Panevropski Univerzitet
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Fakultet filoloških nauka

Семинар за наставнике и сараднике руског језика као страног

« Савремене тенденције у настави руског као страног језика»
Датум одржавања: 15-22. април 2022. године
Мјесто одржавања: путем платформе Zoom
(линк ће бити прослеђен учесницима прије одржавања семинара)
Организатори:
Факултет филолошких наука Паневропског универзитета «Апеирон» (Бања Лука)
Државни институт руског језика «А.С. Пушкин» (Москва)
Тамбовски институт за стручно усавршавање професора руског језика (Тамбов)
Позивно писмо
Поштоване колеге!
У оквиру Међународне научно-практичне конференцији биће одржан семинар за
стручно усавршавање наставника руског језика «Савремене тенденције у настави руског
као страног језика». На курсу ће се дискутовати о следећим темама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуелна питања дигиталне лингводидактике
Проблеми и перспективе комбинованог учења
Технологије игара у настави руског језика као страног
Повећање мотивације за учење руског језика као страног
Улога дигиталних ресурса у настави руског језика као страног
Руски језик као страни у стручне сврхе

Обим: 24 сата
Формат: на даљину путем платформе Zoom
Документ: сертификат на руском језику
Језик извођења семинара: руски
Котизација за учеснике семинара: 25 евра за стране учеснике
1

Рок уплате котизације: 01.4.2022.г.
У прилогу ће бити дате инструкције за девизно плаћање.
На семинар се позивају наставници руског као страног и нематерњег језика, филолози,
студенти и дипломци специјализованих факултета који су заинтересовани за методе
наставе руског језика.
За учешће на семинар неопходно је на адресу apeiron.konferencija@apeiron-edu.eu :
1) До 15.3.2022. послати попуњену пријаву (налази се на страници 3 овог документа)
2) Скениран доказ о уплати послати до 01.4.2022.г.
Оквирни програм семинара за стручно усавршавање са темама и предавачима биће
послат учесницима до 10. априла 2022.г.
Радни језик семинара: руски
Контакт особа: доцент др Александр Аркадјевич Шуклин,
apeiron.konferencija@apeiron-edu.eu
Напомена: За учешће на семинару није неопходно и учешће на конференцији.

С поштовањем,
Декан Факултета филолошких наука
Проф. др Катарина Држајић Лакетић

________________________________

Бања Лука
Број: ____________
Датум: __________
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Прилог 1.
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРУ
Презиме, име, име оца
(на руском језику)
Организација у којој је
запослен (на руском језику)
Радно мјесто, научно звање,
степен (на руском језику)
Адреса

Контакт

Телефон

e-mail

Прилог 2.
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
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