
   

 
Z A P R O S Z E N I E  

 

PWN zaprasza nauczycieli języka rosyjskiego  

w szkołach ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną 

 

w Lublinie, 5 kwietnia 2019 roku, w godz. 15.00–18.00 

Arche Hotel, ul. Zamojska 30. 

 

Zasięgnij języka w PWN  

– konferencja metodyczna dla nauczycieli języka rosyjskiego 

 
 

 

Program: 

 

15:00–16:30  Nowa podstawa programowa – nowi uczniowie – nowe strategie 

i wyzwania nauczyciela języka rosyjskiego 

 

Uczestnicy dowiedzą się, jak:  

• pracować w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka rosyjskiego po 

klasie 7 i 8 szkoły podstawowej (podstawa II.2.0 i III.2), 

• nauczyciel może wspierać ucznia podczas nauki języka rosyjskiego w rozwijaniu 

indywidualnych, skutecznych strategii uczenia się, 

• pracować z uczniem "trudnym" – z syndromem porażki, z wyuczoną bezradnością, słabo 

zmotywowanym (na wybranych zadaniach), 

• wybrać wielozadaniowy podręcznik, wspierający nauczyciela i ucznia w trudnym okresie 

wdrażania nowej reformy oświaty. 

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec – autorki popularnej serii Вот и мы przedstawią 

swoją nową wersję podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych Вот и мы! по-новому. 

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak – st. wykładowca, dydaktyk, tłumacz 

w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Niezmiennie kocha to, 

co robi, i robi to z wielką pasją, nie ustając w staraniach zaszczepienia 

tej pasji u swoich studentów. Autorka podręczników, kursów 

językowych, skryptów. Biega (na razie półmaratony) w koszulce „Нас не 

догонят”, słuchając rosyjskiego hip-hopu, morsuje, podróżuje.  

 

Sławomira Wujec – mogła zostać prawnikiem, ale miłość 

do rosyjskiego zwyciężyła. Nauczyciel-wulkan, uczniowie pamiętają jej 

lekcje (i szpilki) wiele lat po opuszczeniu murów poznańskiej Dąbrówki. 

Autorka podręczników. Z koleżanką ze studiów tworzą tandem 

doskonały. Świetnie szusuje, pysznie gotuje. 

 

16:30–17:00 Przerwa kawowa 

 



   

17:00–18:00  Особенности преподавания РКИ польскоязычным ученикам: 

проблема языковой интерференции, произношение, интонация 

 

Опираясь на данные современных подходов к обучению РКИ, а также на 

наблюдения, полученные на основе 9-летнего опыта преподавания русского языка 

польскоязычным студентам, лектор предлагает обсудить: 

• почему необходимо учитывать фактор родного языка  

• какие вопросы грамматики и фонетики вызывают у поляков наибольшую трудность  

• как бороться с языковой интерференцией при частичном сходстве польского и 

русского языков, т.е. как работать над «польским» русским вне языковой среды 

• почему так важно работать над произношением и интонацией 

• как создавать на уроке приятную психологическую атмосферу, 

располагающую к общению. 

Natalia Lyzhnikova – lektor, filolog i tłumacz języka rosyjskiego, pochodzi 

z Archangielska, autorka bloga „Rosyjski z duszą”. Lubi czytać, oglądać seriale, spać 

przy otwartym oknie (nawet zimą), spacerować. Piecze chleb na zakwasie i częstuje nim 

swoich przyjaciół i uczniów. Jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie 

im. A. Mickiewicza. 

 

   

 

 
                      

 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 3.04.2019 r.: 

 

na stronie: wszpwn.pl/konferencje           e-mailem: bok@wszpwn.com.pl           telefonicznie: 22 69 54 800 

 

 
Podczas rejestracji prosimy podać: 

 

datę i miejsce konferencji, nauczany  

przedmiot, imię i nazwisko, telefon  

kontaktowy, e-mail, nazwę i adres szkoły. 

 

W trakcie konferencji uczestnicy 

otrzymają materiały konferencyjne  

oraz certyfikat uczestnictwa. 

 

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc 

jest ograniczona. Decyduje kolejność  

zapisów na każdą sesję. 

 

 
PWN Wydawnictwo Szkolne 

www.wszpwn.pl 

http://www.wszpwn.pl/
http://www.wszpwn.pl/

