Zielona Góra, 26 luty 2010 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
„Language Garden“ – pilotażowy projekt transgraniczny dotyczący podniesienia
kwalifikacji wychowawców przedszkolnych na polsko-niemieckim obszarze granicznym
wchodzi w fazę testową
Kierownik instytutu Deutsche Angestelten Akademie z Frankfurtu nad Odrą podpisał
umową o dofinansowanie w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej
Górze

Kierownik instytutu Deutsche Angestelten Akademie (DAA), Pan Hans Stegemann podpisał w dniu
26 lutego 2010 r. umowę o dofinansowanie dla projektu „Language Garden - opracowanie i próbna
realizacja transgranicznego programu podniesienia kwalifikacji zawodowych u wychowawców
przedszkolnych w celu wdrożenia w przedszkolach regionu edukacji językowej”. W ramach
projektu pilotażowego powstanie i zostanie sprawdzony program szkoleniowy w formie training on
the job dla zatrudnionych w regionie wychowawców w przedszkolach oraz nauczycieli języków
obcych.
Program szkoleniowy składać się będzie z programu ramowego i programu zajęć szkoleniowych
oraz materiałów do nauczania wychowawców przedszkolnych. Program uzupełni zmodyfikowana
płyta CD ROM „KID NET” przeznaczona do nauki języka polskiego i niemieckiego dla dzieci,
podręcznik i monografia przeznaczone dla wychowawców oraz instruktaż metodycznodydaktyczny, który powstanie na bazie podręcznika „Frühstart in die Nachbarsprache – Wczesny
start do nauki języka sąsiedzkiego”. Wychowawcy oraz nauczyciele języków obcych nabędą dzięki
temu nowe i sprawdzą dotychczasowe umiejętności dydaktyczno-metodyczne oraz zdobędą
dodatkowe kompetencje. Tym samym projekt wspierać będzie koncepcję dwujęzyczności, która
ułatwia dzieciom dostęp do języka i kultury sąsiada, i która stopniowo zostanie wprowadzana w
przedszkolach biorących udział w projekcie.
W projekcie pilotażowym weźmie udział 8 przedszkoli z regionu pogranicza, które już na własną
rękę zaangażują się we wprowadzenie dwujęzyczności i poznanie kultury kraju sąsiedzkiego. Poza
tym projekt pozostanie otwarty dla innych zainteresowanych przedszkoli, które będą mogły
zasięgnąć informacji na temat przebiegu i wyników projektu.
Projekt, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, otrzyma wsparcie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości około 100.000, 00 Euro.

