
„SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI I WYKŁADOWCÓW JEZYKA 
ROSYJSKIEGO” 

 
 
26 stycznia w naszej szkole w ramach projektu „Szkoła – lider” odbyło się seminarium dla 
nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego pod hasłem  „Innowacje w nauczaniu języka 
rosyjskiego”. 
Organizatorem seminarium było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka 
Rosyjskiego, a partnerem Stowarzyszenie Polska – Wschód i Liceum Ogólnokształcące im. 
ONZ w Biłgoraju  
Stroną organizacyjną całego przedsięwzięcia w Biłgoraju zajmowała się p. Barbara Borowy – 
członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. 
Do Biłgoraja przyjechali:  prof. Ludmiła Szypielewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. 
W. Biełousow z wyższej uczelni w Moskwie. 
Seminarium uroczyście otworzył Pan dyrektor Marian Klecha życząc wszystkim przybyłym 
owocnej pracy. 
Oto program seminarium: 

• Работаем с текстом для аудирования, чтения и письменного общения. 
Мастер-класс. 
Профессор Людмила Шипелевич (Варшавский университет) 

• Мультфильмы на уроках русского языка- мотивация к обучению говорения  
и грамматики.  

Мастер-класс. 
Профессор Людмила Шипелевич (Варшавский университет) 

• Планы деятельности Польской ассоциации учителей и преподователей русского 
языка на 2012/2013. (конкурсы и курсы для учителей и учеников, поездки  
в Россию) 
 

• Современный русский язык в средствах массовой информации России. 
На примере газет и журналов. 

Лекция. 
Профессор Белоусов В.Н. (Москва, Россия) 

• Современный русский язык в средствах массовой информации России. 
На примере газет и журналов. 

Мастер-класс. 
Профессор Белоусов В.Н. (Москва, Россия) 

 
W przerwie uczestnicy seminarium mieli możliwość obejrzeć film z realizacji projektu 
utworzenia w LO im. ONZ Rosyjskiej Biblioteki im. S. Michałkowa przygotowany przez 
uczniów Powiatowego Gimnazjum pod kierownictwem Pani Anny Dobraczyńskiej, jak 
również z księgozbiorem tej biblioteki. 
W seminarium uczestniczyło 28 nauczycieli i wykładowców z wyższych uczelni  
z województwa lubelskiego. 
Dla wszystkich była to ważna możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim 
możliwość dyskusji z nosicielami języka rosyjskiego, fachowcami w dziedzinie 
metodyki. Na zakończenie konferencji każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa, 
czasopismo «Русский Мир», a członkowie Stowarzyszenia dodatkowo otrzymali materiały 
metodyczne i książki w języku rosyjskim. 
 

Barbara Borowy 



 

 
 
 

 


