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Publikacja jest efektem realizacji pilotażu 

drugiej edycji Programu Kształtowania 

Wrażliwości na Odmienność „Przygody 

Innego” w białostockich przedszkolach i 

szkołach podstawowych. Na potrzebę 

kontynuacji Programu, który został 

wprowadzony po raz pierwszy do placówek 

edukacyjnych w 2010 roku, wskazywało duże 

zainteresowanie tym działaniem ze strony 

nauczycieli, studentów, działaczy organizacji 

pozarządowych itd.  

Celem drugiej edycji programu 

edukacyjnego „Przygody Innego” jest 

wspieranie procesu przygotowania dzieci w 

wieku 6 – 9 lat do spotkania z Obcym i Innym 

i tym samym integracji dzieci cudzoziemskich, 

które mieszkają w Polsce. W związku z tym, 

że integrację rozumiemy jako proces 

dwustronny, który wymaga zaangażowania 

zarówno od cudzoziemców, jak i 

społeczeństwa przyjmującego, treści 

programowe zostały tak opracowane, aby 

umożliwiać wzajemne poznawanie się 

rówieśników pochodzących z różnych stron 

świata. Program, dzięki zastosowaniu 

innowacyjnej metody pracy jaką stanowią 

bajki międzykulturowe, ma służyć również 

wzbogacaniu metodyki edukacji 

międzykulturowej.  

Publikacja składa się z dwóch 

rozdziałów. Pierwszy z nich Edukacyjno-

społeczne aspekty integracji dzieci 

cudzoziemskich poświęcony jest zagadnieniom 

związanym z integracją cudzoziemców w 

Polsce. W drugim rozdziale publikacji  

Program Kształtowania Wrażliwości na 

Odmienność „Przygody Innego” zostały 

zamieszczone teoretyczne założenia programu 

oraz bajki międzykulturowe wraz ze 

scenariuszami zajęć. Do każdej z bajek 

dołączone są dwa scenariusze zajęć – pierwszy 

odnosi się bezpośrednio do bajki, drugi – do 

zajęć wzmacniających, których zadaniem jest 

powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie zakresu 

prezentowanej w bajce tematyki. W tej części  

książki znajdują się również scenariusze zajęć 

wprowadzających w tematykę różnorodności 

oraz zajęć podsumowujących cały cykl 

spotkań. Treści bajek i scenariuszy nie 

stanowią zamkniętej całości. Dlatego możliwe  

 

(a niekiedy wskazane) jest ich modyfikowanie 

i dostosowywanie do możliwości 

percepcyjnych dzieci i specyficznych potrzeb 

danej grupy. 

Publikację kończy prezentacja 

sylwetek osób inicjujących oraz 

zaangażowanych w realizację pilotażu drugiej 

edycji programu „Przygody Innego”. 

Integralnym elementem książki jest film 

instruktażowy, który zawiera metodyczne 

wskazówki wspomagające proces wdrażania 

programu.   

„Przygody Innego II” w roku 

szkolnym 2015/16 zostały wpisane na listę 

Podlaskiego Kuratora Oświaty jako 

innowacja programowa i metodyczna.   
 

 

Nieodpłatny egzemplarz książki można 

otrzymać w:  

- Bibliotece Wydziału Pedagogiki i 

Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku:                              

ul. Świerkowa 20; godz. otwarcia zob. 

www.pedagogika.uwb.edu.pl; tel. 85 745 73 

38. 

- Bibliotece Fundacji Dialog:                            

ul. Ks. Abramowicza 1; godz. otwarcia zob. 

www.mentoring.pl; tel. 85 742 40 41.  

 

Publikację można otrzymać również pocztą 
(dotyczy osób spoza Białegostoku). 

Zamówienia należy składać na adres                          

e-mailowy: biuro@mentoring.pl



 


