Zielona Góra, 22 czerwca 2012 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Polsko-niemieckie przedszkola w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą
W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Pan Tomasz Ciszewicz
- Burmistrz Miasta Słubice, podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu: „Edukacja bez
granic – stworzenie polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz
z infrastrukturą”.
Projekt będzie realizowany na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina i skierowany jest do
najmłodszych ze Słubic, Frankfurtu nad Odrą oraz z okolic tych miast. Projekt zakłada utworzenie
polsko-niemieckiego przedszkola w Słubicach oraz rozbudowę istniejącego już przedszkola
we Frankfurcie n. Odrą.
W Słubicach planowana jest budowa przedszkola, do którego będzie uczęszczało 175 dzieci (135
dzieci polskich oraz 40 dzieci niemieckich). Projektowany budynek będzie jednokondygnacyjny,
a znajdować ma się w nim 7 oddziałów przedszkolnych wraz z salą widowiskową, salką
korekcyjną, oraz zapleczem kuchenno-magazynowym. Po zakończeniu prac budowlanych
planowany jest zakup wyposażenia do przedszkola (dla 2 grup dzieci 3-letnich, 2 grup dzieci 4letnich, 3 grup dzieci 5-letnich). Natomiast w części projektu realizowanej po stronie niemieckiej we
Frankfurcie nad Odrą przewidziana jest rozbudowa istniejącego polsko-niemieckiego przedszkola
Eurokita, które ma siedzibę w budynku należącym do miasta Frankfurt nad Odrą, które od
września 2009 r. prowadzone jest przez niemiecko-polskie Stowarzyszenie „Euro Kita”. Obecnie
do przedszkola Eurokita we Frankfurcie uczęszcza 54 dzieci (34 niemieckich, 20 polskich).
Projekt zakłada także kursy, szkolenia językowe i pedagogiczne dla polskich i niemieckich
nauczycieli oraz szereg imprez w obu przedszkolach m.in. Dzień latawca, Andrzejki, wspólną
Wigilię, jasełka, bal karnawałowy, wspólne powitanie wiosny, festiwal ludowy tradycji
wielkanocnych połączony z malowaniem jaj, festyn rodzinny, itd. Ponadto planowane jest
utworzenie wspólnej grupy tanecznej lub teatralnej, w której polskie i niemieckie dzieci
przedstawiałyby bajkę w języku polskim i niemieckim.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów Euro z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

