
   

 
Z A P R O S Z E N I E  

 

PWN, Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie,  

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego  

oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie 

zapraszają nauczycieli języka rosyjskiego na konferencję metodyczną 

 

w Warszawie, 6 kwietnia roku. 

Siedziba Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury, ul. Belwederska 25.  

 

Innowacyjność w nauczaniu 

i współczesnych podręcznikach do nauki języka rosyjskiego 

 
Program: 

10:00–10:30  Rejestracja uczestników 

10:30–11:15  Современное состояние учебников РКИ: достижения и проблемы. 

Лилия Вохмина – autorka podręcznika "Русский класс", Państwowy Instytut Języka 

Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie 

Uczestnicy dowiedzą się:  

• jakie innowacje zawierają nowe rosyjskie podręczniki dla obcokrajowców, 

• w jakim stopniu nowe podręczniki rosyjskie mogą się przydać nauczycielom w Polsce jako 

materiał dodatkowy, 

• jakie nowe współczesne słownictwo powinien znać nauczyciel języka rosyjskiego. 

11:15–11:30 Przerwa kawowa 

11:30–12:30  Nowa podstawa programowa – nowi uczniowie – nowe strategie 

i wyzwania nauczyciela języka rosyjskiego. 

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

PWN Wydawnictwa Szkolnego.  

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. 

12:30–12:45 Przerwa kawowa 

12:45–13:45  Современный русский язык в поэзии и музыке 

Владимир Аннушкин, Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w 

Moskwie. 

Tematyka wykładu: 

• współczesny język rosyjski w poezji i piosenkach, 

• jak nauczyciel może pomóc uczniom zrozumieć poezję XVIII wieku. 

13:45–14:45 Obiad 



   

 

14:45–15:30 Учебник русского языка 21 века для иностранцев. 

Ольга Плотникова, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 

Tematyka wykładu: 

• współczesne technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego, 

• nowe typy zadań i formy pracy dydaktycznej w podręcznikach dla obcokrajowców w Rosji.   

15:30–16:00  Wykorzystanie filmów rysunkowych na lekcjach języka rosyjskiego. 

Ludmiła Szypielewicz, Katedra Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tematyka wykładu: 

• film rysunkowy jako narzędzie edukacyjne, 

• korzyści dla uczniów i nauczyciela. 

16:00–16:15 Przerwa kawowa 

16:15–17:00 Тесты в обучении и в профориентации. 

Наталия Татаринова, Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina  

w Moskwie. 

Tematyka wykładu: 

• prezentacja testów Instytutu Puszkina dla uczniów i dla nauczycieli, 

• podsumowanie pisemnych testów przeprowadzonych w przerwie między wykładami wśród 

uczestników (testy są anonimowe). 

 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 4.04.2019 r.: 

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

 

 

W trakcie konferencji uczestnicy otrzymają: 

• bezpłatne egzemplarze promocyjne najnowszych 

podręczników i zeszytów ćwiczeń Вот и мы! по-новому,  

• zestaw materiałów konferencyjnych,  

• dwustronny plakat realioznawczy Rosja/Moskwa,  

• dwa certyfikaty uczestnictwa: od PWN i Instytutu Puszkina.  

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. 

Decyduje kolejność zapisów na każdą sesję. 

 

 

 

Partnerzy konferencji:  
 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWN Wydawnictwo Szkolne 

www.wszpwn.pl 

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

