
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z DZIEDZINY EDUKACJI 
 
W związku z wymianą doświadczeń z dziedziny edukacji  miedzy miastem Krakowem a zaprzyjaźnionymi miastami 
zagranicznymi, w ostatnim czasie Przedszkole Samorządowe nr 104 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Księcia 
odwiedziły delegacje z  Litwy,  Niemiec i Estonii. 
W dniu 18.09.2014 przedszkole gościło psychologów i pedagogów z Litwy. Cykl wizyt  w Krakowie został 
zorganizowany dla nich przez Centrum Pedagogiki Specjalnej i Psychologii z Wilna. Instytucja ta podlega Ministerstwu 
Edukacji i Nauki i zajmuje się wparciem merytorycznym nauczycieli, psychologów i pedagogów, opracowywaniem        
i wdrażaniem programów szkoleniowych, opiniowaniem aktów prawnych, zapewnia  doradztwo i super wizję dla 
psychologów, logopedów i pedagogów specjalnych. 
W dniu 17.09.2015r przedszkole gościło pedagogów z Niemiec. Był to cykl wizyt  w Krakowie w różnych placówkach 
zajmujących się edukacją i opieką dzieci i osób niepełnosprawnych 
20.04.2016 r. placówkę odwiedziła delegacja z Estonii. 
Delegacja składała się z przedstawicieli Wydziału Edukacji UM Tartu oraz dyrektorów przedszkoli masowych i 
specjalnych. Tartu to drugie co do wielkości miasto Estonii położone w środkowej części kraju nad łączącą dwa 
największe w Estonii jeziora rzeką Emajõgi. Współpraca między Krakowem i Tartu w zakresie wymiany  doświadczeń 
w dziedzinach typowych dla obu miast takich jak turystyka, kultura i edukacja trwa od 2006 roku. 
Gości z Estonii wspierał Konsulat Honorowy Republiki Estonii w Krakowie w osobie Asystentki Biura Konsulatu 
Republiki Estonii Małgorzaty Maziarz. 
W organizację wizyt włączał się cały personel placówki. Pani Dyrektor Celina Piwowarczyk przedstawiała gościom 
sposób organizacji tego typu placówki w Polsce oraz specyfikę pracy w grupach integracyjnych. 
Prezentację multimedialną dla gości, pokazującą różne formy pracy z dziećmi w naszym przedszkolu przygotowały 
Beata Skucha - Skrzyńska i Małgorzata Drewnik. Zagraniczni goście zwiedzili cały budynek, zapoznali się ze sposobem 
organizacji pracy w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi, poznali nasze metody pracy z dziećmi 
(Pedagogika Zabawy – Klanza,  Logorytmika,  Arteterapia,  Biblioterapia, Aktywne Słuchanie Muzyki, metoda C. Orffa,  
metoda M. Montessori, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,  Edukacja przez Ruch,  Integracja Sensomotoryczna,  
Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,  Edukacja matematyczna E. Gruszczyk-
Kolczyńskiej, funkcjonowanie gabinetu logopedycznego). 
Na ostatnim spotkaniu( podobnie jak w poprzednich) z delegacją z Estonii dzieci z najstarszych grup: Misie i Zuchy 
wykonały i wręczyły gościom pamiątkowe obrazki z zabytkami Krakowa, a goście odwdzięczyli się pamiątkami 
pochodzącymi z ich rodzinnego miasta i słodyczami dla przedszkolaków. 
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