JAK NAJLEPIEJ WSPIERAĆ JĄKAJĄCE SIĘ
DZIECI W KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ?
Co jest, a co nie jest wsparciem –
opinie jąkających się dzieci i ich rodziców

TO TRZEBA ROBIĆ:
• Utrzymywać kontakt wzrokowy.
• Być cierpliwym.
• Zdobyć wiedzę o jąkaniu.
• Zachowywać się neutralnie.
• Angażować dziecko – „włączać” w różne aktywności.

TEGO NIE NALEŻY ROBIĆ:
• Wyśmiewać się z dziecka.
• Kończyć słowa za dziecko.
• Przedrzeźniać jąkania.
• Żartować z jąkania.
• Używać określenia „jąkała”.

Zapamiętaj!
Opierając się na wynikach badań naukowych –
ilościowych i jakościowych, wyznaczono
pewne uniwersalne wskazania, co robić,
a czego nie robić podczas interakcji z jąkającymi się dziećmi. Niektóre inne, wysoce zindywidualizowane rodzaje wsparcia należy
omówić z dzieckiem, jak na przykład:
• udzielanie mu porad na temat tego, co ma
robić, lub sugerowanie mu, jak ma się czuć;
• zadawanie mu pytań dotyczących jąkania;
• aranżowanie mu spotkań z innymi jąkającymi
się ludźmi.

Podczas kontaktów z jąkającym
się dzieckiem pomocne będą
następujące ogólne zalecenia:
Bądź cierpliwy i przyjazny, zachowuj naturalny kontakt wzrokowy i język ciała. Skoncentruj się na treściach, które przekazuje dziecko,
a nie na tym, czy mówi płynnie. Unikaj kończenia zdań za dziecko lub udzielania wskazówek, których ono prawdopodobnie nie oczekuje. Miej świadomość, że pozornie pomocne
komentarze, jak np. „zwolnij” czy „pomyśl
o tym, co chcesz powiedzieć”, a także działania (np. żartowanie z jąkania) często bywają
niepożądane lub nieprzydatne. Jąkające się
dzieci mogą mieć indywidualne preferencje
dotyczące reakcji słuchacza, które one uznają
za pomocne. Ważne jest, aby nawiązać pełną
zaufania relację, otwarcie porozmawiać ze
wszystkimi i zidentyﬁkować te oczekiwania
tak, aby dzieci mogły otrzymać maksymalne
wsparcie od osób, z którymi się komunikują
(na podstawie: St. Louis et al., 2017; 2019).
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