
WYJAZD SZKOLENIOWY DO MOSKWY 
  
 

W dniach od 23 listopada do 1 grudnia delegacja z Polski brała udział w wyjeździe 

szkoleniowym do Moskwy dla dyrektorów szkół, w których nauczany jest język rosyjski.  

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele szkół z: Lublina, Łodzi, Rudy Śląskiej, Warszawy, 

Międzyrzecza Podlaskiego, Łukowa Kędzierzyna Koźle i Biłgoraja. Najliczniejszą grupę 

stanowili delegaci z województwa lubelskiego, ze względu na szerokie zainteresowanie 

językiem rosyjskim w tym regionie. Naszą szkołę reprezentował pan dyrektor Andrzej Łokaj. 

Organizatorami tego wyjazdu byli: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka 

Rosyjskiego oraz Fundacja „Русский мир”. Wyjazdem kierowała pani prof. Ludmiła 

Szypielewicz. 

           Celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem edukacji w Rosji i podjęcie działań  

w celu nawiązania współpracy (wymiany uczniowskiej z tamtejszą młodzieżą). W czasie 

pobytu w Moskwie odbyło się spotkanie z pracownikami Ministerstwa Edukacji w Rosji oraz 

przedstawicielem Komisji Edukacji przy Dumie Państwowej Rosji, na których przedstawione 

zostały działania podejmowane w polskich szkołach w celu promocji nauczania języka 

rosyjskiego.  

W celu przybliżenia tamtejszego systemu kształcenia uczestnicy szkolenia odwiedzili 

dwie szkoły w Moskwie. Mieli oni możliwość zapoznania się ze sposobem prowadzenia 

lekcji w rosyjskich szkołach. Specjalnie dla polskiej delegacji uczniowie przygotowali 

prezentację obszarów działalności (kluby, projekty, koła zainteresowań). Podczas spotkania  

z rosyjskimi nauczycielami delegacja zapoznała się z systemem ich pracy, jak również 

przedstawiła system edukacji w Polsce. Przedstawiciel naszej szkoły pan Andrzej Łokaj  

o wyjeździe wyraża się następująco: „Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem  

i deklaracją pomocy ze strony ministerstwa przy nawiązywaniu współpracy z rosyjskimi 

szkołami. Będą podejmowane w tym celu odpowiednia działania. Dyrektorzy moskiewskich 

szkół deklarowali gotowość do współpracy.” Podczas wyjazdu delegaci mieli również 

możliwość zapoznania się z kulturą rosyjską. Zwiedzili Teatr na Tagance i obejrzeli 

przedstawienie „Jewgenij Oniegin”. Gospodarze szkolenia pokazali swoimi gościom całe 

miasto z najważniejszymi, cennymi zabytkami Moskwy. Uczestnicy zwiedzili m.in. Teatr 

Bolszoj, Plac Czerowny, Kreml i Skarbiec. Niesamowite i niezapomniane wrażenia wywarła 

wycieczka po nocnej Moskwie oraz wycieczka po starych miastach na trasie „Zołotoje Kolco 

Rossii”. 

Pan profesor Andrzej Łokaj, wyjazd podsumował następująco: „Jestem pod 

wrażeniem tempa i rozmachu rozwijającej się Moskwy, podziwiam piękne połączenie 



obiektów „starej Moskwy” i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Podoba mi się , że 

tak pieczołowicie są odbudowywane i rekonstruowane zabytki –szczególnie cerkwie. 

Należy wspomnieć o bardzo dużej życzliwości i gościnności Rosjan, którzy przyjmowali 

naszą delegację w Moskwie. Jestem pełen podziwu dla pani prof. Ludmiły Szypielewicz za 

organizację i bardzo ciekawy program wyjazdu”. 

  

Przygotowały: 
Tłuczek Emilia IIG 

Styk Aleksandra IIG 
  
  

 
 

 


