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 20 września 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyło się 
seminarium językowo-metodyczne pod hasłem „ Rosyjska frazeologia i wirtualne muzea Rosji  
w nauczaniu języka rosyjskiego”. 
 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. 
 Na seminarium przybyło ponad 40 nauczycieli ze szkół i uniwersytetów z całej Polski. 
Spotkanie odbyło się w Bibliotece Literatury Dziecięcej im. S. Michałkowa w LO im. ONZ  
w Biłgoraju. 
 Uczestników seminarium serdecznie przywitali dyrektor szkoły Pan Marian Klecha oraz 
Pani Ludmiła Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka 
Rosyjskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Profesor Smolina Ksenia Pawłowna z Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego 
zaprezentowała uczestnikom wykład na temat rosyjskiej frazeologii na praktycznych zajęciach 
języka rosyjskiego. Wszyscy mogli się dowiedzieć co to są frazeologizmy, jaką pełnią funkcję w 
języku, jak można je podzielić na grupy tematyczne oraz poznać  ich pochodzenie i znaczenie. 
 W czasie warsztatów Pani profesor wspólnie z nauczycielami omawiała znaczenia  
frazeologizmów na konkretnych przykładach. Wszyscy słuchacze otrzymali ciekawe karty pracy  
z frazeologizmami i zadaniami, które mogą wykorzystać na lekcjach języka rosyjskiego w szkole. 
 Po krótkiej przerwie na filiżankę kawy i ciasto, swój wykład zaprezentowała profesor 
Mołchanova Tatiana Władysławowna – zastępca głównego redaktora międzynarodowego 
czasopisma „NHS”, ekspert w dziedzinie kultury i sportu. 
 Pani profesor przedstawiła klasyfikację muzeów według typów i profilów, zaprezentowała 
leksykę związaną z tematem muzeum oraz zaprosiła wszystkich uczestników w wirtualną 
wycieczkę po muzeach Rosji. Nauczyciele mieli możliwość obejrzeć krótkie filmy dotyczące 
znanych muzeów Rosji. 
 Na podstawie materiału multimedialnego oraz zaprezentowanej leksyki dotyczącej tematu 
muzeum, nauczyciele mieli za zadanie w grupach stworzyć konspekt lekcji. Wszystkim 
uczestnikom konkurs na najlepszy scenariusz zajęć bardzo się spodobał.  
 Po zakończeniu pracy w grupach, poszczególni wybrani przedstawiciele prezentowali plany 
i koncepcje swoich grup. Wszystkie konspekty bardzo się spodobały Pani profesor i stwierdziła, że 
wszyscy są zwycięzcami.  
 Po zajęciach praktycznych i obiedzie odbyły się obrady okrągłego stołu, które poprowadziła 
P. prof. Ludmiła Szypielewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego.  
 Tematem obrad było w jaki sposób w dzisiejszym świecie motywować uczniów do nauki 
języka rosyjskiego. Wszyscy zebrani aktywnie wzięli udział w dyskusji i proponowali ciekawe 
rozwiązania dotyczące rozwijania motywacji wśród uczących się.  
 Nauczyciele zwrócili uwagę na wykorzystanie zasobów multimedialnych na lekcjach, które 
przyciągają uwagę ucznia, wprowadzenie gier i zabaw językowych, konkursów, quizów, metod 
aktywizujących, wykorzystania na lekcjach materiałów realioznawczych. 
 Seminarium zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów. Ponadto członkowie 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego otrzymali czasopisma 
„Русский мир”.  



 W czasie przerw uczestnicy wymieniali się między sobą swoim doświadczeniem 
dydaktycznym, a także mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z nosicielami języka rosyjskiego. 
 Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na wysoki poziom wszystkich wykładów, 
interesującą dyskusję i owocną wymianę doświadczeń specjalistów. 
 Serdecznie dziękujemy za udział w seminarium! 
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Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia zdjęć z seminarium, które znajdują się w 
galerii na stronie głównej szkoły. 

 
 

Powitanie gości przez dyrektora szkoły p. Mariana Klechę 
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