PR Marec: Prvi slovenski dvojezični vrtec na Dunaju
Že letošnjo jesen bo svoja vrata odprl prvi slovenski dvojezični vrtec
na Dunaju. Sprva bo program slovenskega vrtca integriran znotraj enega
izmed privatnih avstrijskih vrtcev. Za slovensko skupino otrok, ki bo
združevala otroke stare med tri in šest let, bosta skrbeli nemško
govoreča vzgojiteljica ter slovensko govoreča pomočnica vzgojiteljice.
Ob dovolj velikem zanimanju slovenskih staršev za vpis, bo slovenska
skupina delovala povsem avtonomno, pri čemer se bo v program, enkrat
na teden, vključila tudi angleško govoreča pomočnica vzgojiteljice.
Slovenskim otrokom bosta nemški in slovenski jezik na voljo vsak dan,
enakovredno, in skozi ustvarjalen ter inovativno zastavljen program
dejavnosti in delavnic. Med drugim bodo slovenski otroci seznanjeni z
veščinami za življenje po filozofiji Montessori pedagogike, po drugi
strani, pa bodo lahko slovensko kulturo spoznavali in ponotranjili
tudi preko slovenskih jedi, ki se bodo pripravljale tako v lastni
kuhinji vrtca kot tudi na kuharskih delavnicah, ki bodo potekale v
slovenskem jeziku.
Slovenski dvojezični vrtec je zasnovala ekipa na Dunaju živečih
Slovencev, ki so ustanovili Iniciativo za slovenski vrtec z namenom,
da bi slovenske starše pri vsakodnevnem prizadevanju, da bi njihovi
otroci ohranili slovenske vrednote, kulturo in tradicijo, ter da bi
govorili slovenščino kot svoj materni jezik, razbremenili in jim
omogočili okolje, v katerem bi njihovi otroci slovenski jezik in
kulturo lahko ponotranjili skozi ustvarjalnost in igro.
Iniciativa deluje kot neprofitna organizacija, ki si prav v teh mesecih
prizadeva zbrati dovolj finančnih sredstev, da bi slovenski dvojezični
vrtec lahko ponudil svojo storitev slovenskim staršem na Dunaju
brezplačno oziroma za minimalno nadomestilo, podobno kot to omogočajo
javni vrtci mesta Dunaj.
»Dunaj je za Slovence pomemben,« je na nedavnem roditeljskem sestanku
dejal predstavnik Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport,
Marko Koprivc. Res je. Dunaj je za Slovence pomemben, ker je že od
nekdaj tesno prepleten z zgodovino Slovencev, ki so na Dunaj hodili
po znanje, priložnosti za delo in po izkušnjo bolj svetovljanskega
življenja. Po neuradni oceni je na Dunaju več kot 15 tisoč Slovencev.
5 tisoč od tega, jih je na Dunaj priseljenih iz Slovenije, ostali so
tukaj že rojeni ali pa gre za koroške Slovence. Slovenska skupnost na
Dunaju torej ni majhna, toda obenem je ena redkih narodnih skupnosti,
ki na Dunaju še ne ponujajo svojega vrtca. Prav zaradi tega je zgodba
o ustanovitvi prvega slovenskega dvojezičnega vrtca tako zelo
pomembna.
Več informacij je moč pridobiti na spletni strani vrtca in sicer na
naslovu: slovenskivrtec.org
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