
W dniach od 18 do 25. 09. 2010 r. o mioosobowa grupa rusycystów z Polski (w ród

nich nasza pani Barbara Borowy) wzi a  udzia  w Mi dzynarodowym Seminarium

Podwy szania Kwalifikacji dla nauczycieli j zyka rosyjskiego w Instytucie J zyka

Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Spotkali si  tam nauczyciele prawie z ca ej

Europy(mi dzy innymi z Grecji, W gier, S owenii, Serbii).

Poprosi am Pani  profesor o opowiedzenie o tym wyje dzie.

„By  tu mój czwarty wyjazd do Moskwy. Tym razem by  to wyjazd na seminarium,

podczas, którego mieli my du o zaj  z praktycznej nauki j zyka rosyjskiego, jak te

z metodyki nauczania tego j zyka. Zaplanowane zaj cia by y niezwykle ciekawe. Wyk ady

i wiczenia prowadzili pracownicy naukowi Instytutu. Ciekawe by y rozmowy

z nauczycielami z innych pa stw, refleksje na temat problemów nauczania i wymiana

do wiadcze . Spotkania z przedstawicielami wydawnictwa "Z otoust" umo liwi y

nauczycielom pe ny przegl d nowo ci z zakresu literatury do nauczania j zyka rosyjskiego

jako obcego.

Niezwykle ciekawym punktem programu by a wizyta w Ogólnokszta cej szkole nr

299, któr  zwiedzili my, spotkali my si  z nauczycielami i obserwowali my lekcje w ró nych

klasach. Ja by am na lekcji gramatyki j zyka rosyjskiego w klasie VII i z satysfakcj  mog am

stwierdzi , e wielu moich uczniów poradzi oby sobie o wiele lepiej na tych zaj ciach..

 W wolnym czasie zwiedzali my Moskw . Oczywi cie jak zawsze by am na Placu

Czerwonym, przespacerowa am si  po Warwarce, zwiedza am niezwyk e Moskiewskie City

Center,  by am w muzeum W. Wysockiego, którego jeszcze nie widzia am, na spektaklu

„O enek” Gogola w teatrze im Majakowskiego. Bardzo atrakcyjnym punktem pobytu

w stolicy Rosji by a nocna objazdowa wycieczka po Moskwie, w czasie której podziwiali my

panoram  miasta z tarasu widokowego na Worobiowych Gorach.

Wszystkie zaj cia, spotkania, zwiedzanie Moskwy oraz wymiana do wiadcze  s  dla

niezwykle cenne i przydatne w dalszej pracy. Mam nadziej , e kontakty nawi zane w czasie

Seminarium zapocz tkuj   wspó prac  pomi dzy nauczycielami i uczniami z ró nych krajów

Europy.”

zapisa a Agnieszka Kuty a klasa II b








