
Szkoła-przedszkole „Wilia” – niezmiennie wśród
najlepszych

 l24.lt /pl/polska-oswiata/item/103385-szkola-przedszkole-wilia-niezmiennie-wsrod-najlepszych

L24.lt fot.

O jedynej szkole-przedszkolu, co prowadzi korespondencję z Pałacem Buckingham i ma gwiazdkę na
niebie.

- Mogę z całą pewnością powiedzieć, że nasza placówka pracuje bardzo dobrze, mamy bardzo zgrany
zespół i świetne dzieci – w rozmowie z L24 powiedziała wieloletnia dyrektor wileńskiej szkoły
początkowej-przedszkola „Wilia" pani Zofia Matarewicz.

Podwaliny szkoły-przedszkola „Wilia" zostały założone w roku 1983. Początkowo istniało ono jako
rosyjskie przedszkole. W 1988 roku powstały tu pierwsze polskie grupy przedszkolne. W 1999 roku
przedszkole przeszło na samofinansowanie.
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W 2001 roku placówka, jako pierwsza w Wilnie, otrzymuje status polskiej szkoły początkowej-przedszkola.

Wszystko po polsku
Przedszkole i szkoła są polskie. W przedszkolu nie ma litewskich grup, jak też klas litewskich. Nauczanie i
wychowanie odbywa się wyłącznie w języku polskim. Język państwowy (litewski), rzecz jasna, zajmuje w
szkole-przedszkolu bardzo ważne miejsce. I w przedszkolu, i w szkole edukacja odbywa się na podstawie
wzmocnionego programu opanowania języka litewskiego. W szkole pracuje czterech lituanistów, którzy,
pomimo swych bezpośrednich zajęć, prowadzą też darmowe kółka języka litewskiego - dla osób, które
mają trudności z opanowaniem języka państwowego.

Położona w malowniczej i bezpiecznej dzielnicy sypialnej Wilna Justyniszki, szkoła-przedszkole liczy
obecnie 380 dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 lat) i szkolnym (7-11 lat). Do pracy w szkole-
przedszkolu zatrudniono 45 pedagogów.

Grupy przedszkolne pracują według własnego programu „Świat przedszkolaka" i programów litewskich
„O-pa-pa". Stosowane są metody „Dobrego startu", w procesie nauczania korzysta się z materiałów
metodycznych J. Białobrzeskiej, Marii Montessori i metody nauczania Reggio Emilia.

Mocną stroną szkoły-przedszkola jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nauczanie języka
litewskiego metodą nietradycyjną od lat 4, języka angielskiego od klasy pierwszej, zorganizowane zajęcia
świetlicowe, budzące i rozwijające zainteresowania dzieci, logopeda, efektywne wykorzystanie czasu
dziecka w szkole-przedszkolu, smaczne domowe posiłki, ciekawe wycieczki edukacyjno-rekreacyjne.

W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia, np. tradycyjna wietnamska sztuka walki „Niat-Nam", zajęcia
sztuki ceramicznej, nauki tańca towarzyskiego, działa zespół ludowy, organizowane są zajęcia z języka
angielskiego.

Dziecko, które przyjdzie do tej szkoły, czuje się bezpiecznie, co skutkuje harmonijnym i wszechstronnym
jego rozwojem.

– Najmniejsze dzieci uczymy podstaw zachowania. Tłumaczymy, że nie może ono wtrącić się do rozmowy
dwóch dorosłych osób, nie może tak po prostu wejść do gabinetu nauczyciela lub dyrektora. Dajemy mu
podstawy zachowania etycznego - mówi pani Matarewicz.

Uczniowie szkoły-przedszkola „Wilia" aktywnie uczestniczą w międzynarodowych i miejskich konkursach
oraz festiwalach. Zajmują czołowe miejsca.

Specyfika nauczania maluchów
Cała kadra „Wilii" posiada pedagogiczne wykształcenie. Ale i tego nie zawsze wystarcza. - Do
początkowej szkoły lub przedszkola nie może przyjść zwykły pedagog polonista czy nauczyciel
matematyki - tego jest mało – twierdzi pani Matarewicz. W tego rodzaju placówce oświatowej może
pracować osoba z kwalifikacjami odpowiadającymi jej miejscu pracy. – Uważam, że tak ma być - mówi
dyrektor. – Przecież nie każda osoba, która potrafi pracować z 7- czy 8-klasistą, poradzi sobie z
pierwszoklasistą czy przedszkolakiem. Należy rozumieć specyfikę wynikającą z wieku danego dziecka,
posiadać wiedzę, jak i co musimy mu dać, by dziecko się nie załamało i do przedszkola czy szkoły
początkowej chodziło z przyjemnością.

Po skończeniu szkoły-przedszkola wychowankowie „Wilii" idą zazwyczaj do pobliskiego Progimnazjum im.
Jana Pawła II, później – do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karolinkach.

Sztandarowa organizacja
Szkoła-przedszkole „Wilia" jest placówką zasłużoną dla polskości na Litwie. Organizacja to sztandarowa,
zasługi której dla Polaków Wilna i Litwy nikt nie może przecenić. – Bierzemy udział absolutnie wszędzie! –



opowiada pani dyrektor. Nie ma na Litwie konkursów, zawodów, olimpiad, sprawdzianów wiedzy,
umiejętności, w których mali „wiliowcy" nie brali udziału. I wszędzie niezmiennie są wśród najlepszych.
Warto też zaznaczyć, że dzieci biorą udział nie tylko w polskich konkursach, ale i w litewskich.

Na ścianach korytarzy szkoły zawieszono mnóstwo dyplomów, pochwał, podziękowań wychowankom i
gronu pedagogicznemu za owocne występy i udział w przeróżnych konkursach. Ileż to trudu i wysiłku
należy włożyć w młodą osobę, by osiągała tak imponujące wyniki. Pedagodzy stale dokształcają się na
różnorodnych kursach. Bo tylko dobry i wykształcony pedagog wyda w świat ucznia z uniwersalnym
bagażem wiedzy.

– Często podaję takie porównanie: Szkoła początkowa-przedszkole jest niczym płaszcz. Gdy państwo
zapną pierwszy guzik źle, zniekształcą cały płaszcz. To my tworzymy dla dziecka fundament całokształtu
jego wiedzy i wychowania – mówi pani Matarewicz. A mury „Wilii" opuszczają dzieci z wykształceniem o
najwyższym poziomie. Zdarzały się nawet wypadki, że niektóre dzieci zaliczały 1 lub 2 klasę w innych
szkołach bez nauki!

Szkoła ma bogatą bibliotekę, pracownicy której na różne sposoby zachęcają dzieci do czytania. Nie jest to
łatwe, zważywszy, że prawie wszystko z papieru przeniosło się dzisiaj do przestworzy Internetu. Mimo
wszystko, poprzez gry, zabawy i konkursy udaję się przekonać młodzież, że książka potrafi być jednym z
najlepszych przyjaciół człowieka.

Korespondencja z Pałacem Buckingham i gwiazdka na niebie
Uczniowie szkoły wyjeżdżają do Polski na letnie obozy. Gdańsk, Włodawa, Łódź, Łomża, Szczecin,
Chełm... Szkoła ma partnerów i przyjaciół prawie w całej Polsce.
A od niedawna dzieciaki z „Wilii" zaprzyjaźniły się...z królową Wielkiej Brytanii Elżbietą II!

9 września 2015 roku Królowa Elżbieta II stała się najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Panuje
od 6 lutego 1952 roku – ponad 63 lata.

- Nasi przedszkolacy wraz z wychowawcą panem Andrzejem (kolejny ewenement na skalę krajową)
wpadli na pomysł, by złożyć gratulacje królowej. Dzieci pisały życzenia, rysowały podobizny królowej –
wyobrażały sobie, jaka była przeszłości, jaka jest teraz, jaka będzie w przyszłości...Wszystko to pozbierały,
ładnie zapakowały i wysłały do Londynu. Jakaż była radość dzieci, gdy po jakimś czasie z rezydencji
królowej w Pałacu Buckingham przyszła oficjalna odpowiedź z podziękowaniami od samej królowej! Teraz
między polską szkołą-przedszkolem z Wilnie a rezydencją brytyjskich królów prowadzona jest przyjazna
korespondencja.

Mało tego: w ubiegłym roku wdzięczni rodzice XI promocji szkoły-przedszkola poprzez oficjalny katalog
gwiazd niebieskich Star Deed przyznali jednej z gwiazd na niebie imię „Wilia". Ma szkoła teraz swoją
gwiazdę na niebie. Z Certyfikatem Autentyczności.

Komfort psychiczny, satysfakcja, radość doznawana przez dzieci od spędzenia z pożytkiem czasu w
szkole i przedszkolu czuły się wszędzie, na każdym kroku, przy każdym spotkaniu z dziećmi. W sali
gimnastycznej, w pracowni języka litewskiego, w pokoju zabaw przedszkolaków. Niech ta szkoła świeci jak
gwiazda na niebie Litwy i nigdy nie zgaśnie.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
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