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1. Kształtowanie postaw autonomicznych

2. Kompetencje kluczowe na lekcji języka obcego

3. Środowisko sprzyjające uczeniu się języka obcego

4. Rozwijanie motywacji do nauki języka obcego

5. Nowoczesne technologie w nauczaniu i uczeniu się języka 
obcego

6. CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe

7. CLIL w praktyce

8. Język angielski we wczesnej edukacji językowej

9. Planowanie i organizacja zajęć językowych

10. Kompetencja interkulturowa
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Kompetencja kluczowa

Kompetencja jest kombinacją wiedzy, 
umiejętności i przyjmowanej postawy. 

Kompetencje kluczowe to kompetencje, 
które wspierają: rozwój osobisty, włączanie 

się w życie społeczne, aktywne 
obywatelstwo i możliwość znalezienia 

zatrudnienia.
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Kompetencje kluczowe

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. porozumiewanie się w językach obcych;

3. kompetencje matematyczne                      
i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne;

4. kompetencje informatyczne;
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Kompetencje kluczowe

5. umiejętność uczenia się;

6. kompetencje społeczne i obywatelskie;

7. inicjatywność i przedsiębiorczość;

8. świadomość i ekspresja kulturalna.
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Co to jest świadomość 
i ekspresja kulturalna?

To uznanie ważności i szacunek dla 
kreatywnego wyrażania myśli, doświadczeń  

i emocji poprzez różne środki, włączając       
w to muzykę, performance, literaturę,    

sztuki wizualne.
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Co to jest świadomość 
i ekspresja kulturalna?

Na świadomość i ekspresję kulturalną składają się m.in.: 
podstawowa wiedza na temat głównych dzieł kultury (w tym 

również kultury popularnej), świadomość dziedzictwa 
kulturowego własnego kraju i Europy oraz ich miejsca w świecie, 
umiejętność odniesienia własnej kreatywności i ekspresywności 

do kreatywności i ekspresywności innych osób, umiejętność 
zidentyfikowania i wykorzystania możliwości realizowania 

działalności kulturalnej, otwartość na różne formy ekspresji 
kulturowej i szacunek dla odmiennych kultur.
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U S T A W A
z dnia 6 stycznia 2005 r.                                 

o mniejszościach narodowych i etnicznych                   
oraz o języku regionalnym

Art. 19.

1. Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych, uważa się język, który:

1) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, 
którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;

2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów 
oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów.

2. Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski. Przepisy art. 
7-15 stosuje się odpowiednio, z tym że przez liczbę mieszkańców gminy, o  której 
mowa w art. 14, należy rozumieć liczbę osób posługujących się językiem 
regionalnym, urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego.

10Źródło: Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141 [dostęp: 17.01.2019 r.] 
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Flaga kaszubska
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Kaszuby (kaszub. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region 
kulturowy w północnej Polsce, będący częścią 

Pomorza Gdańskiego. Zamieszkują tu m.in. 
Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący 

się etnolektem kaszubskim, cieszącym się 
statusem języka regionalnego. 
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Istniały i istnieją różne hipotezy na temat 
pochodzenia nazwy Kaszuby. Zastanawiano się 

nad tym już w średniowieczu; z tego okresu 
pochodzi hipoteza, jakoby nazwa Kaszuby             

(w formie Casshubi) wywodziła się od długich, 
szerokich szat, ułożonych w fałdy (huby),           

stąd kasać huby miało oznaczać układany w fałdy.
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Największą popularność wśród badaczy zyskała 
jednak etymologia zaproponowana przez             

ks. Stanisława Kujota, mówiąca o tym, że nazwa 
tej krainy pochodzi od rzeczownika kaszuby,     

który oznaczał „wody niezbyt głębokie,         
wysoką trawą porosłe”.
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Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: 
kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi 

jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – […]                 
w zależności od przyjętych kryteriów uznawana    

za odrębny język lub dialekt języka polskiego. […] 
albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego 

punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce 
językiem regionalnym.
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Kaszubskim posługuje się w Polsce       
na co dzień 108 tys. Kaszubów.
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Ludność według języka używanego w domu, płci oraz charakteru miejsca zamieszkania w 2011 roku. 

W: Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i 

Mieszkań 2011 [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. s. 94. [dostęp 2013-04-14]. W internecie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_kaszubski [dostęp: 16.01.2019 r.] 
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Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów 
pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, 

w jej centralnej odmianie,                                   
bliski standardowemu językowi polskiemu,             

z wpływami języka dolnoniemieckiego                
oraz wymarłych połabskiego i pruskiego. 
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Gerald Stone: Cassubian. W: Encyclopedia of the languages of Europe. Glanville Price (red.). Oksford: Blackwell, 

1998, s. 49–50. ISBN 0-631-19286-7. W internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_kaszubski [dostęp: 

16.01.2019 r.] 
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Najstarsze teksty zawierające zapisy kaszubskie 
pochodzą z 1402 r., przy czym są to teksty 
polskojęzyczne zawierające kaszubizmy,                  

a nie teksty zapisane w całości po kaszubsku.

20



Używana obecnie forma pisana języka 
kaszubskiego jest ewolucją zaproponowanej          

w 1879 roku przez Floriana Ceynowę                       
w wydanej w 1879 roku w Poznaniu                   

„Zarés do Grammatikj Kašébsko-Słovjnskjè Mòvé”. 
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Status prawny języka kaszubskiego w Polsce 
reguluje ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.                 

o mniejszościach narodowych i etnicznych             
oraz o języku regionalnym,                               

definiując go jako język regionalny. 

Zgodnie z nią istnieje możliwość używania      
przed organami gminy, obok języka polskiego, 

języka kaszubskiego jako języka pomocniczego –
pierwsza dokonała tego położona w powiecie 

bytowskim gmina Parchowo. 
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Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt szkół,             
w których dzieci uczą się kaszubskiego (ponad 10 

tys. osób w roku szkolnym 2008-2009).  

Od 2005 roku istnieje możliwość zdawania              
z niego egzaminu maturalnego.
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Egzamin maturalny              
z języka kaszubskiego
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W języku kaszubskim wydawane są           
książki i czasopisma,                               

emitowane są regionalne programy             
radiowe i telewizyjne.                                                                 

W języku kaszubskim jest też odprawiana 
liturgia słowa w kościołach. 
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Na Uniwersytecie Gdańskim                   
w Instytucie Filologii Polskiej                

od 2009 roku na kierunku                  
filologia polska prowadzona jest 

specjalność nauczycielska                       
– nauczanie języka polskiego                   

i wiedzy o języku i kulturze kaszubskiej 
(kaszubistyka). 
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Od 2014 roku na Uniwersytecie Gdańskim 
funkcjonuje odrębny kierunek:                    

Etnofilologia kaszubska,                                         
całkowicie poświęcony kaszubskiej kulturze. 
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Kaszubistyka jest też jedną ze specjalizacji 
specjalności neofilologicznych                              

(anglistyki i germanistyki) w ośrodku 
zamiejscowym w Kartuzach Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 
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Do zapisów tekstów w mowie kaszubskiej 
początkowo używano alfabetu ogólnopolskiego 

(np. Hieronim Derdowski), jednak nie oddawał on 
w pełni cech fonetycznych kaszubszczyzny.    

Florian Ceynowa, badacz kaszubskiej kultury, 
tworząc unikatowy alfabet, rozwiązał problemy 
pojawiające się w trakcie przenoszenia mowy 

kaszubskiej na papier. 
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Alfabet kaszubski zawiera następujące litery:

Aa  Ąą Ãã Bb Cc Dd Ee Éé Ëë Ff Gg Hh Ii  Jj
Kk  Ll Łł Mm  Nn Ńń Oo Òò Óó Ôô Pp Rr Ss

Tt Uu Ùù Ww Yy Zz Żż
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W tym niewystępujące w alfabecie polskim:

• ã – nosowe „a” (IPA: [ã]) (tzw. a z blewiązką)

• é – w przybliżeniu „yj” (IPA: [e], [ej]) (tzw. e ze 
striszkã)

• ë – między „e” i „a” (IPA: [ə]) (tzw. „szwa”)

• ò – „łe” (IPA: [wɛ]) (tzw. labializacja)

• ô – w zależności od gwary tożsame z „o” lub bardziej 
pochylone w kierunku „e” (IPA: [ɞ] lub [ɔ]) (tzw. o z 
dakã)

• ù – „łu” (IPA: [wu]).
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Ekspresja kulturalna
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Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,

niech sã swiãcy Twòje miono,

niech przińdze Twòje królestwò,

niech mdze Twòja wòlô

jakno w niebie tak téż na zemi.

Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm
dzysô

i òdpùscë nóm naje winë,

jak i më òdpùszcziwómë naszim
winowajcóm.

A nie dopùscë na nas pòkùszeniô,

ale nas zbawi òde złégò. Amen
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Kaszëbsczi: Jerozolëma, 

kòscel Pater noster, "Òjcze 

nasz" pò kaszëbskù

Polski.

Tekst modlitwy Ojcze nasz 

po kaszubsku w kościele 

Pater noster w Jerozolimie.
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