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Bettina Jungnickel, Oderwitz 

 

 

Dawać kapitał początkowy 

 
»Wiek pomiędzy drugim a dziesiątym rokiem życia, 

to doskonały czas na naukę języka. Wykorzystujemy 
ten okres i tworzymy podstawy do spotkań dzieci oraz 

późniejszej perspektywy zawodowej na obszarze 
przygranicznym.« 

 
„W sytuacji, gdy mieszkam przy czeskiej granicy, powinnam również opanować język 
sąsiada.“ Dla Bettiny Jungnickel z Oderwitz jest to oczywiste. Przedszkolanka wyniosła to 
przekonanie już z domu rodzinnego, ponieważ jej tato mówi perfekcyjnie w języku czeskim. 
Gdy w 2004 roku Volkshochschule zaoferowała kursy językowe dla przedszkolanek, 
wykorzystała tą szansę. Po dwóch kursach na VHS uczestniczyła w kolejnych w Schkola 
oraz w czterotygodniowym kursie letnim na Uniwersytecie Karola w Pradze. Motywację do 
takiego zaangażowania dały jej dzieci z przedszkola „Knirpsenland“. „Wiele dzieci 
opowiadało mi, że jeździły z rodzicami do Czech tankować lub robić zakupy. Na moje 
pytanie, czy rozmawiały tam po czesku, odpowiadały przecząco. Chciałam zmienić tą 
sytuację, przynajmniej w przypadku dzieci.“ W 2007 roku zostało nawiązane partnerstwo z 
przedszkolem „Pampeliška“ (Mniszek Lekarski) w Jabloncu nad Nysą. Podczas kursu w 
Rothenburg/ O.L. przedszkolanka spotkała dyrektor czeskiego przedszkola, która 
poszukiwałaplacówkipartnerskiej.Podczas rozmów z dyrekcją własnego przedszkola oraz z 
dziećmi i rodzicami przychylono się do nawiązania partnerstwa. Od tego czasu nauka języka 
kraju sąsiedzkiego stała się w obu placówkach codziennością. Jeden dzień w tygodniu 
zarezerwowany jest na język. W tym dniu przedszkolanki jadą do przedszkola partnerskiego, 
a dwa razy w miesiącu wyjeżdżają grupy dzieci. Nauka języka odbywa się podczas zabawy. 
Dzieci poznają inną kulturę i nawiązują przyjaźnie. Raz w roku odbywa się weekend 
rodzinny, w którym uczestniczy 30 niemieckich i czeskich dzieci z rodzicami. „Wiek pomiędzy 
drugim a dziesiątym rokiem życia to doskonały czas na naukę języka“, mówi Bettina 
Jungnickel. „Dzięki nauce języka obcego wzmacniana jest też znajomość własnego języka. 
Potwierdza to również logopeda, która regularnie odwiedza naszą placówkę.“ Znajomość 
języka pomaga nie tylko podczas spotkań dzieci, ale także w rozwoju zawodowym w regionie 
przygranicznym. Jest tu wiele osób, które dzięki znajomości języka mogą pracować również 
w kraju sąsiedzkim. Dzięki swojemu zaangażowaniu Bettina Jungnickel oraz przedszkole 
„Knirpsenland“ przyczyniają się do ożywiania niemiecko – czeskiego sąsiedztwa.“ 
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