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Na podstawie doświadczeń z grupowej terapii: Dzieci podjęły terapię w wieku 4,5 – 6 lat. 

Odbyły się systematyczne spotkania co pół roku przez okres 2010 – 2012:  5 spotkań  
(7-14-dniowe spotkania; jedno dziecko od 2009 r.) 

 
Osoba jąkające czy osoba z jąkaniem? 
Ten dylemat widziała już Pani dr Elżbieta Minczakiewicz – opisując osoby  

z niepełnosprawnością: czy osoba „ślepa”, osoba niewidząca, czy osoba mająca problemy  
z widzeniem, czy osoba głucha czy osoba z głuchotą, czy niedosłuchem? 

Holistyczne podejście do terapii 

Teoria holistyczna wyklucza nazywanie osoby jej częścią np. niemową z powodu nie mówienia, czy „Jąkałą” 

lub „Balbutem” ze względu na to, że osoba jąka się. 

Złożoność przyczyn jąkania powoduje, że na jąkanie należy spojrzeć całościowo  (holistycznie) zarówno w 
aspekcie diagnozy, profilaktyki, jak i też terapii [1] 

Terapia dzieci z jąkaniem 

1.Praca z rodzicem; 

2. Praca z dzieckiem; 

3. Praca w grupie rówieśniczej; 

4. Praca z rodzicami i dziećmi. 

  
Akceptacja 

Akceptacja – z łac. Acceptatio: dosł. Przyjmowanie, wyrażanie zgody, przyjęcie aprobata, potwierdzenie dla 

czegoś  
lub kogoś. 

W stosunku do ludzi: to sprzyjanie przemianie jednostki, czyli umacnianie  

w drugiej osobie procesu stawania się  
w celu realizacji jej możliwości.[2] 

  
Akceptacja 

1. Akceptacja dziecka z jąkaniem; 
 

2. Akceptacja jąkania u dziecka; 
 

3. Akceptacja sytuacji, jaka zaistniała w danym momencie w mojej rodzinie; 

4. Akceptacja jąkania jako sposobu mówienia u mojego dziecka. 

  

Należy traktować dziecko normalnie. Nie chronić dziecko, nie wyręczać dziecka  
w sytuacjach komunikacji. Stosować zdrowe wychowanie. 

 
Starać się nie wyczekiwać (niecierpliwie) chwili, w której moje dziecko będzie mówiło tylko i wyłącznie 

płynnie;  
Starać się zwracać uwagę na to, co chce powiedzieć dziecko a nie jak to mówi. 



Wykorzystać każdy moment, aby pochwalić dziecko przy innych, pokazać dziecku, jak bardzo jestem 

dumna/dumny z niego. 

Akceptacja dziecka z jąkaniem 

 
Nie ukrywać dziecka tzn. nie mówić za niego przy obcych osobach, czy ukrywać jego zacinanie przed 

nauczycielem; 

Nie bronić się przed występami publicznymi  
w obawie, że ujawni się jąkanie u mojego dziecka, że inni zobaczą, że moje dziecko zacina się; 

 
Nie śledzić u dziecka jąkania; 

Nie wskazywać jąkania jako winowajcę wielu niepowodzeń dziecka. 

Akceptacja dziecka z jąkaniem 

 
Kochać dziecko;  Nagradzać  i karać; 

Traktować  tak, aby czuło się dobrze; 

Nie traktować je jak dziecko chore, czy nieporadne. 

  

Ważne w wychowaniu: 

40 % uwagi poświęcić na przyglądanie się dziecku; 

40 % na słuchanie go; 

15 % na pytanie; 

 5 % na pouczanie. [3] 

  

Akceptuję moje dziecko na „tu i teraz” 

Rodzic ma myśleć jak jego dziecko:  Co ważne jest dla mojego dziecka? Koledzy, koleżanki, pasje dziecięce 
itp.. 

*„Jak cudownie, że mi o tym opowiadasz i mogę Cię słuchać.” 
 
 

* „Dziękuję Ci, że mówisz mi to wszystko, to dla mnie i dla Ciebie jest ważne.” 

* „Wiedz i czuj. Że ja będę Cię słuchać i zawsze Ci pomogę – w każdej sytuacji jestem  
    i będę z Tobą.” 

* „Kocham Cię.” 

* „Jestem z Ciebie bardzo dumny i jesteś dla mnie najwspanialszy – czujesz to.” 

* „Uwielbiam Twój głos, Twoje opowieści.” 

* „Masz w sobie dużo mądrości i mocy i wszystko możesz.” 

  

Słucham uważnie o czym mówi dziecko: Co chce mi przekazać? Co dla dziecka w tym momencie jest 

najważniejsze? 

 
Rodzina dziecka z jąkaniem przechodzi kilka faz postaw w stosunku do zaistniałej sytuacji: 
8 faz procesu przekształcania się postaw  

                                           (E. Schuchardt - 1989)  [4] , [5] 

  

    1. faza wątpliwości – rodzice doznają szoku, żalu i smutku; 



    2. faza agresji  -  rodzice zaczynają buntować się “Dlaczego to nas spotkało?”; następnym 

    etapem jest faza rozczarowania i wchodzą w postawę roszczeniową – szukając pomocy. 

3. faza agresji  -  rodzice zaczynają buntować się “Dlaczego to nas spotkało?”; następnym 

    etapem jest faza rozczarowania i wchodzą w postawę roszczeniową – szukając pomocy. 

4. faza nieracjonalnych przedsięwzięć - rodzice zaczynają poszukiwać sposobów walki  

    z niepełnosprawnością, odwiedzają specjalistów, bioenergoterapeutów, psychologów; 

5. faza depresji – rodzice załamują się, nie dostrzegają możliwości skutecznej pomocy,  

    są przemęczeni i zniechęceni, lękają się o przyszłość dziecka i swoją; 

6. faza racjonalnych decyzji – dzięki rozpoznaniu problemu, rzetelnej informacji lekarzy  

    i pomocy fachowców bierność rodziców ustępuje miejsca podejmowaniu rozsądnych 
    działań na rzecz normalizacji życia; 

7. faza pełnej aktywności rodziców na rzeczna rzecz rehabilitacji dziecka – proces 

    akceptacji dziecka takim, jakie jest; 

8. faza solidarności – pełna akceptacja dziecka przez rodziców, a tym samym zmian w życiu 

    rodzinnym. 

Świadomość występowania różnych postaw rodziców dziecka  

z niepełnosprawnością jest bardzo ważna dla zrozumienia rodzica i doboru terapii dziecka jąkającego się. 

  

WAŻNE DLA TERAPII 

* Aby rodzic akceptował swoje dziecko wraz jąkaniem, a nie wciąż – w głębi serca – marzył  
   o dziecku bez jąkania. 

* Rodzic, który nie jest zadowolony do końca   (rodzic, który ukrywa jąkanie dziecka przed  
   znajomymi, nauczycielami, myśląc, że dziecko tego nie widzi, nie czuje), sprawia, że  

   w dziecku rodzi się odczucie niespełnienia oczekiwań rodzica a przez to jąkanie nie wycisza 
   się, ale wzmacnia i potęguje. 

* Każdy, nawet najmniejszy odruch wstydu rodzica, dziecko wyczuje. 

* Ważne jest, aby rodzic akceptował dziecko z tymi jego przypadłościami „Tu i teraz”. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Literatura 

  

[1] Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się. (2005). ( red.) Minczakiewicz E. M. s. 18. 

[2] J. Makselon. (1990). Psychologia dla teologów, Kraków 

[3] Riera L.C.(2000). Żartobliwie o wychowaniu. S. 29 

[4] Karwowska M. Albrecht M. Niepełnosprawność dziecka przyczyną rozpadu czy spójności rodziny? S. 15-
17 http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/NOE3/13_Malgorzata%20Karwowska.pdf (7.03.2012r.) 

[5] Karwowska M. (2005). Rodzice w trudnej sytuacji wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. 
[w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.). Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Impuls, 

s.51–61. 

  

 

http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/NOE3/13_Malgorzata%20Karwowska.pdf

