Praktyki studentów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego
im. A. S. Puszkina w Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich
w Rudzie Śląskiej, woj. śląskie.
Dwie studentki Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w MoskwieAleksandra Panteleeva i Tamara Kaliczkina- przyjechały do Polski w celu odbycia praktyk
pedagogicznych. Dziewczyny są studentami drugiego roku studiów magisterskich. Mają
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka rosyjskiego jako obcego. Staż trwał od 26 marca
do 8 kwietnia 2017 roku.
Program praktyk obejmował obserwacje i prowadzenie zajęć z języka rosyjskiego. Sasza i
Toma prowadziły również zajęcia dodatkowe dla uczniów zainteresowanych językiem
rosyjskim.
Na początku stażu zapoznały się z systemem edukacji w Polsce, z organizacją pracy szkoły,
działalnością Samorządu Uczniowskiego, pracą szkolnej biblioteki. W Szkolnej Izbie Tradycji
zapoznały się z historią naszej szkoły, dzielnicy i miasta. Dużo czasu poświęciły na zapoznanie
się z podstawą programową z języka rosyjskiego, programami nauczania, podręcznikami,
pomocami, multimediami zgromadzonymi w pracowni języka rosyjskiego.
Praktykantki prowadziły i obserwowały zajęcia we wszystkich oddziałach i grupach
językowych naszego gimnazjum. Miały bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Zapoznały uczniów
z kulturą, tradycjami, historią swojego kraju. Prowadziły interesujące zajęcia, gry i zabawy
językowe rozwijały rozumienie ze słuchu i umiejętności mówienia. Uczniowie byli
zaangażowani i otwarci na współpracę ze studentkami, szybko też nawiązali z nimi dobry i
serdeczny kontakt.
Studentki prowadziły również zajęcia z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Rudzie Śląskiej oraz studentami Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Oprócz programu dydaktycznego studenci realizowali bogaty program kulturalny.
28 marca zwiedziły Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, zapoznały się z historią
naszego miasta, z rozwojem przemysłu, strojami ludowymi, tradycjami na Górnym Śląsku. W
tym samym dniu uczestniczyły w koncercie śląskich pieśni w Centrum Inicjatyw Społecznych
w dzielnicy Orzegów. 29 marca po zajęciach na uczelni zapoznały się z historią Sosnowca i
zwiedziły stolicę województwa śląskiego Katowice.
30 marca wzięły udział w 20 Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych, na którą zapraszani są
uczniowie III klas gimnazjalnych, aby zapoznać się z dalszą ścieżką edukacyjną. Giełda stała
się doskonałą okazją, aby zapoznać Rosjanki z kierunkami kształcenia w średnich szkołach
Rudy Śląskiej. Studentki poznały Panią Poseł Danutę Pietraszewską, która jest
pomysłodawczynią tego wspaniałego przedsięwzięcia, Panią zastępcę Prezydenta Miasta

Annę Krzysteczko, radnych naszego miasta, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w
Gliwicach Pana Jacka Tarkotę oraz Panią wizytator Ewę Borys, nauczycieli i dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych.
31 marca studentki wzięły udział w finale Międzynarodowego Konkursu Lingua.ART.edu
„Słowem malowane” w Wodzisławiu Śląskim. Konkurs polegał na przeczytaniu utworu w
języku obcym, następnie należało wykonać ilustrację oraz napisać streszczenie nawiązujące
do ilustracji. Uczniowie naszego gimnazjum wystartowali w dwóch kategoriach językowych:
w języku angielskim i rosyjskim. W języku rosyjskim odnieśliśmy wysokie wyniki. Wyróżnienie
zdobyła Katarzyna Grabczyk, jej opiekunem była Pani Agnieszka Nocoń. I miejsce zdobyła
Aleksandra Gierasińska przygotowana pod kierunkiem Pana Bronisław Wilka. Do konkursu
wpłynęło kilkaset prac z całego świata z 15 krajów. Po rozdaniu nagród uczniowie wzięli
udział w warsztatach plastycznych, a nauczyciele wraz z naszymi studentkami w warsztatach
dla nauczycieli języka rosyjskiego.
1 i 2 kwietnia nasza szkoła zorganizowała pobyt dla laureatów konkursu. W organizacji zajęć
integracyjnych pomagały również studentki z Instytutu oraz trójka studentów z Uniwersytetu
Śląskiego. Dla nauczycieli i uczniów z Armenii, Serbii, Gruzji i Litwy zorganizowaliśmy 1
kwietnia wycieczkę do Krakowa. Goście zwiedzili Kraków, zapoznali się z historią naszego
kraju. 2 kwietnia Pan Bronisław Wilk oprowadzał grupę obcokrajowców po Katowicach.
4 kwietnia Rudę Śląską odwiedził Prezydent Polski Pan Andrzej Duda. Spotkał się z
mieszkańcami naszego miasta, studentki miały okazję sfotografowania się z Prezydentem
oraz krótkiej rozmowy w języku rosyjskim.
W tym dniu wzięły udział w finale Miejskiego Konkursu Plastycznego „ Najpiękniejsza
pisanka wielkanocna”. Konkurs organizuje Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Rudzie Śląskiej. Aleksandra i Tamara zapoznały się z tradycjami wielkanocnymi w Polsce.
5 kwietnia uczestniczyły w wyjeździe do Oświęcimia do największego niemieckiego obozu
koncentracyjnego i zagłady. Jak każdy z nas mocno przeżyły pobyt w miejscu , gdzie
pomordowano tylu ludzi różnych narodowości.
6 kwietnia studentki przeprowadziły warsztaty z języka rosyjskiego dla nauczycieli języka
rosyjskiego w naszym mieście. Zapoznały z możliwościami kształcenia w Instytucie Puszkina
w Moskwie.
7 kwietnia na spotkaniu z uczniami podziękowano Aleksandrze i Tamarze za
przeprowadzenie ciekawych zajęć lekcyjnych, za organizację dodatkowych zajęć, za
uatrakcyjnienie lekcji języka rosyjskiego, za zainteresowanie młodzieży swoim językiem
ojczystym. Przekazano również podziękowania Pani Wiktorii Kostevej i Pani Rektor Instytutu
Margaricie Rusieckiej za pomoc w realizacji praktyk. Dyrektor szkoły również podziękował
swoim nauczycielkom języka rosyjskiego Pani Justynie Mąderek i Agnieszce Nocoń za pomoc
w organizacji stażu. Podczas swojego wystąpienia opowiedział również o roli Polskiego

Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego w Warszawie na czele z Panią
Prezes Ludmiłą Szypielewicz, która pomogła w kontaktach naszego gimnazjum z Instytutem
Puszkina w Moskwie. Opiekunem praktyk był Pan Bronisław Wilk, nauczyciel języka
rosyjskiego, dyrektor szkoły i członek PSNiWJR w Warszawie.

