Pushkin
Certificate
B
2 (ТРКИ 2)
ή του
Lomonosov
Certificate
B
2 (ТРКИ 2)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
B
2
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία
B
2.

Θερινά Τμήματα Ιουνίου

Διάρκεια: Ιούνιος - Οκτώβριος (5 μήνες)
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Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 8 με 12 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου B2 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Pushkin
Certificate
B
2 (ТРКИ 2)
ή του
Lomonosov
Certificate
B
2 (ТРКИ 2)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
B
2. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις
εξετάσεις κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία
B
2.

Επίπεδο 4 - C1 (πολύ καλή γνώση της γλώσσας) - Третий сертификационный
уровень (ТРКИ-3)

Εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας σε αυτό το επίπεδο δίνει δικαίωμα να ασκεί κανείς τις
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επαγγελματικές του δραστηριότητες σε αυτήν τη γλώσσα ως γλωσσολόγος, μεταφραστής,
συντάκτης, δημοσιογράφος, διπλωμάτης, να εργάζεται ως μέλος του ρωσόφωνου
προσωπικού. Ικανότητα να κατανοεί και να παράγει ένα ευρύ φάσμα των κειμένων της
ιδιαίτερης πολυπλοκότητας και μήκους (κοινωνικά, περιβαλλοντικά, δικαστικά προβλήματα,
πολιτική, οικονομία, θρησκεία, ηθική, κλπ.). Δυνατότητα να εκφράζει κανείς τις απόψεις του
εύκολα, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα σε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο με τον
πλήρη έλεγχο της διατάξεως του κειμένου. Άμεση κατανόηση της ταινίας και εφημερίδων,
λογοπαίχνεια, αποχρώσεις της έννοιας, ιδιωματικές εκφράσεις, κλπ.

Εναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Κανονικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)
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Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 με 8 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου C1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Pushkin
Certificate
C
1 (ТРКИ 3)
ή του
Lomonosov
Certificate
C
1 (ТРКИ 3)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Γ1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Γ1.

Εντατικά Τμήματα

Τμήματα Φεβρουαρίου
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Διάρκεια: Φεβρουάριος – Ιούνιος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 8 με 10 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου C1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Pushkin
Certificate
C
1 (ТРКИ 3)
ή του
Lomonosov
Certificate
C
1 (ТРКИ 3)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
C
1. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις
εξετάσεις κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία
C
1.
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Θερινά Τμήματα Ιουνίου

Διάρκεια: Ιούνιος - Οκτώβριος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 4 φορές την εβδομάδα , 15 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου C1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Pushkin
Certificate
C
1 (ТРКИ 3)
ή του
Lomonosov
Certificate
C
1 (ТРКИ 3)
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
C
1. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις
εξετάσεις κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία
C
1.
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Επίπεδο 5 - C2 (άριστη γνώση της γλώσσας) - Четвертый сертификационный
уровень (ТРКИ-4)

Είναι ένα υψηλό επίπεδο επάρκειας στη ρωσική γλώσσα, κοντά στο επίπεδο του φυσικού
ομιλητή.

Έναρξη μαθημάτων μόνο τον Οκτώβριο.

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 8 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου C2 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Pushkin
Certificate
C
2 (ТРКИ 4)
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ή του
Lomonosov
Certificate
C
2 (ТРКИ 4)
και του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Γ2
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τ
o
πτυχί
o
C
2.
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