
„WARSZTATY METODYCZNE” w Biłgoraju 

 

 

W dniach 14 – 18 listopada w Polsce gościli wykładowcy z Państwowego Instytutu im. A. S. 

Puszkina w Moskwie, którzy w ramach projektu „Warsztaty metodyczne” prowadzili lekcje otwarte dla 

uczniów i studentów, seminaria i treningi dla wykładowców i nauczycieli języka rosyjskiego. Projekt 

finansowany jest przez Rossotrudniczestwo, a realizowany przez Instytut im.A.S.Puszkina. Całą organizacją 

warsztatów zajmoło się Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego i Rosyjski 

Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie. Zajęcia odbywały się w Warszawie, Biłgoraju i Lublinie. 

Nasza szkoła (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju) miała zaszczyt uczestniczyć w tym 

projekcie, a organizacją całego przedsięwzięcia w Biłgoraju zajmowała się p. Barbara Borowy – członek 

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego. 

Do Biłgoraju przyjechało wielu znamienitych gości: z Instytutu A. S. Puszkina -  

prof. W. W. Mołczanowski, doc. N.D. Kirsanowa, doc. L.W. Frołkina, doc. E. A. Szymaniuk, doc. Olga 

Trofimowa, z RONiK-u w Warszawie Daria Isajewa, z PSNiW prof.Ludmiła Szypielewicz i  Konstanty 

Makuszew. 

Seminarium w naszej szkole odbyło się 17 listopada. Składało się ono z dwóch części. W pierwszej 

części odbyły się dwie lekcje otwarte. Pierwsze zajęcia „Leksyka na lekcji” przeprowadziła pani docent 

N.D. Kirsanowa, drugie „Gramatyka na lekcji” docent L.W. Frołkina. W lekcjach uczestniczyli uczniowie 

klas: IIbk, IIghj i kilkoro uczniów z kółka języka rosyjskiego, a obserwowało zajęcia 29 nauczycieli  

z Biłgoraja i okolicznych wiosek, jak również z Janowa Lubelskiego, z Łańcuta i Ostrowca 

Świętokrzyskiego. Były to niezwykle ciekawe zajęcia zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. 

Niezwykłość polegała na tym, że były prowadzone zajęcia dla uczniów, a nauczycieli mogli to obserwować 

i brać w tym udział. Uczniowie pokazali swoją wiedzę z języka rosyjskiego i starali się aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach.  

Następnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli: «Обучение лексике в практическом курсе 

русского языка»  - prowadzone przez docent N.D. Kirsanową,  «Место диалога культур в обучении 

русскому языку как иностранному»» - prowadzone przez profesora W.W.Mołczanowskiego,  «Диктанты 

на уроке» - prowadzone przez docent J. A. Szymaniuk.  

Tego typu seminaria z lekcjami otwartymi są nową formą dokształcania nauczycieli. Ma ona polegać 

na spójności uczniów, nauczycieli i wykładowców. Wykładowcy prowadzą zajęcia, uczniowie,  

i równocześnie też nauczyciele, uczą się. Dla nauczycieli jest ważna możliwość wymiany doświadczeń,  

a przede wszystkim możliwość dyskusji z nosicielami języka rosyjskiego, fachowcami w dziedzinie 

metodyki. 

Każdy uczestnik otrzymał magazyn «Русский Мир», upominki od wydawnictwa PWN,  

a członkowie Stowarzyszenia dodatkowo otrzymali książki w języku rosyjskim. 



Cieszy nas, że na tym nie koniec, że nasza szkoła będzie miała możliwość udziału w następnych 

projektach.  

	  

B.Borowy  

nauczyciel LO im. ONZ 

członek Zarządu Stowarzyszenia 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  



	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  



	  

	  
	  

	  

	  


