Informacja z zebrania rodziców zainteresowanych udziałem dziecka
w zajęciach języka kaszubskiego w roku szkolnym 2019/2020
W marcu roku odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci, którzy zainteresowani są
udziałem swoich dzieci w lekcjach języka kaszubskiego.
Zapoznano Rodziców z celem prowadzonych zajęć, którego celem jest wzbogacanie
wiedzy o najbliższym regionie, jak również kształcenie sprawności mówienia, słuchania,
czytania i pisania w języku kaszubskim. Podkreślenie roli zachęcania dzieci do uczestniczenia
w kulturze kaszubskiej jak również budzeniu szacunku do niej. Celem zajęć jest również
przybliżenie dzieciom i młodzieży literatury kaszubskiej, z zaznaczeniem jej odrębności
językowej i kulturowej.
Rodzice zostali poinformowani o tygodniowym rozkładzie zajęć, który obowiązuje w
naszej placówce - zajęcia odbywają się w systemie 2+1, tzn. 2 godziny nauki języka
kaszubskiego i 3 godzina warsztatowa. Na lekcjach uczymy się mówić i czytać w języku
kaszubskim, poznajemy zwyczaje i obrzędy regionu, przybliżamy historię Kaszub i Pomorza.
Natomiast zajęcia warsztatowe odbywają się w terenie, tzn. jeździmy na wycieczki w różne
miejsca na terenie Kaszub, np. Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Bytowa czy inne.
Uczestniczymy w warsztatach plastycznych, rzeźbiarskich, hafciarskich, które prowadzą
specjaliści z danych dziedzin. Uczestniczymy w konkursach rożnego typu: recytatorskich,
plastycznych, wiedzy czy literackich. Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy, dodatkową
satysfakcją są ciekawe nagrody. Co roku w czerwcu organizowana i finansowana jest
całodzienna wycieczka przez Urząd Gminy Wejherowo. W tym roku dla uczniów
uczęszczających na lekcje języka kaszubskiego odbędzie się wycieczka do Wejherowa
i Redy.
Rodzice zostali poinformowani, że zajęcia z języka kaszubskiego należą do zajęć
dodatkowych, ale z oceną wliczająca się do średniej wyników ucznia. Zaprezentowano
warunki i sposoby oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć języka kaszubskiego, a także o
wpływie oceny na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły.
Zainteresowani Rodzice mogą pobrać deklaracje, które należy dostarczyć do sekretariatu
lub p. J Sapieha do dnia 21 marca 2017r.
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