Charakteristika projektu č. 1718Gr/I-169-17

Projekt Ruského centra č. 1718/I-169-17

«Praktický kurz ruského jazyka pro rozvoj prezentačních dovedností
a komunikace. Úroveň В1-С1»
Projekt je financován z prostředků grantu Fondu „Russkij mir“, Moskva
Cíl projektu: realizace praktických kurzů ruského jazyka pro rozvíjení návyků komunikace a
provedení prezentace v ruském jazyce.
Kurz je zaměřen především na zdokonalování návyků ústní komunikace, poslechu,
zdokonalování znalostí gramatiky, rozvoj dovedností zvládnout prezentaci v ruském jazyce.
Cílová skupina:
- studenti a doktorandi Západočeské univerzity v Plzni, kteří plánují výjezd do Ruska s cílem
učební stáže nebo vědecké činnosti;
- vědečtí spolupracovníci a vyučující-nerusisté, kteří nezbytně potřebují ruský jazyk
v zaměstnání a při vědecké činnosti a plánují výjezd do Ruska s cílem učební stáže nebo
vědecké činnosti.
Předpokládaný počet účastníků: maximálně 20
Celkový objem kurzů: 104 akademických hodin.
Místo konání: Ruské centrum Fondu „Russkij mir“, učebna UU-308.
Adresa: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň.
Období realizace projektu: březen – prosinec 2017
Obsah kurzu:
1.část
1. Vlastní prezentace: Vzdělání, pracovní zkušenosti. Srovnání systému školství v ČR a v
Rusku. Ruské univerzity.
2. Rusko: Zeměpis, státoprávní uspořádání, základní údaje.
3. Cesta do Ruska: Na letišti, na nádraží, městská doprava. Půjčování auta.
4. Pobyt: V hotelu, studentská kolej. Hledání bydlení, pronájem bytu, pokoje.
5. V restauraci: Situace v místech veřejného stravování. Rozšíření znalostí o ruské kuchyni.
6. Jdeme na návštěvu: Návštěva v ruské rodině. Rozšíření znalostí o ruských rodinných
tradicích, pravidla chování.
7. Sport, aktivní způsob života, sportovní zájmy. Významné sportovní události: mistrovství
světa, olympijské hry (olympiáda v Soči).
8. Zdraví člověka: Návštěva u lékaře, v lékárně, v optice. Zdraví způsob života, nemoci.
9. Životní úroveň: Pojištění, výše platu, daně, důchod, penzijní pojištění. Sociální programy.
10. Organizace cesty do Ruska: Služební cesta, stáž, dovolená. Nutná dokumentace. Vízová
povinnost, žádost o vízum.
11. Ruský kalendář: Svátky a s nimi spojené tradice a zvyky. Oslava významných událostí

12. Ruský kalendář: Svátky a s nimi spojené tradice a zvyky. Oslava významných událostí
13. Závěr kurzu, opakování, hodnocení.
2. část
1. Cestování: V cestovní kanceláři. Nabídky, možnosti, příprava na cestu. Zajímavá místa
v Rusku a v Čechách.
2. Ruská a česká města: Moskva, Petrohrad, atd., Praha, Plzeň, rodné město. Pamětihodnosti,
průvodcovská činnost.
3. Kultura ve městě: divadla, kina, výstavy. Návštěva kulturní akce. Významní představitelé
ruské kultury.
4. Umění, architektura, hudba, literatura: Ruské galerie, divadla. Ruská umělecká díla.
5. Nakupování, služby V obchodě, v nákupním centru. Nákupy přes internet.
6. Nakupování, služby V kadeřnictví, (u holiče), čistírna, opravna, apod. Poskytování služeb.
7. Charakteristika člověka: Rysy charakteru, chování, vzájemné vztahy. Zvláštnosti ruského
charakteru.
8. Znalost prezentace v ruštině: Prezentace vlastní vědecké práce. Odborný styl. Beseda na
odborné téma.
9. Životní prostředí: Život ve městě a na vesnici. Současné problémy. Ekologie.
10. Bezpečnost, spolupráce, integrace:. Evropská unie. Vztahy Rusů a Čechů z historického
hlediska.
11. Prezentace vlastního výzkumu, práce: Situace – Na konferenci v Rusku
12. Prezentace vlastního výzkumu, práce: Situace – Na konferenci v Rusku
13. Závěr kurzu, opakování, hodnocení.
V rámci kurzu musí každý účastník vystoupit s prezentací vztahující se ke studijnímu oboru.
Program kurzu může být změněn podle požadavků a přání účastníků.
Po absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát.
Kurzy povedou vyučující a lektoři-rodilí mluvčí Západočeské univerzity v Plzni.

