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Предговор

Овај материјал je настао као потреба да се настава предмета
Руски језик 4 на Електротехничком факултету у Београду покрије
одговарајућим приручником, a са циљем да анимира суденте за
савлађивање наjтеже језичке вештине – говорне комуникације.
Приручник је назван „Едем в командировку“ и програмски је
конципиран као скуп ситуација у којима се може наћи будући инжењер
електротехнике на свом службеном путу у Русију. Материјал је тако
подељен на четири дела, са четири теме: Пословно путовање, Пословна
комуникација, Пословна документација и Пословни човек.
Свака од целина се састоји од два дела, а сваки има строго
одређену структуру: уводни текст, задаци за проверу разумевања
текста, граматичке вежбе, дијалошке ситуације, креирање
информације на руском језику на основу презентираних материјала и
самостално излагање на задату тему. Уводни текст је оригинални
материјал информативног карактера који садржи актуелну лексику у
вези са основном темом. Преко 5 циљано формулисаних питања
проверава се разумевање текста и његов основни садржај. У
Граматичким вежбама се акцентују само неки од проблема у
савлађивању граматике руског језика. У следећем блоку се дијалог
појављује као илустрација реалних ситуација из свакодневне
комуникације, а као материјал даје се и кратак преглед фраза из руске
говорне етикеције. Поглавље под називом Пренесите информацију има
за циљ да унесе динамику у наставни процес, употпуни информацију и
да буде подстицај за дискусију. Последње поглавље које се зове
Изјасните се оставља широке могућности или за репродукцију
обрађених садржаја или за импровизацију на задату тему.
Материјал подразумева солидно предзнање из руског језика, па
због тога у раду са њиме могу настати проблеми. Истовремено, због
разноврсних, актуелних и нетипичних садржаја требало би да код
слушалаца изазове интересовање и радозналост, као неопходне
допунске мотиве за учење руског језика.
Аутор
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