
Jak specjaliści mogą wspierać dzieci z jąkaniem?

Materiały z warsztatów: Dialog bez barier w kontaktach
z dziećmi jąkającymi się.
Chorzów 20.09.2020 r.
zamieszczone za zgodą Pani Aleksandry Boroń



Pediatra
● wiedza podstawowa o zaburzeniu oraz reagowaniu na nie
● umiejętność przekazania wiedzy rodzicowi, dzielenie się materiałami itp.
● umiejętność odróżniania niepłynności zwykłej od jąkania (kwestionariusz

do pobrania), by skierować do specjalisty zaburzeń płynności mowy
lub do najbliższego logopedy



Materiały dla pediatry
Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry
http://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/The_child_who_stutters_to_the_pediatrician_Polish.pdf

Plakat: Jak najlepiej wspierać dorosłe osoby jąkające się
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/PASS_Ad_Polish_final-min.jpg

Ulotka: Sześć wskazówek jak rozmawiać z osobą jąkającą się
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/pictures/Tips_for_Speaking_Polish.pdf

Ulotka: Mity na temat jąkania
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/pictures/Myths_Polish.pdf

Ulotka: Czy wiedziałeś, że…
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/pictures/Did_You_Know_Polish.pdf

Kwestionariusz do odróżniania niepłynności zwykłej od jąkania, ułatwiający podjęcie decyzji o skierowaniu
dziecka do terapeuty - w publikacji: Dziecko, które się jąka.
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Nauczyciel
● wiedza podstawowa o zaburzeniu oraz reagowaniu na nie
● umiejętność odróżniania niepłynności zwykłej od jąkania (kwestionariusz

do pobrania), by skierować dziecko do specjalisty
● umiejętność dostosowania wymagań do możliwości dziecka z jąkaniem
● współpraca z rodzicami dziecka, logopedą przedszkolnym/szkolnym

oraz logopedą prowadzącym
● profilaktyka mobbingu
● umiejętność radzenia sobie z sytuacją mobbingu w klasie/szkole
● otwartość na propozycję przeprowadzenia lekcji na temat jąkania w klasie

przez logopedę i ucznia z jąkaniem



Materiały dla nauczyciela
Plakat: Jak mówić w szkole o jąkaniu
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/Poster_for_teachers_Polish_version.pdf

Plakat: Twój uczeń się jąka. To wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć    
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Plakat_Twoj_uczen_sie_jaka_to_wyzwanie_2020.jpg

Plakat: “Apel do nauczyciela...”                             
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2018/02/Apel_do_nauczycieli.pdf

Plakat: Każdy z nas może być dobrym słuchaczem, rozmówcą, mówcą                               
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat_Duplo.jpg 

Ulotka: Mobbing                                                                                  
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Ulotka_mobbing_projekt_Kolo_Naukowe_2020.jpg

Ulotka: Osiem wskazówek dla nauczycieli i innych: https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/8tips_polish.pdf

Ulotka: Wskazówki dla nauczyciela                           
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/Notes_to_the_Teacher_Polish_0.pdf

Nagranie warsztatów dla nauczycieli:  https://www.youtube.com/watch?v=SeVxw1v1Pps
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Logopeda przedszkolny/szkolny
● wiedza podstawowa o zaburzeniu oraz reagowaniu na nie
● umiejętność odróżniania niepłynności zwykłej od jąkania - profilaktyka (badania

przesiewowe)
● informowanie personelu placówki o jąkaniu i korzystnych sposobach

reagowania na nie
● współpraca z nauczycielem wychowawcą i rodzicami oraz logopedą

prowadzącym
● włączenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego
● pomoc w przenoszeniu efektów terapii do codzienności
● wsparcie udzielane dziecku i rodzicom na terenie placówki
● profilaktyka mobbingu we współpracy z nauczycielami
● promowanie zasad dobrej komunikacji w grupie/klasie oraz wśród nauczycieli



Materiały dla logopedy przedszkolnego/szkolnego
Plakat: Jak mówić w szkole o jąkaniu
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/Poster_for_teachers_Polish_versio
n.pdf

Plakat: Każdy z nas może być dobrym słuchaczem, rozmówcą, mówcą
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat_Duplo.jpg

Ulotka: “Logopedzi wobec mobbingu szkolnego”
https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/BULLYING_POLISH.pdf

  Pozostałe ulotki w języku polskim:

  https://www.stutteringhelp.org/polish-translations
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Logopeda prowadzący
● szeroka wiedza o zaburzeniu, reagowaniu na nie, diagnozie i terapii
● prowadzenie indywidualnej terapii jąkania dziecka w PPP, gabinecie prywatnym, klinice itp.
● prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i rodziców
● informowanie (za zgodą rodziców) nauczyciela wychowawcy o jąkaniu, przebiegu terapii

oraz wpływie jąkania na mowę i możliwości uczenia się danego dziecka,
● dzielenie się materiałami, pomocami
● współpraca z logopedą przedszkolnym/szkolnym i dzielenie się zadaniami
● prowadzenie warsztatów/szkoleń dla personelu placówki na temat jąkania i odpowiedniego

reagowania na nie
● prowadzenie lekcji na temat jąkania wraz z dzieckiem, które wyraziło na to zgodę
● szerzenie wiedzy na temat jąkania i korzystnych sposobów reagowania na nie w szeroko

pojętym środowisku dziecka (opiekunowie, dalsza rodzina, przyjaciele i znajomi, trenerzy,
instruktorzy itd.) - tworzenie łańcucha wsparcia, zapobieganie mobbingowi



Materiały dla logopedy prowadzącego
Materiały i multimedia zgromadzone na stronie: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/multimedia-2/

oraz: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/ii-edycja-konferencji/

Kwestionariusz: “Dokuczanie i znęcanie się nad jąkającymi się dziećmi”:
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2018/02/Dokuczanie_dzieci_jakajace_sie_kwestionarius
z_TBQ_Polish.pdf

Skala Palin PRS:
https://www.palinprs.org.uk/secure/pprs_connect.php

Cykl warsztatów dla rodziców: 
http://www.konferencja-zpm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Cykl_warsztatow_dla_rodzicow_A_Boron.pdf
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Psycholog szkolny
● wiedza podstawowa o zaburzeniu oraz sposobach reagowania na nie
● udzielanie wsparcia dziecku i jego rodzicom na terenie placówki
● wspieranie nauczyciela w radzeniu sobie z wymaganiami związanymi

z odpowiednim reagowaniem na jąkanie, dostosowywaniem wymagań
do możliwości dziecka i ewentualnym mobbingiem

● pomoc w razie mobbingu - zarówno ofierze, świadkom jak i sprawcy
● wspieranie dziecka z jąkaniem, które zmaga się ze złożonymi reakcjami

emocjonalnymi na własne jąkanie oraz na reakcje rozmówców



Materiały dla psychologa szkolnego
Ulotka: Mobbing
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Ulotka_mobbing_proj
ekt_Kolo_Naukowe_2020.jpg

Kwestionariusz: “Dokuczanie i znęcanie się nad jąkającymi się dziećmi”:
http://centrumlogopedyczne.com.pl/wp-content/uploads/2018/02/Dokuczanie_dzieci_jakajac
e_sie_kwestionariusz_TBQ_Polish.pdf
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Podsumowanie
● budowanie łańcucha wsparcia w otoczeniu dziecka z jąkaniem
● współdziałanie specjalistów, zajmujących się dzieckiem i rodziną
● rzetelna wiedza na temat zaburzeń płynności mowy
● obalanie mitów i fałszywych przekonań
● szerzenie wiedzy na temat jąkania oraz korzystnych sposobów reagowania

na nie
● wspieranie dziecka i tworzenie warunków do skutecznej, komfortowej

komunikacji z otoczeniem poprzez promowanie zasad dobrej komunikacji
oraz akceptacji dla inności w otoczeniu dziecka

● wspieranie odporności psychicznej dziecka, jego pewności siebie i poczucia
sprawczości w otaczającym je świecie
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Źródła internetowe
Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”:
http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/109-2/

Centrum Logopedyczne w Katowicach: http://centrumlogopedyczne.com.pl/

Blog Danuty Gajewskiej „Jąkała też człowiek”: https://jakalatezczlowiek.wordpress.com/

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego: http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja” w Lublinie: http://jakanielublin.pl

Ogólnopolski wortal poświęcony jąkaniu: http://demostenes.eu

Polskie Towarzystwo Logopedyczne: http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Polski Związek Logopedów: http://www.logopeda.org.pl
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ASHA (American Speech-Language-Hearing Association): asha.org

Australian Stuttering Research Centre: http://sydney.edu.au/health_sciences/asrc

British Stammering Association: stammering.org

International Fluency Association: theifa.org

International Stuttering Association: isastutter.org

Michael Palin Centre for Stammering Children: michaelpalincentreforstammering.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders: nidcd.nih.gov

National Stuttering Association: nsastutter.org

Stuttering Foundation: stutteringhelp.org

Stuttering Home Page: http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html
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Filmy
Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”:
http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/multimedia-2/  , www.logolab.edu.pl

- LOGOLab – Twój uczeń się jąka – to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć
- Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Opinie rodziców, dzieci i wolontariuszy
- Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem...
- Budujmy świat, który rozumie jąkanie
- Dzieci dzieciom o jąkaniu
- Dzieci dzieciom o jąkaniu. Wszyscy dorośliśmy
- Świat, który rozumie jąkanie
- Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu
- Porozmawiajmy o jąkaniu
- Jąkanie

http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/multimedia-2/
http://www.logolab.pl

