Darželis „Ratas“ yra viena Šveicarijos lietuvių bendruomenės ikimokyklinio lituanistinio švietimo
įstaigų, užregistruota Tautinių mažumų ir migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos
vyriausybės. Darželis įkurtas 2008 m. vasario 3 d. (steigėjos ŠLB narės Kristina Seggewiss ir Eglė
Kačkutė). Lituanistinio sekmadieninio darželio „Ratas“ tikslas vaikams suteikti galimybę pabūti
lietuviškoje aplinkoje, pažaisti su kitais lietuviais; vaikus išmokyti lietuviškų žaidimų, dainelių,
supažindinti su lietuvių liaudies ir profesionaliaja kūryba vaikams, suteikti jų amžių atitinkančių žinių
apie lietuvių kultūrą, formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį jų sąmonėje.
Pamokėlių laikas: kas antrą sekmadienį nuo 11:00 iki 13.00 val (valgomi suneštiniai pietūs)
Patalpos: Lietuvos Atstovybė prie Jungtinių Tautų Biuro Ženevoje
Chemin Louis Dunant 15,
1202 Genève
Lankytojai: vaikai iš lietuviškų ir mišrių šeimų nuo 1.5 iki 7 metų (tėveliai ir mažesni vaikai taip pat
laukiami, bet jų dalyvavimas neprivalomas).
Registracija ir informacija: Eglė Kačkutė e-mail: ekackute@gmail.com; tel. 0227000903, mob.
0794290613
Valdymas. Darželiui vadovauja ir sprendimus, susijusius su patalpomis, finansavimu, mokymo planais
ir renginių organizavimu priima vadovė ir mokytoja Eglė Kačkutė. Visais klausimais ji gali ir turi tartis
su darželį lankančių vaikų tėvais, reikalui esant prašyti jų balsuoti. Esant mažam dalyvių skaičiui,
Tarybą rinkti neprasminga. Jei ateityje darželį lankančių vaikų skaičius išaugs iki dešimties, Tarybą
numatoma kurti. Visi esminiai darželio valdymo klausimai derinami su ŠLB valdybos Švietimo
komisija.
Mokytoja ir vadovė: Eglė Kačkutė yra baigusi anglų filologiją Vilniaus universitete (BA), anglų
literatūrą, Vilniaus universitete (MA), Europos literatūrą Kembridžo universitete (Mphill), visuotinę ir
lyginamąją literatūrą Paryžiaus naujosios Sorbonos universitete (DEA). Šiuo metu tęsia doktorantūros
studijas Vilniaus universitete. Ji yra įgijusi Kembridžo universiteto anglų kalbos dėstytojo diplomą
CELTA. Dešimt metų dėstė anglų kalbą suaugusiems ir vaikams, dirbo su asocialiais vaikais. Pati yra
darželinio amžiaus berniuko mama.
Finansai. Darželį paraiškų pagrindu remia ŠLB Pradinis kapitalas, skirtas Pilotiniam projektui – 300
Fr. Nuo 2008 metų rudens semestro renkamas mokestis iš tėvų 10 Fr už pamoką, jei šeimoje yra
daugiau vaikų – 5 Fr už kiekvieną jų. Mokytoja už savo vaiko dalyvavimą darželyje nemoka.
Išskirtiniais atvejais ir kiti darželio lankytojai gali būti atleisti nuo mokesčio.
Tinklapis. Siekiant kuo efektyvesnės ir atviresnės veiklos bei pritraukti naujų dalyvių, Šveicarijos
lietuvių bendruomenės tinklalapyje yra nuoroda į darželio „Ratas“ tinklalapį, kuriame pateikiama
praktinė informacija apie darželio veiklą ir buvusių pamokų aprašymai.
Biblioteka. Darželio metu veikia biblioteka, iš kurios galima pasiskolinti vaikiškų knygelių ir CD.

