Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
ve spolupráci s Českou asociací rusistů, z.s. a Česko-ruskou společností, z.s.
srdečně zve všechny zájemce na

21. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA
akreditovaný MŠMT v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
pod číslem jednacím 982/2015-1-179.
Dvoudenní seminář v rozsahu 16 hodin proběhne v termínu 2. – 3. října 2015 v Praze
v hotelu Pramen, adresa: Za Černým mostem 362/3, Praha 9. Zahájení semináře - pátek 2.
října v 16 hodin, ukončení semináře - sobota 3. října v 17 hodin. Seminář bude tradičně
věnován širokému okruhu otázek, přičemž důraz bude kladen na jejich didaktickou aplikaci a
využitelnost poznatků ve výuce ruského jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována
problematice utváření sociokulturní kompetence a práci s reáliemi.
Cena semináře: 950,- Kč (zahrnuje účastnický poplatek, lektorné a materiály, nezahrnuje
ubytování a stravování – bude hrazeno zvlášť v případě zájmu). Hradí se převodem,
složenkou či v hotovosti na místě.
Potřebné údaje:
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta,
Magdaleny Rettigové 4,
116 39 Praha 1
IČ: 00216208, DIČ: CZ 00216208
č. účtu: 000000 – 0085236011, kód banky: 0100,
konstantní symbol 0379, variabilní symbol 625515

Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno účastníka a skutečnost, že se jedná
o rusistický seminář. V případě platby převodem je třeba ji uhradit nejpozději do 20. září
2015. U pozdějšího termínu bude třeba předložit potvrzení o provedení platby.
Ubytování a stravování (zahrnuje nocleh v jedno- až třílůžkových pokojích dle volby účastníka
a stravu – páteční večeři, sobotní snídani a oběd a drobné občerstvení v sobotu odpoledne):
max. 740,- Kč dle požadavků účastníka (bude specifikováno v přihlášce).
Elektronickou
přihlášku
naleznete
na
internetových
stránkách
katedry:
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381. Přihlášky přijímáme do 15. srpna 2015. Program
semináře bude zveřejněn na výše uvedené adrese do začátku června 2015.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet na Jakuba Konečného, garanta programů
celoživotního vzdělávání na KRL – email: jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Na setkání s vámi se těší
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Mgr. Jiří Klapka

Vedoucí KRL, garant semináře

Předseda ČAR

Email: lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz nebo jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Telefon: 224 491 874

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Na semináři se můžete mimo jiné těšit na následující vystoupení:

Aktuální procesy v současném ruském jazyce
Doc. Liudmila Valová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni

Ruské reálie a jejich využití ve výuce. Utváření sociokulturní kompetence
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc., Univerzita Hradec Králové

Moderní architektura současné Moskvy
Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., České vysoké učení technické v Praze

Na co si dát pozor při výběru učebnice ruského jazyka
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., Mgr. Jakub Konečný, Univerzita Karlova v Praze

Email: lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz nebo jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Telefon: 224 491 874

