
SEMINARIUM JĘZYKOWO – METODYCZNE  
„TECHNIKI TEATRALNE W NAUCZANIU JĘZYKA ROSYJSKIEGO W GIMNAZJACH  

I LICEACH” 
 
 
 22 marca 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyło się seminarium 
językowo-metodyczne pod hasłem „Techniki teatralne w nauczaniu języka rosyjskiego  
w gimnazjach i liceach”. 
 Organizatorami seminarium byli Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców 
Języka Rosyjskiego, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Współpracy 
Polska-Wschód i LO im. ONZ w Biłgoraju. 
 Stroną organizacyjną całego przedsięwzięcia w naszej szkole zajmowała się się Pani  
B. Borowy – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka 
Rosyjskiego, nauczyciel  języka rosyjskiego z tytułem profesora w LO im. ONZ w Biłgoraju. 
 W seminarium wzięło udział wielu znakomitych artystów, profesorów, pracowników 
naukowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz przedstawiciel wydawnictwa PWN. 
 Uczestników seminarium serdecznie przywitali dyrektor szkoły Pan Marian Klecha oraz 
Pani Ludmiła Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka 
Rosyjskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Oto tematy seminarium: 

1. „Jak przełożyć język prozy na język teatru (budowanie spektaklu)” – warsztaty teatralne. 
Aktorka Alicja Jachiewicz-Szmidt (Biłgoraj, Polska).  

Aktorka razem z uczniami LO im. ONZ  przeprowadziła warsztaty  na temat tego, jak 
zbudować spektakl. Aktorka pokazała krok po kroku jak przygotowywała razem z uczniami liceum 
spektakl pt. „Ссора”, który  zajął I miejsce na I Międzynarodowym Teatralnym Festiwalu w 2013 
roku. Uczestnicy seminarium mieli możliwość także obejrzeć fragmenty spektaklu w wykonaniu 
uczniów. Wszyscy zwrócili uwagę na niezwykłą grę młodych aktorów, piękną scenografię i 
kostiumy. 
      2. „Актёрская игра и её особенности в постановке детского спектакля на русском языке”  
- мастер-класс Ведущие: Любовь Селютина - заслуженная артистка РСФСР, народная 
артистка России, актриса Театра на Таганке (Москва, Россия) i Наталья Шемякина - 
генеральный директор АНО „ПРОЛОГ”, организатор Международной школы русского языка 
и русской культуры „В. Даль”.  
N. Szemiakina  interesująco opowiedziała o Międzynarodowej szkole języka rosyjskiego i kultury 
rosyjskiej. Ponadto pokazała prezentację multimedialną i zaprosiła wszystkich uczestników do 
odwiedzenia szkoły.  
L. Seliutina opowiedziała jak należy recytować i interpretować wiersze oraz  zaprezentowała 
interpretację fragmentu „Евгения Онегина”. Wszyscy byli zachwyceni interpretacją. Aktorka 
również odpowiadała na pytania uczestników seminarium. 

2. „Музыкальное сопровождение в спектакле” - мастер-класс 
Ведущий: Михаил Блыщик - артист, ведущий специалист по вокально-хоровой и 
оркестровой деятельности ФГБУК „Всероссийский центр художественного творчества” 
(Москва, Россия).  
Artysta opowiedział o znaczeniu muzyki w spektaklu oraz zwrócił uwagę na wymowę dźwięków.  

3. „Фонетические игры и упражнения для обучения сценической речи” докладчик: 
Профессор Людмила Шипелевич (Варшавский университет) 

Pani profesor zaprezentowała różne gry  i ćwiczenia językowe, które nauczyciele mogą 
wykorzystać w procesie lekcyjnym, aby zmotywować i zachęcić uczniów do pracy. Zwróciła 
też uwagę na to, jak należy wymawiać samogłoski 
4. „Поговорим о русском театре” - Круглый стол 

Профессор Людмила Шипелевич (Варшавский университет) 
Wszyscy uczestnicy mogli dowiedzieć się na temat współczesnych tendencji w teatrze rosyjskim, a 



także mogli zadawać pytania zaproszonym gościom.  
 
 W trakcie seminarium uczestnicy zapoznali się z budowaniem spektaklu, ćwiczeniami  
i grami językowymi, które można wykorzystać w procesie lekcyjnym do zaktywizowania uczniów. 
W czasie zajęć można też było uzyskać wiele informacji dotyczących współczesnego teatru 
rosyjskiego.  
 Przedstawiciel wydawnictwa PWN zaprezentował nauczycielom ofertę nowych 
podręczników do pracy z uczniami. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali przez wydawnictwo 
publikacjami książkowymi i materiałami dydaktycznymi. 
 Seminarium zakończyło się rozdaniem czasopisma „Русский мир” oraz certyfikatów 
uczestnictwa. Członkowie Stowarzyszenia otrzymali jeszcze dodatkowo publikacje książkowe.  
 Wszystkie upominki ufundowało Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców 
Języka Rosyjskiego 
 W czasie przerw uczestnicy wymieniali się między sobą swoimi doświadczeniami, a także 
mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z nosicielami języka rosyjskiego. 
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