
Język jako narzędzie integracji 
kulturowej

Zajęcia zorganizowane z wykorzystaniem doświadczeń z udziału w projekcie TIKO -
Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość, realizowanego w ramach programu 
Erasmus+.



Cała sztuka języka polega na tym, aby być 
zrozumianym.

(Konfuzius)
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http://www.culturosity.com/pdfs/10 Strategies for Overcoming Language Barriers.pdf




Second language learning implies as 
well the acquisition of a second culture, 

and consequently a second identity.
Brown (1994:63)





Having respect for Cultural differences and 
learning basic characteristics of other cultures can

help you to avoid misunderstandings and 
unintentionally offending others.

http://www.culturosity.com/pdfs/10 Strategies for Overcoming Language Barriers.pdf


https://www.lanqua.eu/theme/intercultural-communication/


• Bardzo często różnice kulturowe pomiędzy narodami są tak 
duże, że mogą prowadzić do niepowodzenia w komunikacji 
pomiędzy ich przedstawicielami.

• Ich powodem może być niewystarczająca znajomość języka jak 
również nieznajomość obcej kultury.

• Osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka nie zdają 
sobie często sprawy z kulturowo uwarunkowanych różnic w 
swoim językowym i pozajęzykowym zachowaniu, a także z 
wynikających z nich konsekwencji.

• Współczesne badania językoznawcze przyjmują szerokie 
spojrzenie na język, które sugeruje, by zjawiska językowe 
postrzegać w różnorodnym kontekście kulturowym.

W kontaktach międzyludzkich mamy do czynienia nie tylko ze „zderzeniem” języków, lecz 
także ze „zderzeniem” kultur.

E. Tabakowska, Bariery kulturowe zbudowane są z gramatyki.



Język wykorzystywany jako narzędzie do porozumiewania się 

• W procesie komunikacji, niezależnie od tego, czy odbywa się ona w języku ojczystym czy w języku obcym, może 
dojść do zakłóceń.

• W porozumiewaniu się językowym istotne role pełnią następujące komponenty społecznego funkcjonowania 
języka:

• personel;

• sytuacja;

• komunikat językowy – tekst. Nadawca tworzy tekst i nadaje mu jakąś jakość materialną, aby jego wypowiedź stała 
się dostępna odbiorcy. 

• Temat – dobór leksyki, cechy formalne komunikatu;

• Kanał – środek przekazu informacji: mimika, gesty, głos.

• Kod - Komunikat musi być sformułowany według tego samego kodu językowego znanego zarówno nadawcy, jak i 
odbiorcy, co zapewnia właściwe zrozumienie przekazywanych i odbieranych informacji.

• Osoby z różnych kręgów kulturowych nie zrozumieją się, jeśli nie będą znać zwyczajów czy tradycji ważnych dla 
przedstawicieli innej kultury, grupy społecznej Świnia w Niemczech ro symbol szczęścia.



Bariery językowe vs bariery kulturowe



Kultura danej społeczności językowej jest wyrazem 
„sposobu doświadczania świata” przez daną społeczność.

• Anna Bednarczyk; Kultura obejmuje wszystko, co jest rezultatem
zbiorowej i duchowej działalności danego społeczeństwa.

• Anna Wierzbicka; Kultura jest przekazywanym historycznie wzorem
odziedziczonych po przodkach pojęć i idei wyrażonych w formach
symbolicznych, za pomocą których ludzie utrwalają, rozwijają
i przekazują swoją wiedzę o życiu i swoje postawy wobec niego. Język,
a przede wszystkim jego słownictwo, jest dowodem na historycznie
przekazywane idee życia i postawy wobec niego. Poprzez język dany
naród rozwija swoje nastawienie do życia i za jego pomocą
komunikuje je innym.



Językowy obraz świata jest podsumowaniem i zestawieniem codziennych doświadczeń, przyjętych i zaakceptowanych przez 
daną wspólnotę komunikatywną norm, wartości, sposobów oceniania, wyobrażeń i stosunku do otaczającej ją rzeczywistości 
materialnej (zewnętrznej) i duchowej (wewnętrznej). 

JANUSZ ANUSIEWICZ , ANNA D¥BROWSKA, MICHAEL FLEISCHER
Uniwersytet Wrocławski

Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej



To start with….



Osobowość ucznia – intro- czy extawertyk?







http://www.culturosity.com/pdfs/10 Strategies for Overcoming Language Barriers.pdf


Private or inappropriate???
How to choose the proper subject???

• Kontrowersyjne tematy – plusy czy minusy?

• A może o nich nie wspominać?

• Tematyka zajęć a atmosfera w klasie.



http://www.edchange.org/cases/Terms-of-Endearment.pdf


Nauczyciel języka obcego – poczucie pracy 
w innym kraju, 

z różnym podłożem etnicznym i kulturą.

• Ignorowanie różnorodności – Unikanie 
generowania trudności i złożonych 
sytuacji.

• Nauczyciel języka – przygotowanie lekcji 
pod kątem doboru właściwej tematyki 
zajęć. 





If we enjoy ourselves, the students will too.

• Potrzeba obserwacji grupy klasowej.

• Nauczyciel jako kreator atmosfery klasowej. 



Employing grammar exercises into discussion on 

matters familiar to the students help to regain their

attention and elevate positive energy to the classroom. 

• Kontekst kulturowy jako intersujący kontekst i środowisko 
wprowadzania wybranych treści gramatyczno – leksykalnych = 
większa efektywność procesu nauczania. 

• Kultura jak również różnice kulturowe jako tematyka konwersacji 
oraz lekcji ukierunkowanej na rozwój słownictwa oraz struktur 
leksykalno – gramatycznej.



Superstitions – the way to have a fun lesson

• Experience & culture exchange;

• Interesting cultural diversity conversation topic;

• An opportunity to demonstrate and practice some grammar conditionals.

It may lead to a language progres…



Good  and Bad manners…

• What is regarded as tolerable in one cultural circle
may be labelled as bad manners in another – language
as a tool used in the future in multi culti society.

• Speaking activities.

• Complex words or phrases better memorized.



Stereotypes – a suicide mission?

• It grants us an opportunity to practice a wide range of vocabulary and grammar elements;

• It is crucial to keep in mind that the main objective of the lesson is not to Pinpoint nationality, customs or social

environment, but to provoke an interesting debate that woula unevil inaccuracies in the stereotypes mentioned during

the class.

• It is a good idea to use the subject as an excuse to practice politically correct or academic language (e.g. to be likely to, 

to be inclined to)



Uniqueness

• Every culture bears its own unique elements, whether in form of 
exceptional cuisine, particular customs and celebrations, famous
persons and national heroes, state rules and regulations, or even daily
routine objects. 

• Putting them in the spotlight is a great idea for a language practice and 
cultural exchange. 

• It is an engaging way way to put focus on unique elements of students’ 
native customs.



Language as a medium …..
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Develops private relations of the native population

A valuable resource for those who have acquired
national language of the immigrant country bua a 

handicap for those who do not! 

It is a marker of ethnic belonging and an ethinic
difference

There are 24 official languages in EU.







Netografia

• https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/prom
oting-inclusion-cultural-.htm

• http://jows.pl/content/dylematy-wsp%C3%B3%C5%82czesnej-
glottodydaktyki-j%C4%99zyk-%E2%80%93-kultura-interlingwalizm-
%E2%80%93-interkulturowo%C5%9B%C4%87

• https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1472/1/Nauczyciel%20j
%C4%99zyk%C3%B3w%20obcych%20dzi%C5%9B%20i%20jutro.pdf

• http://jows.pl/artykuly/nauczyciele-wobec-zintegrowanego-nauczania-
jezykow-obcych

• http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rapacka.pdf
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http://jows.pl/artykuly/nauczyciele-wobec-zintegrowanego-nauczania-jezykow-obcych
http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rapacka.pdf



