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Tydzień języka polskiego w szkołach rejonu
wileńskiego

Inauguracja Tygodnia Języka Polskiego

Zgodnie z decyzją członków Koła
Metodycznego Polonistów Rejonu
Wileńskiego z dnia 23 września br. „O
potrzebie zorganizowania Tygodnia Języka
polskiego” 15 listopada br. w auli Uniwersytetu
Edukologicznego w szkołach rejonu
wileńskiego został uroczycie zainaugurowany
„Tydzień Języka Polskiego”.

„Tydzień języka polskiego w szkołach rejonu wileńskiego odbywa się już kolejny rok z rzędu,
ale po raz pierwszy na taką skalę. Z inicjatywy polonistów rejonu wileńskiego inauguracja oraz
zakończenie zostaną zorganizowane na uniwersytetach. W ten sposób dojdzie do integracji
środowiska szkolnego i akademickiego” - powiedziała PL DELFI dr Irena Masojć, kierownik
Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

Inaugurację rozpoczął wykład docenta Romualda Naruńca pt . „Poszukiwanie tożsamości w
literaturze współczesnej”. Następnie odbył się konkurs ortograf iczny. Uczniowie pisali
dyktando. Po krótkiej przerwie delegaci każdej szkoły mogli wziąć udział  w quizie o języku,
literaturze i kulturze polskiej. Inaugurację zakończył koncert  zespołu „Viva L'arte”, który
założyły studentki pierwszego roku f ilologii polskiej.

„W szkołach z polskim językiem nauczania (gimnazjach, średnich, podstawowych) „Tydzień
Języka Polskiego” będzie się odbywał w dniach 15-27 listopada. W tych dniach będą
zorganizowane wieczory poetycko-muzyczne, konkursy recytatorskie, spotkania z poetami,
dziennikarzami, konferencje, dyktanda, zabawy językowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w
uroczystościach wspólnoty szkolne, rodziców, dziadków oraz wszystkich chętnych“ -
powiedziała PL DELFI Janina Klimaszewska, starszy specjalista wydziału oświaty samorządu
rejonu wileńskiego, kuratorka polonistów.

Celem przedsięwzięcia jest :
popularyzacja języka polskiego oraz poprawności językowej wśród młodzieży szkolnej w
szkołach rejonu wileńskiego;
poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka;
rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
kształcenie sprawności ortograf icznej;
rozwijanie zainteresowań f ilmem, teatrem poezją polską;
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prezentacja osiągnięć uczniów;
promowanie recytatorskich i aktorskich talentów uczniów.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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