Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz
Máme za sebou druhý školní rok našeho společného
přeshraničního projektu Na úrovni očí. Během tohoto roku jsme
zrealizovali 14 projektových akcí. Základ tvoří vzájemné návštěvy
našich dvou školek, CMŠ Klíček v Rumburku a KITA „Unterm
Regenbogen“ v Sebnitz. Kromě těchto již tradičních setkání jsme
s dětmi podnikli několik akcí mimo hranice školek. V rumburské ZŠ
Pastelka si děti vyzkoušely práci s textilem v řemeslné dílně.
Společně jsme navštívili Urzeitpark - pravěký dinosauří park
v Sebnitz. Absolvovali jsme též poznávací a výukový program v
Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. K setkání celých rodin
vybídla Vánoční hra dětí v sebnitzském kostele a rumburská Noc
kostelů s biblickou detektivní hrou pro všechny generace. Oslavili
jsme 10. narozeniny KITA „Pod duhou“ krásnou zahradní slavností,
během které jsme našim partnerům předali dárek v podobě
čapkových příběhu o pejskovi a kočičce v knižní i v audio verzi.

proběhlo v Lipsku v rámci knižního veletrhu, který byl letos
zaměřen na českou literaturu. Těšíme se na další společně strávený
školní rok.
Projekt s celým názvem „Na úrovni očí – du und já, ich und ty.
Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz,“ je realizován
díky podpoře Evropské unie z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014 – 2020.
Tereza Chrbolková

O tom, že naše snahy o zprostředkování jazyka a kultury sousedů v
předškolním věku nejsou ojedinělé, jsme se mohli přesvědčit na
Česko-saské konferenci k výuce sousedního jazyka v předškolní
oblasti. Tu pod názvem „Sousední jazyk už od začátku!“ uspořádala
letos v květnu Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze
a náš projekt zde byl prezentován spolu s několika dalšími. Naši
školku Klíček i její česko-německý projekt jsme představili také
během třídenních oslav 100 let naší církve, které se konaly
koncem září 2018 v Pardubicích. K výčtu akcí patří též každoroční
výjezdní týmové plánovací zasedání s workshopem. To tentokrát

Lísteček farních sborů evangelické církve ve Varnsdorfu a Rumburku, červen - září 2019

