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Prezentacja polskich przedszkoli w Domu Kultury Polskiej w
Wilnie

Festiwal "Bajeczki z przedszkolnej półeczki", organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" ma już 10- letnią historię. Forum Polskich Przedszkoli Miasta Wilna, z
inicjatywy radnych Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Samorządzie Miasta Wilna, odbyło się po raz
pierwszy.

Polskie grupy działają w 50. przedszkolach w Wilnie oraz rejonach: wileńskim, solecznickim i trockim. W
sumie jest to ponad 150 grup, do których uczęszcza 2,5 tys. dzieci. 

Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie zaprezentowało się 17 przedszkoli: 9 z miasta Wilna, 6 z rejonu
wileńskiego i 2 z rejonu solecznickiego. Barwne przedstawienia, pomysłowe stroje, a przede wszystkim
uroczy mali artyści, czujący się pewnie przed dużą widownią, są najlepszym świadectwem jakości pracy
polskich przedszkoli. Każda uczestnicząca w Festiwalu "Bajeczki z przedszkolnej półeczki" placówka
otrzymała prezent od Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".

W tym samym czasie, kiedy w sali trwał przegląd spektakli w wykonaniu przedszkolaków, w holu Domu
Kultury Polskiej w Wilnie można się było zapoznać z of ertą przedszkoli polskich i tych, w których są grupy
polskie, działających w stolicy. Polskie przedszkola i przedszkola z polskimi grupami są we wszystkich
dzielnicach Wilna. Łącznie jest to 27 placówek. Szkoła-Przedszkole "Wilia" w Justyniszkach, Przedszkole
"Kluczyk" ("Raktelis") w Karolinkach, "Źródełko" ("Šaltinėlis") w Naujininkai, "Uśmiech" ("Šypsena") na
Rossie, "Z ielone Wzgórze" ("Žaliakalnis") w Nowej Wilejce mają już swoją renomę. Warto jednak wiedzieć,
że polskie grupy są w Przedszkolu "Kasztan" ("Kaštonas") na Antokolu, "Gelvonėlis" w Szeszkini, w
"Rumianek" ("Ramunėlė") na Żyrmunach, "Przy parku bajek" ("Prie Pasakų Parko") w Karolinkach. 

Brak statystyk, ile dzieci z polskich rodzin chodzi do przedszkoli litewskich i rosyjskich. Można jednak
stwierdzić, że w Wilnie jest to zjawisko masowe. Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola litewskiego,
liczą na to, że jeśli nauczy się języka państwowego w wieku kilku lat, w przyszłości będzie mu łatwiej.

Podczas I Forum Polskich Przedszkoli Miasta Wilna, można się było dowiedzieć, że lekcje języka litewskiego
są w programie zajęć wszystkich przedszkoli polskich. I nie tylko języka litewskiego, również zajęcia
taneczne, wokalne, sportowe. Przedszkola dbają o wszechstronny rozwój dzieci, dlatego realizują różne
projekty: językowe, artystyczne, przyrodnicze, ekologiczne. Przedszkolaki mają dobrą opiekę, w razie
potrzeby do dyspozycji zawsze jest psycholog i logopeda. Przedszkola dbają o kultywanie tradycji
narodowych, o kontakty z rodzicami i dziadkami wychowanków. Jasełka, spotkania opłatkowe, Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Matki mają swoje stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń polskich przedszkoli. Rodzice to
cenią i jeśli ich starsze dziecko chodzi do placówki z językiem polskim, zapisują też młodsze.

Celem Forum Polskich Przedszkoli Miasta Wilna było dotarcie z inf ormacją o działalności polskich
przedszkoli do tych rodziców i opiekunów, którzy jeszcze się wahają, gdzie zapisać dziecko, mają
wątpliwości, nie są przekonani, czy polskie przedszkole sprosta ich oczekiwaniom.

Podczas f orum można było zasięgnąć porady logopedy i psychologa dziecięcego. Pracownicy Administracji
Samorządu Miasta Wilna tłumaczyli zainteresowanym, na czym polega wdrożony w mieście scentralizowany
system zapisów do przedszkoli. 

W ramach I Forum Polskich Przedszkoli Miasta Wilna odbyły się warsztaty dla przedszkolanek na temat
"Różne f ormy, różne normy. Język naszych dzieci". Dr Kinga Geben z Uniwersytetu Wileńskiego tłumaczyła
pedagogom, jak pracować w warunkach wielojęzyczności.
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