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Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015 
 
Προς: Δ.Σ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
 
 
Αγαπητοί κύριοι, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την οικονομική πρόταση του Ινστιτούτου Πούσκιν προς τα μέλη του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σχετικά με την δυνατότητα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας. 
 

Το Ινστιτούτο Πούσκιν, προσφέρει έκπτωση 15% στα μέλη του IΣΑ που επιθυμούν να ξεκινήσουν 
μαθήματα στα ακόλουθα τμήματα αρχαρίων:  

 
 Δευτέρα & Παρασκευή 10:00 – 13:00 ή Τρίτη & Σάββατο 10:00 – 13.:00 
 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή  10:00 – 12:00 
 Δυνατότητα διαμόρφωσης προγράμματος για ομάδα άνω των πέντε ατόμων 
 
Στο τέλος των μαθημάτων, ο σπουδαστής μπορεί να κατανοεί λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται 
συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα. Να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων 
εργασιών. Να περιγράφει με απλά λόγια θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του. 
 
Το αρχικό κόστος του τμήματος αρχαρίων είναι 865€ για 110 ώρες και διάρκεια 5 μηνών. Με την έκπτωση 
ανέρχεται σε 735€. Η εξόφληση του κόστους των μαθημάτων γίνεται με την εγγραφή, ή σε μηνιαίες δόσεις 
μέσω πιστωτικής κάρτας. Εγγραφές μπορούν να γίνουν έως 29 Ιανουαρίου 2016 και τα τμήματα θα 
ξεκινήσουν  εφόσον συμπληρωθεί κατάλληλος αριθμός μαθητών. 
 
Εναλλακτικά, μέλη που επιθυμούν να ξεκινήσουν μαθήματα Ρωσικής γλώσσας αλλά διαθέτουν λιγότερο 
χρόνο την εβδομάδα, μπορούν να ξεκινήσουν κύκλο μαθημάτων 60 ωρών, Δευτέρα & Παρασκευή 10.00 – 
12.00 ή Τρίτη & Σάββατο 10.00 – 12.00 με τελικό κόστος 400€.  
 
Από τη μεριά σας, θα θέλαμε να προωθήσετε  την πρόταση του Ινστιτούτου Πούσκιν στα μέλη σας 
μέσω e-mail και αν υπάρχει η δυνατότητα, και με εμφάνιση internet banner στην ιστοσελίδα σας.  
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Νανά Βιταλιώτου 
Υπεύθυνη Προβολής & Επικοινωνίας 
Ινστιτούτο Πούσκιν 
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Το Ινστιτούτο Πούσκιν ιδρύθηκε το 1992 και είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Κρατικού 

Ινστιτούτου Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν, ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ρωσίας. Το 

Ινστιτούτο έχει ενταχθεί στα Διακρατικά Προγράμματα Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ρωσίας και 

εποπτεύεται από το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας. Έχει βραβευθεί από τη Ρωσική Κυβέρνηση για τη 

συμβολή του στην ανάπτυξη των ελληνορωσικών σχέσεων και τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας.  

  

Το Ινστιτούτο Πούσκιν λειτουργεί επίσημα ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως 

ξένης γλώσσας με διπλώματα που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.  

 

Το Ινστιτούτο Πούσκιν συνεργάζεται για τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας με την Ελληνική βουλή, 

δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρίες, διπλωματικές αντιπροσωπείες και άλλους, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και το ρωσικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

 

Ακολουθώντας τις τάσεις στην σύγχρονη εκπαίδευση, το Ινστιτούτο Πούσκιν διαχειρίζεται και παραδίδει 

μαθήματα εξ αποστάσεως, μέσω e-learning και ενημερώνει το κοινό του μέσω των social media. 

 

Παράλληλα με τα μαθήματα ρωσικής γλώσσας, το Ινστιτούτο προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας, 

μετάφρασης και εκδίδει, εισάγει και διαθέτει ρωσικά εκπαιδευτικά βιβλία. Διοργανώνει πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και έχει στην ιδιοκτησία του το πολύτιμο αρχείο του «Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου» και τη 

σημαντικότερη ρωσική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Συνεχίζει δε τη μακρά παράδοση διδασκαλίας των 

ρωσικών που ξεκινά από το 1945 με τον Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο, φορέα που ενσωματώθηκε στο 

Ινστιτούτο Πούσκιν. 
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