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Projekt Ruského centra č. 1719/I-171-17

Kurzy zvyšování kvalifikace učitelů ruského jazyka
«Současný učitel ruského jazyka»
Projekt je financován z prostředků grantu Fondu „Russkij mir“, Moskva
Cíl projektu:
realizace (organizace) kurzů na zvyšování kvalifikace učitelů ruského jazyka
Cílová skupina:
- učitelé ruského jazyka základních, středních škol, odborných učilišť, gymnázií a jiných
vzdělávacích zařízení, která poskytují základní, střední a odborné vzdělání Plzeňského kraje a
blízkých regionů;
- studenti posledních ročníků a absolventům pedagogických fakult se studijním obrem
zaměřeným na ruský jazyk.

Předpokládaný počet účastníků: maximálně 25
Celkový objem kurzů: 80 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:
Kurz se skládá ze 19 bloků:
48 ak. hodin – blok přednášek a seminářů, které se budou konat 1krát za měsíc. Každý z nich
se bude skládat ze tří přednášek/seminářů, věnovaný metodice výuky ruského jazyka, ruské
kultuře a ruským reáliím, učebním materiálům, atd.
16 ak. hodin – praktické hodiny s rodilým mluvčím, které účastníkům umožní zdokonalit své
jazykové dovednosti a seznamovat se s ruskou kulturou prostřednictvím autentických
materiálů. Při hodinách budou používány texty z děl ruských spisovatelů a básníků, audio a
video materiály z knihovny a mediatéky Ruského centra v Plzni, tisk, noviny, televizní
pořady, atd.
V rámci projektu se doporučuje provést 2 praktické semináře (každá po 4 ak. hodinách), při
kterých bude mít každý frekventant kurzu možnost procvičit se ve využití interaktivní tabule,
počítače, tabletu, internetových zdrojů k výuce ruského jazyka.
Závěrečný blok bude mini konference (8 ak. hodin), na které představí každý účastník svůj
projekt, vypracovaný na základě zadání (plán hodin nebo její části, cvičení, referát apod.,
který budou využívat při své práci). Zároveň si mohou vyměnit své zkušenosti a názory ze své
praxe.
Semináře se nebudou konat 2 měsíce v době prázdnin (červenec, srpen).

Po absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát.
Téma přednášek a seminářů
Metodika vyučování ruského jazyka jako cizího (fonetika a výslovnost, lexika a slovní
zásoba, základní otázky gramatiky).
Využití výukových materiálů (seznamování se s novými učebními materiály, využití prózy a
poezie, audio a video materiálů, zdrojů sítě internetu, online výuka, slovníky).
Ruské reálie (pamětihodnosti Ruska, městská kultura, ruské tradice a obyčeje, ruská kuchyně,
lidové umění, ruská literatura, historie, zeměpis, státoprávní uspořádání, ruská
kinematografie, divadlo, výtvarné umění, folklor).
Prezentace v ruském jazyce.
Témata se mohou změnit s ohledem na přání účastníků a aktuální situace.
Přednášky a semináře povedou vyučující a lektoři Západočeské univerzity v Plzni a jiných
českých univerzit (Univerzita Karlova Praha, Jihočeská univerzita České Budějovice), rodilí
mluvčí a pozvaní odborníci.

