Akademické setkání
Dialogy s Ruskem:
rozvoj otevřeného vyučování v ruštině
(Ruská Federace - Česká republika)
Den první
23.11.2020
V první den se očekává koordinovaná samostatná práce účastníků s
materiály
na
webových
stránkách
akademického
setkání
OpenEducationRussian.cz
Všichni zúčastnění se musí:
1. Zaregistrovat na webu
https://openeducationrussian.cz/#registration
2. Absolvovat sociologický průzkum o roli ruského jazyka ve světě a
metodické podpoře učitelů ruského jazyka v zemích světa
https://openeducationrussian.cz/cz/#day1#!/tab/244345257-1
Účel průzkumu „Ruština očima cizinců“ - zjistit zájem publika o
výuku ruštiny, potřeba studovat různé jazykové aspekty.
3. Seznamít se s materiály:
 úvodní online přednáška „Moderní problémy vědecké a metodické
podpory
výuky
ruštiny
v
zahraničí“
https://openeducationrussian.cz/cz/#day1#!/tab/244345257-2
 série miniprezentací „Konverzace o ruské literatuře“ (problémy
moderní
literatury
a
jazyka)
https://openeducationrussian.cz/cz/#day1#!/tab/244345257-3
 virtuální
seznámení
s
ruskými
literárními
muzei
https://openeducationrussian.cz/cz/#day1#!/tab/244345257-4
4. Zúčastněte se soutěže knižních upoutávek (Booktrailer) o knihách v
ruštině https://openeducationrussian.cz/cz/#day1#!/tab/244345257-5

Den druhý
24.11.2020
Program bude se provádět v prezenční formě s využitím technologií
distančního vzdělávání.
Místo a odkaz na online webináře budou zaslány na e-maily uvedené při
registraci https://openeducationrussian.cz/#registration.
Čas - Praha.
9:45 – 10:00 Registrace účastníků.
10:00 – 10:10 Uvítání účastníků akademických setkání děkana fakulty filologie a
mediální komunikace Vyatské Státní univerzity paní K.S. Licarevé
10:10 – 11:00 Akademická přednášková síň
Moderní problémy vědecké Osud ruské literatury v
a metodické podpory
digitálním světě
výuky ruského jazyka v
zahraničí

Ruský jazyk na počátku
XXI století: lingvistický
přehled

11:30 – 13:00 Mistrovské kurzy
11:30-12:30 Hra od A do Z: Herní technologie a herní
pedagogika ve výuce a učení ruštiny jako cizího jazyka
12:30-13:00 Distanční technologie ve výuce ruštiny jako
cizího jazyka

Technologie generalizace
a systematizace znalostí
"Seznam"

13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Mistrovské kurzy
Gramatika ve výuce ruštiny jako cizího
jazyka

Lapbook ve výuce ruštinu

15:15 – 16:30 Kulaté stoly
Workshop „Model interakce zahraničních
vzdělávacích organizací s Ruskem na
podporu ruského jazyka“

Volný mikrofon „Ruský jazyk, ruská
literatura a kultura v otázkách a
odpovědích“

16:30 – 16:45 Vystoupení uměleckého sboru

