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Η ιδϋα τησ επύςκεψησ και παρακολουθηςησ των μαθημϊτων όταν- εύναι εξαιρετικό.
Εύναι γνωςτό ότι η γλώςςα μαθαύνεται καλύτερα όταν βρύςκεςαι ςτον τόπο , την
χώρα που την μιλούν. Αυτό για την Ρωςικό γλώςςα ιςχύει ακόμη περιςςότερο
καθώσ εμεύσ οι Έλληνεσ ζούμε ςε ϋνα περιβϊλλον όπου υπϊρχουν λύγα ακούςματα η
εμπειρύεσ αυτόσ τησ γλώςςασ.
όμερα βϋβαια με την ϊφιξη Ρώςων τουριςτών και επιςκεπτών τα δεδομϋνα ϋχουν
αλλϊξει λύγο. Μπορεύ να θεωρηθούν οι δύο εβδομϊδεσ μικρό χρονικό διϊςτημα για
την τριβό με την γλώςςα. Από την προςωπικό μου εμπειρύα όμωσ λϋω ότι ακόμα και
αυτϋσ οι «λύγεσ μϋρεσ εύναι αρκετϋσ.» Η καθημερινό τριβό , η ανϊγκη να μετακινηθεύσ
η να κινηθεύσ γενικϊ εύναι δύνουν το ϋναυςμα για να αρχύςεισ να μπαύνεισ ςτο νόημα
αυτόσ τησ γλώςςασ.
Βϋβαια δεν θα πρϋπει να παραλεύψω να ςημειώςω ότι τα μαθόματα ςτο
Πανεπιςτόμιο παύζουν ςημαντικό ρόλο ςε αυτό. Ο λόγοσ εύναι ότι οι καθηγητϋσ
διαθϋτουν υψηλό επύπεδο γνώςησ όχι μόνο τησ γλώςςασ αλλϊ και , ετυμολογύασ,
ςυντακτικού αλλϊ και ορθοφωνύασ. Γνωρύζουν τουλϊχιςτον ϊλλη μύα ξϋνη γλώςςα
εκτόσ από τα αγγλικϊ. Επιπλϋον αντιμετωπύζουν με πολύ ςοβαρότητα και
υπευθυνότητα κϊθε ςπουδαςτό ακόμα και εμϊσ που θεωρούμαςτε ακροατϋσ,
εφόςον παρακολουθούμε τα μαθόματα μόνον για δύο εβδομϊδεσ.
Εκτόσ από το Πανεπιςτόμιο και οι Τπεύθυνοι τησ Εςτύασ μασ υποδϋχθηκαν και μασ
εξυπηρϋτηςαν με τον καλύτερο τρόπο. Παρόλο που εμεύσ ωσ Έλληνεσ αποφαςύςαμε
και οργανώςαμε το ταξεύδι την τελευταύα ςτιγμό, κατϊφεραν να μασ
τακτοποιόςουν ςε εςτύα μϋςα ςτην πόλη. Αυτό εύναι πολύ ςημαντικό και μόνον αν
μεύνεισ το καταλαβαύνεισ και το εκτιμϊσ καθώσ οι αποςτϊςεισ εύναι πολύ μεγϊλεσ.
Επιπλϋον ,από ότι ςυζητόςαμε με ϊλλουσ ςπουδαςτϋσ, το ζότημα τησ ςτϋγησ εύναι
ςημαντικό , καθώσ δεν βρύςκουν εύκολα θϋςη ςε εςτύεσ.
Εμεύσ όχι μόνον δεν αντιμετωπύςαμε κανϋνα τϋτοιο πρόβλημα , αλλϊ και κατϊ την
ϊφιξό μασ περύμενε οδηγόσ να μασ πϊει ςτην εςτύα και αντύςτοιχα κατϊ την
αναχώρηςη μασ πόγε ςτο αεροδρόμιο.(Μύα υπηρεςύα πολύ ςημαντικό που ςτούχιςε
ςτον καθϋνα €30).
υνολικϊ το ϋξοδα εύναι μηδαμινϊ ςε ςύγκριςη με τισ απολαβϋσ και πιο
ςυγκεκριμϋνα:
Κόςτοσ διαμονόσ ςτην Εςτύα για δύο εβδομϊδεσ 1,743,75ρούβλια= € 42,53
Κόςτοσ μαθημϊτων για δύο εβδομϊδεσ
Αεροπορικϊ ειςιτόρια (ανϊλογα) €300’η €400

6,364,80ρούβλια=€ 155,23

(Προσ πιςτοποίηςη των παραπάνω παραθέτω φωτοτυπίεσ αποδείξεων πληρωμών
για το Πανεπιςτήμιο και την Εςτία)
Σα ϋξοδα διαβύωςησ δεν εύναι ακριβϊ , αλλϊ αυτϊ καθώσ και τα ϋξοδα για την
γνωριμύα με την πόλη( μουςεύα, εκδρομϋσ κλπ.) εύναι υποκειμενικϊ.
Να ληφθεύ υπόψη ότι με την φοιτητικό κϊρτα που παραχωρεύ το Πανεπιςτόμιο η
εύςοδοσ ςε πολλϊ μουςεύα εύναι ελεύθερη ό με μειωμϋνη τιμό ειςιτηρύου.
Ακόμη μύα φορϊ μπρϊβο και ευχαριςτώ ςτην Σατιϊνα Χαλκονύδου που το ςκϋφθηκε
και το οργϊνωςε!
Νομύζω ότι εμεύσ ςαν μαθητϋσ αλλϊ και η Ένωςη Καθηγητών Ρωςικόσ Γλώςςασ
επωφελούμαςτε πϊρα πολύ απο αυτόν την δραςτηριότητα. Οχι μόνο απο την
μαθηςιακό εμπειρύα αλλϊ και απο το κύροσ που μασ προςδύδει η ςυνεργαςύα και το
πιςτοποιητικό παρακολούθηςησ απο το Πανεπιςτόμιο τησ Πετρούπολησ.
Εύναι βϋβαια περιττό αλλϊ το δηλώνω ακόμη μύα φορϊ οτι οποιοςδόποτε χρειϊζεται
πληροφορύεσ η διευκρινύςεισ να μην διςτϊςει να επικοινωνόςει μαζύ μου.
Ευχαριςτώ ακόμη μύα φορϊ το Εκπαιδευτικό Κϋντρο “Russian Word” για την
εξαιρετικό εμπειρύα .
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