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Opis kursu:
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien znać język rosyjski na poziomie
B1/B2
Opis ogólny
Kurs przeznaczony dla osób, które chcą udoskonalić praktyczne
umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym. Zakłada aktywny udział słuchaczy w zajęciach (udział w
dyskusji, przedstawienie i obrona własnego stanowiska, przekonywanie do
swoich racji, opowiadanie, prezentacja, adekwatne wyrażanie swoich
emocji). Na każde zajęcia studenci muszą przeczytać przekazany przez
prowadzącego tekst na określony temat i przygotować ustne odpowiedzi
na dołączone do tekstu pytania.
Istnieje możliwość wyboru tematów do omówienia przez grupę
uczestników.

Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Przykładowe tematy
- Nauka; praca w kraju i za granicą; bezrobocie; kariera a rodzina;
odpowiedzialność przed sobą i społeczeństwem w jej różnych aspektach
- Globalne problemy ludzkości (ekologia; problem niedożywienia i żywność
genetycznie modyfikowana; problemy demograficzne; choroby
cywilizacyjne)
- Życie w dużym mieście i poza miastem: plusy i minusy
- Rola Internetu w komunikacji międzyludzkiej; zawieranie znajomości
przez Internet: plusy i minusy

- Medycyna dla każdego, czyli domowe metody na wszystkie choroby
- Dyskryminacja; nierówność socjalna i walka o prawa człowieka
- Przestępczość; korupcja; prawo i jego przestrzeganie
- Kryzys kultury w świecie współczesnym
- Armia i różne wizje jej funkcjonowania
- Podróże; hobby; spędzanie czasu wolnego
- Moda, zdrowie i uroda
- Kim jest człowiek sukcesu? Oblicze współczesnego rynku pracy i świata
biznesowego
- Poznaj siebie: psychologia na każdy dzień. Przyjaźń, miłość i nienawiść
– psychologia uczuć
- Rola religii w życiu jednostek i narodów
- Zostań mistrzem w swojej kuchni: najpopularniejsze dania na każdy
dzień
Gramatyka
Zadania gramatyczne są dobierane sytuacyjnie i bazują na przerabianiu
kwestii, z którymi grupa ma największe problemy
Wymagania oceny
Słuchacz zakończy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie i
aktywnie uczestniczył w zajęciach (mile widziane 80 % obecności) , oraz
zaliczy na ostatniej lekcji egzamin ustny, polegający na omawianiu z
prowadzącym konkretnego problemu z podanego do przeczytania tekstu.
Literatura
Zbiory tekstów do czytania na poziomie B1/B2 petersburskiego
wydawnictwa „Златоуст” do wyboru przez grupę na pierwszych zajęciach
w porozumieniu z lektorem, autentyczne teksty z prasy i z Internetu oraz
dodatkowe materiały autorskie.

Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest rozwinięcie umiejętności poprawnego i łatwego
posługiwania się w mowie i piśmie językiem rosyjskim w szerokim
zakresie tematów i sytuacji życia codziennego i zawodowego na poziomie
B2.

Umiejętności językowe słuchacza po zakończeniu kursu
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym:
słuchacz nauczy się bezstresowego porozumiewania się w języku
rosyjskim na wszystkie pojawiające się w relacjach międzyludzkich
głównej tematy, przyswoi sprawiające mu dotychczas kłopoty zagadnienia
gramatyczne, powtórzy i wzbogaci słownictwo; nauczy się adekwatnie
wyrażać swoje emocje. Pozna tradycje, kulturę i religię Rosji, a także rolę,
jaką odgrywają w życiu kraju i społeczeństwa.

