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Zaświadczenie 

o odbyciu wizyty studyjnej w przedszkolu w kraju sąsiada 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pani ___________________________________ odbyła w dniu 

______________ wizytę studyjną w ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

(Nazwa i adres placówki) 

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: 

Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka 

sąsiada”, i została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2020 oraz ze środków 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz.. 

Celem wizyty studyjnej było poznanie specyfiki wychowania przedszkolnego w kraju sąsiada, 

rozwiązań organizacyjnych, metod i treści kształcenia, a także przeprowadzenie dla dzieci 

przedszkolnych animacji językowej w swoim ojczystym języku. 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Miejscowość, data      Pieczątka i podpis 
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Teilnahmebestätigung 

Studienbesuch in einer Kita des Nachbarlandes 

 

Hiermit wird bestätigt, dass Frau / Herr________________________ am _______________ 

einen Studienbesuch in ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Name und Adresse der Einrichtung) 

absolviert hat. Er fand statt im Rahmen des Projektes „Groß für Klein – Duzi dla małych: 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Förderung der interkulturellen und 

nachbarsprachigen Bildung im Bereich der Vorschulerziehung“, und wurde finanziert aus 

Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperations-

programms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 sowie aus Mitteln der Selbstverwaltung der 

Woiwodschaft Niederschlesien und des Landkreises Görlitz. 

Der Studienbesuch hatte zum Ziel, die Spezifik der Vorschulerziehung im Nachbarland, 

hinsichtlich Organisation, Bildungsmethoden und -inhalten kennen zu lernen, sowie eine 

Sprachanimation in der eigenen  Muttersprache durchzuführen.  

 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift, Stempel 

 


