
 

INSTRUKCJA DLA LOGOPEDÓW, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, WYCHOWAWCÓW I INNYCH SPECJALISTÓW 

 – JAK WDRAŻAĆ PROGRAM INTERACT? 

O programie: 

InterACT to program edukacji antydyskryminacyjnej, stworzony przez dr Mary Weidner (West 

Virginia University, USA), adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

(Weidner, 2015). Podczas jego adaptacji na język polski, dokonanej przez dr hab. Katarzynę 

Węsierską, prof. UŚ z udziałem członków Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu 

Śląskiego, udowodniono, że program można wdrażać wśród polskojęzycznych dzieci (Hlubek et 

al., 2020; Węsierska et al., 2020). Badania prowadzone na gruncie amerykańskim i polskim 

także potwierdziły skuteczność programu i pozytywne efekty płynące z jego wdrażania 

(Weidner & St. Louis, 2014; Weidner et al., 2015; Weidner, St. Louis, & Glover, 2018; Węsierska, 

2020).  

Celem programu InterACT jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń  

w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Poprzez udział  

w sesjach InterACT dzieci uczą się jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby  

z różnymi formami niepełnosprawności oraz jąkające się. Dowiadują się także co robić,  

a czego nie robić, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. 

Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest 

wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci.   

 
Wdrażać program InterACT i prowadzić sesje może nauczyciel, wychowawca, logopeda, 
psycholog lub pedagog szkolny. Program może być realizowany w starszych grupach 
przedszkolnych lub w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Udział dzieci w programie jest 
dobrowolny i może mieć miejsce po uzyskaniu zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka 
(rodzice otrzymują ulotkę informacyjną wraz z formularzem zgody).  
 
Na program składają się dwie sesje z całymi grupami lub klasami szkolnymi, trwające ok. 30-45 
minut. Podczas każdej z nich, po krótkim objaśnieniu osoby prowadzącej, uczestnicy oglądają 
nagranie wideo z udziałem kukiełek (dwa filmy – po jednym dla każdej z sesji, do pobrania ze 
strony – link poniżej). Następnie dzieci biorą udział w dyskusji inicjowanej przez osobę 



wdrażającą program, z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Po zakończeniu rozmowy są one 
zaproszone do wykonania ćwiczeń w specjalnym zeszycie wg wskazówek osoby prowadzącej.  
 

Materiały do wdrażania programu: 

Do pobrania ze strony www.logolab.edu.pl:  (zakładka: NAUCZYCIELE -> InterACT):   

 

 

Instrukcja dla osoby wdrażającej program (właśnie ją czytasz) 

 Plakat informacyjny (do wyeksponowania w placówce) 

  
 

 Ulotka informacyjna dla rodzica (z formularzem zgody na udział dziecka  

w warsztatach)  

http://www.logolab.edu.pl/


 
 Filmik z udziałem kukiełek nr 1 – wyświetlany podczas I sesji (zdjęcie poniżej)

 
 Filmik z udziałem kukiełek nr 2 – wyświetlany podczas II sesji (zdjęcie poniżej) 



 
 Plik audio z nagraniem piosenki + tekst 

 



 Zeszyt ćwiczeń dla dzieci do wykonania podczas sesji

 
 Tablice interaktywne (dedykowane odpowiednio I i II sesji) 

 



 Dyplomy dla dzieci potwierdzające uczestnictwo w programie (do wyboru kilka wersji) 

 
 Film prezentujący polskie prace adaptacyjne i pilotażowe badania POSHA-S/Child

  

 

InterACT – krok po kroku: 

 Zapoznaj się z opisanym powyżej przesłaniem programu i materiałami do jego 

wdrażania – znajdziesz je na stronie: www.logolab.edu.pl – Zakładka: InterACT. 

 Dopełnij wszelkich niezbędnych formalności w Twojej placówce - uzyskaj zgodę jej 

dyrektora na wdrożenie programu. 

http://www.logolab.edu.pl/


 Rozwiąż kluczowe kwestie organizacyjne – wyznacz salę, w której odbędą się sesje, 

odpowiednio zaaranżuj przestrzeń. Dzieci powinny mieć możliwość obejrzenia 

filmików w komfortowych warunkach (siedząc w ławkach, przy stolikach lub na 

dywanie), a następnie wykonania zadań z książeczki w ławkach lub przy stolikach. 

 
 Zbierz niezbędny sprzęt – rzutnik i komputer, z którego będą odtwarzane kolejne 

tablice interaktywne oraz filmy, mogą przydać się także dobrej jakości głośniki. 

 Dodatkowo możesz także zgromadzić różne instrumenty muzyczne (bębny, grzechotki, 

dzwonki itp.), które rozdasz dzieciom. Będą one mogły użyć ich podczas śpiewania 

piosenki InterACT.  

 
 W miarę możliwości przedstaw program rodzicom – możesz np. wyeksponować plakat 

informacyjny (także dostępny na stronie – miniatura powyżej). 

 Uzyskaj zgody rodziców i opiekunów na udział ich dzieci w zajęciach w ramach 

programu InterACT (ulotka informacyjna z formularzem zgody także jest dostępna na 

stronie – miniatura powyżej). 

 

 



SESJA I – „Tacy sami i różni” 

 Krótko wprowadź dzieci w tematykę, która będzie poruszana podczas zajęć – co to 

znaczy być takim samym i być innym? Możesz posłużyć się notatkami zawartymi 

 na tablicach dla sesji I (polecamy wcześniejsze zapoznanie się z nimi).  

 Odtwórz filmik nr 1. 

 
 Po obejrzeniu filmiku przedyskutuj z dziećmi kwestie w nim poruszane, wspólnie 

poszukajcie odpowiedzi na pytania zawarte w tablicach interaktywnych. 

 
 Rozdaj dzieciom kolorowanki. Ich zadaniem jest wypełnienie pierwszych siedmiu stron, 

nawiązujących do treści obejrzanego filmiku (str. 1 – „Witajcie! Cześć, mam na imię 

Majka…”, str. 7 – „Narysuj jak możesz nawiązać kontakt z kimś, kto jest inny.”).  

Początek części kolorowanki przeznaczonej na sesję I: 



  
Koniec części kolorowanki przeznaczonej na sesję I:  

 
 



 Dopilnuj, by każde dziecko podpisało swój zeszyt ćwiczeń, następnie zbierz je i złóż  

w jednym miejscu – będą potrzebne podczas sesji II. 

 
 Po wypełnieniu ćwiczeń z książeczki możesz rozdać dzieciom instrumenty 

 i zaproponować zaśpiewanie piosenki InterACT (odtwarzanej na początku i końcu 

każdego filmiku). 

 

 

 

SESJA II – „Porozumiewanie się z innymi” 

 Przed sesją przygotuj i wypisz dyplomy dla dzieci.  

 Sesja II ma podobny przebieg do sesji pierwszej. 

 Na początku możesz przypomnieć grupie o czym rozmawialiście poprzednio, by 

sprawdzić, co dzieci zapamiętały podczas pierwszej sesji. 

 Następnie odtwórz tablice dedykowane sesji nr 2, postępuj zgodnie z zawartymi  

w nich notatkami (polecamy wcześniejsze zapoznanie się z nimi). 

 We wskazanym momencie odtwórz filmik nr 2.  

 Następnie ponownie przedyskutuj z dziećmi kwestie poruszane w filmiku, wspólnie 

poszukajcie odpowiedzi na zadane na tablicach pytania. 

 Ponownie rozdaj zeszyty ćwiczeń.  



 Poproś dzieci o wypełnienie pozostałych stron zeszytu ćwiczeń. 

 
 Następnie ponownie możesz zaproponować grupie zaśpiewanie piosenki InterACT. 

 
 Rozdaj uczestnikom imienne dyplomy.  

 Podziękuj im za udział w zajęciach programu InterACT! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Po wdrożeniu programu prosimy o kontakt z zespołem koordynującym InterACT: 

 info@logolab.edu.pl – a także przesłanie zdjęcia tablicy informacyjnej placówki oraz 

nazwisk osób zaangażowanych we wdrażanie programu w danej placówce. 

 

 Zespół koordynujący wystawi imienny certyfikat dla wdrażającego oraz placówki 

(wzory poniżej). 

 

mailto:info@logolab.edu.pl


 

Opracowanie instrukcji: mgr Katarzyna Romaniuk 
Konsultacja merytoryczna: dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ  
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Autorzy polskiej wersji programu kierują serdecznie podziękowania do dyrektorów i nauczycieli z Miejskiego Przedszkola nr 16 i Szkoły 

Podstawowej nr 53 w Katowicach, dzieci i ich rodziców – wszystkich, którzy wsparli realizację programu w tych placówkach edukacyjnych, także 

do studentów I roku Logopedii Uniwersytetu Śląskiego, którzy byli zaangażowani w prace diagnostyczne z wykorzystaniem POSHA-S/Child.   
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