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Krok 1 - rozważenie pełnego obrazu 

z szerokiej perspektywy
 



Pytania 
z szerokiej

perspektywy 
do rozważenia

Kto jest grupą docelową?
Dzieci, młodzież, dorośli?
Gdzie to się odbędzie?

Poradnia, klasa, platforma
internetowa?

Jakie są ograniczenia?
Czas, pieniądze, liczba osób, które ci

pomogą?



 
Krok 2 -zrozumienie ram podejścia ABC

(czynniki afektywne, behawioralne,
kognitywne) i jego zastosowania        

 w przypadku jąkania
 



Struktura postawy
Składnik uczuciowy

Co ktoś czuje wobec
danego zjawiska.

Składnik poznawczy

Co jednostka wie 
lub sądzi o danym

zjawisku.

Składnik behawioralny

Jak ktoś reaguje 
na dane zjawisko.



ABC postaw wobec jąkania
Komponent uczuciowy

- niewygoda
- zdezorientowanie
- zaskoczenie
- zaciekawienie

Komponent poznawczy

- przekonanie, że jąkanie  
  wynika z nerwów,  
  problemu
  psychologicznego
- akceptująca postawa

Komponent behawioralny

- dokuczanie
- zastraszanie
- mówienie: ,,zwolnij"



 
Krok 3 - poznanie grupy docelowej 

w kontekście społecznych postaw wobec
jąkania 

 



Ewolucja postaw wobec
jąkania się 

 

Niektóre niejąkające się dzieci w wieku przedszkolnym zachowywały się
nieprzychylnie wobec swoich jąkających się rówieśników podczas

zabaw (Langevin, Packamn i Onslow, 2009)



Postawy
amerykańskich
dzieci w wieku
przedszkolnym

 Dzieci, jako grupa, posiadały
przychylne myśli i uczucia wobec
ludzi jąkających się, 

Wnioski
1.

      ale nieprzychylne postawy wobec  
      jąkania się. 

2.   Grupa młodsza wykazywała 
      znacznie bardziej negatywne 
      postawy wobec jąkania niż grupa
      starsza.



Postawy dzieci 
w wieku od 4,7 

do 10,5 lat, 
a także ich rodziców

 Dzieci w wieku przedszkolnym miały
najmniej przychylne postawy wobec
jąkania, podczas gdy piątoklasiści mieli
najbardziej pozytywne nastawienie.

Wnioski
1.

   2. Postawy wobec jąkania u drugoklasistów 
      były mniej adekwatne, co sugeruje pewne
      wahania we wczesnym rozwoju.
 

   3. Niezależnie od wieku dziecka, postawy 
      rodziców pozostały niezmienne i stabilne.



Czego oczekują osoby z jąkaniem?
 Treść zawarta w programach zmiany postawy musi

być przystosowana do tego, czego naprawdę oczekują
osoby z jąkaniem. 

W przeszłości arbitralnie zakładano jakie są potrzeby
osób jąkających się, dopiero od niedawna badacze
starają się obiektywnie rozpoznać te oczekiwania.

 



W 2015 roku St. Louis opracował badania z użyciem
Indywidualna ocena wsparcia w przypadku jąkania –
wersja dla dorosłych (Personal Appraisal of Supports

for Stuttering–Adult, PASS-Ad, St. Louis, 2015)

Utrzymuj normalny kontakt wzrokowy ze mną podczas rozmowy.
Poczekaj, aż powiem to, co chcę powiedzieć.
Poproś mnie, abym pomógł jej/jemu z jej/jego jąkaniem. 

 gdy pomagasz mi dokończyć słowo, na którym się zająknąłem,
 gdy mówisz mi jak powinienem się czuć w związku z jąkaniem,
 gdy wtrącasz trochę udawanego jąkania w swoją własną wypowiedź 

Najbardziej pomocne zachowania: 

Najmniej wspierające zachowania: 

        podczas rozmowy ze mną.
 



Bądź cierpliwy.
Utrzymuj neutralny kontakt wzrokowy.
Włącz mnie (do rozmowy, do zabawy).

 gdy wyśmiewasz się ze mnie,
 gdy używasz określenia  ,,jąkała”,
 gdy ignorujesz mnie.

Indywidualna ocena wsparcia w przypadku jąkania
– Dziecko, Indywidualna ocena wsparcia 

w przypadku jąkania – Rodzic 
(PASS–Ch, PASS–P, St. Louis i Weidner, 2015)

Trzy najbardziej pomocne formy wsparcia:

Trzy najmniej pomocne formy wsparcia:



 
Opierając się na wynikach badań naukowych – ilościowych 

i jakościowych, wyznaczono pewne uniwersalne wskazania, co robić, 
a czego nie robić podczas interakcji z osobami jąkającymi się.

Niektóre inne, wysoce zindywidualizowane rodzaje wsparcia należy
omówić z konkretną osobą, jak na przykład:

- udzielanie porad na temat tego, co ktoś ma robić lub mówienie
mu jak ma się czuć,

- zadawanie mu pytań dotyczących jąkania,
- aranżowanie mu spotkań z innymi jąkającymi się ludźmi.

 



 

Pomiar postaw wobec jąkania umożliwia: 
 
 
 

porównanie wyników pre- i post-,co pozwala ocenić
skuteczność interwencji (należy mieć na uwadze

możliwość zadziałania innych czynników)

zidentyfikowanie luk w wiedzy na temat jąkania, 
a tym samym dostarczenie informacji o najlepszej

interwencji dotyczącej jąkania



Krok 4 - Ankieta 
 
 
 



Dają wyobrażenie o postawach respondentów w zakresie jąkania w skali od -100 do +100, 

Poszczególne pozycje są  oceniane jako „tak,'' ,,nie'' lub ,,nie wiem” i przeliczane liczbowo. 
W przypadku dorosłych definicję jąkania można uwzględnić lub nie, ponieważ badania wykazały,     
 że definicja ma niewielki wpływ na wyniki podsumowujące POSHA-S.
W przypadku dzieci włączenie definicji jąkania i przykładu jąkania jest obowiązkowe.
POSHA – S / Ch zawiera krótki film zawierający kreskówki z osobami jakającymi się i krótką definicją
jąkania. Takie postępowanie zapewnia kontekst dla kolejnych elementów ankiety. 

POSHA – S i POSHA – S / Ch
 

      w której 0 jest neutralne, a wyższe wyniki wskazują na bardziej pozytywne postawy wobec jąkania.

  



Łącząc naukę ze sztuką.

Unikając nadmiernego upraszczania treści.

Dostosowując treść do wieku. 

 
 

 

W jaki sposób osiąga się zmianę nastawienia? 



Krok 5 - zrozumieć zasady
zmiany postaw i ich

zastosowanie do jąkania.
 



Interwencje nie wymagają wyszukanych materiałów.

Kluczem do skutecznej interwencji jest „przyciągnięcie”
odbiorców. 

Branie pod uwagę wieku odbiorców oraz innych
czynników logistycznych (takich jak pora dnia, w której
przeprowadzasz interwencję).

1. Interwencja nie musi być wyszukana, ale musi być
interesująca i znacząca



 

Jąkanie było - i nadal jest - tematem tabu.
 Aby zmienić swoją postawę, musimy zmniejszyć piętno i tajemnicę,

która je otacza. 
Czasami oznacza to konfrontację z naszymi własnymi uprzedzeniami

lub lukami w wiedzy.
Nie możemy bać się słowa "jąkanie".

2. Używanie słowa na „J” jest w porządku!



Musimy mieć pewność,
że nasi słuchacze dobrze rozumieją temat, a ich wiedza pochodzi 

z wiarygodnego źródła. 

3. Zadbaj o komponent poznawczy dotyczący jąkania 
jako zaburzenia 



Komponent poznawczy dotyczący jąkania 

“Jąkanie jest tym, co dzieje się, gdy słowa 
lub dźwięki odbijają

się t-t-t-tak, jak to, lub rozciągają się taaaak,
jak to, lub gdy żadne słowa

ani dźwięki nie wychodzą --- w ten sposób.
Dzieje się tak, ponieważ tacy

się urodziliście. Jąkanie się nie jest złe, 
jest po prostu inne!”

 

“Jąkanie jest innym sposobem mówienia. 
Dźwięki lub słowa mogą się powtarzać, rozciągać

lub blokować. Osoby jąkające się mogą
doświadczać wysiłku, kiedy mówią. Jąkanie może
mieć podłoże genetyczne lub być spowodowane
różnicą w działaniu mózgu podczas mówienia.

Jąkanie nie jest spowodowane zdenerwowaniem 
ani niepokojem.  

Wiele znanych osób jąka się!”

“Jąkanie to zakłócenie przepływu mowy lub płynności.
Istnieją różne rodzaje jąkania, w tym powtórzenia (powtarzanie
dźwięku, słowa lub frazy), przedłużenia (rozciąganie dźwięku) 

lub blokowanie (w ogóle nie wydobywa się żaden dźwięk). Badania
sugerują, że jąkanie może być powiązane z genetyką lub neurofizjologią

(jak mózg pracuje podczas mówienia). Jąkanie nie jest spowodowane
nerwowością czy lękiem, chociaż te czynniki mogą w niektórych

sytuacjach zaostrzać jąkanie. Jąkanie występuje częściej u mężczyzn 
niż u kobiet i zwykle zaczyna się w dzieciństwie.”

Dzieci w wieku szkolnym

Dzieci młodsze

Młodzież i dorośli 



4. Zadbaj o komponent poznawczy
dotyczący osób jąkających się. 

 

Dzieci młodsze
"Nawet jeśli ludzie jąkający się mówią w inny sposób, 

nie oznacza to, że są źli, nerwowi czy nieśmiali. 
Nie ma to nic wspólnego z tym, jak bardzo są mądrzy.

Osoby jąkające się mogą robić to samo, co inni. 
Lubią grać i dobrze się bawić! Jąkanie jest tym, 

co je wyróżnia. 
A różnice, czynią nas wyjątkowymi."

Dzieci w wieku szkolnym 
"Jąkanie nie definiuje osoby, która się

jąka. To wyjątkowa cecha. Jąkanie nie ma
nic wspólnego z inteligencją. Osoby

jąkające się mogą robić to samo, co inni.
Jąkanie to tylko część tego, kim są."

Młodzież i dorośli
"Wiele osób uważa, że osoby jąkające się są
nerwowe, niespokojne, nieśmiałe lub mniej

inteligentne. To nie jest prawda. Jąkanie jest po
prostu różnicą w płynności mówienia i jest

niezależne od intelektu i potencjału życiowego."



5. Afektywny komponent postaw słuchaczy

Dzieci młodsze
"Zauważyłem, że twoje oczy zrobiły się duże 

i odszedłeś, kiedy usłyszałeś, jak ta osoba mówi.
Może czułeś się nieswojo. Możesz zadawać

pytania, gdy czyjaś mowa brzmi inaczej niż twoja!
To znaczy, że jesteś zaciekawiony!"

Dzieci w wieku szkolnym
"Kiedy usłyszałeś jąkanie się tej osoby, wydawało

się, że byłeś trochę zirytowany, ponieważ
wypowiedzenie wiadomości zajęło jej trochę czasu.

Może cię to po prostu zaskoczyło, ponieważ
sposób, w jaki rozmawiali, był nieoczekiwany. 

To zrozumiałe."

Młodzież i dorośli
"Często zdarza się, że słuchacze mają początkowe poczucie

niepewności lub zagubienia, gdy słuchają jąkania. 
Zrozumienie jąkania i osoby mówiącej, która się jąka, może

czasami pomóc słuchaczom poczuć się inaczej i lepiej
przygotować się do udzielania wsparcia."



6.  Behawioralny
komponent

postawy wobec
jąkania i osób
jąkających się

Dzieci młodsze
"Dobrze jest być miłym dla jąkających się ludzi. Bądź cierpliwy i
nie odchodź! Mogą zostać zranieni, jeśli będziesz się śmiać lub

kończyć ich słowa, gdy mówią."

Dzieci w wieku szkolnym
"Podczas rozmowy z kimś, kto się jąka, najbardziej pomocne jest
zachowanie cierpliwości. Odwrócenie wzroku, dokończenie słów

lub polecenie „zwolnij!” nie jest pomocne."

Młodzież i dorośli
"Pomocne jest zachowanie cierpliwości przez słuchaczy i normalnego
kontaktu wzrokowego podczas rozmowy z osobą jąkającą się. Unikaj

kończenia słów lub mówienia „zwolnij”. W wielu przypadkach                         
te odpowiedzi mogą być bardziej nieprzydatne niż pomocne."



Krok 6: Wybierz i zastosuj
interwencję by uzyskać
zmianę nastawienia



Dokuczanie i prześladowanie:
Nieakceptowalne zachowania 

(The Teasing and
Bullying: Unacceptable Behavior) 

 

htt
ps:
//w

ww
.m
cgi
ll.c
a/s

csd
/fil
es/
scs

d/m

on
tre
al_
tab

_oc
t_2

01
4_h

an
do
ut.
pd
f

Jeden z pierwszych formalnych programów
zmiany postaw wobec jąkania
Skierowany do dzieci w wieku szkolnym
Ma na celu poprawę ich postaw wobec
niepełnosprawnych rówieśników, ze szczególnym
uwzględnieniem tych jąkających się 

(Langevin, 2000)

https://www.mcgill.ca/scsd/files/scsd/montreal_tab_oct_2014_handout.pdf


InterACT
https://www.logolab.edu.pl/wp-

content/uploads/2020/10/Instrukcja_d

o_wdrazania_programu_InterACT.pdf

Program przeznaczony dla dzieci 

Uczy dzieci faktów o jąkaniu
Przedstawia praktyczne wskazówki
przydatne w trakcie interakcji 

Dostępny w 3 językach

      od wieku przedszkolnego 
      po wczesnoszkolny

      z osobą jąkającą się

 
 (Weidner, 2015)



Jak zostać królem (The King's Speech)https://en.wikipedia.org/wiki/The_
King%27s_Speech#/media/File:Th

e_King's_Speech_poster.jpg

W filmie możemy  poznać
historię zmagań króla Jerzego   
 z jąkaniem w burzliwym
okresie historii Wielkiej Brytanii
Film znacznie poprawił podejście
do jąkania wśród uczniów 

      w wieku szkolnym 
 
 
 

(Kestenbaum & Khnonov, 2011)

https://en.wikipedia.org/wiki/The_King%27s_Speech#/media/File:The_King's_Speech_poster.jpg


MTV True Life: I Stutter
http://epguides.c

om/TrueLife/

Dokument śledzi losy trzech
młodych jąkających się
dorosłych i podkreśla wpływ
jąkania na aspekty ich
codziennego życia
Dokument znacząco poprawił
postawy uczniów szkół
średnich wobec jąkania 

    
 

 (Flynn & St. Louis, 2011)

http://epguides.com/TrueLife/


Schemat postępowania w zmianie nastawienia
 

 Słuchaj
 „Przetłumacz" wiadomość
 Zidentyfikuj ABC jąkania
 Skonstruuj swoją odpowiedź
 Zakomunikuj swoją odpowiedź

1.
2.
3.
4.
5.



Krok 7: Oceń skuteczność programu 
i trwałość zmiany postaw

 
 



Jakie były główne wyzwania na etapie programowania
interwencji?
 Kiedy podczas wdrażania programu, uczestnicy byli
najbardziej/najmniej zaangażowani?
 Czy zauważyłeś jakieś interesujące zachowania        
 lub reakcje wśród uczestników spotkania?
 Jakie zasoby mogły by pozytywnie wpłynąć                
 na realizację programu?

Pytania do rozważenia po wdrożeniu projektu

1.

2.

3.

4.



Dziękujemy 
za uwagę!

Magdalena Malcherczyk
Aleksandra Szablicka

 Natalia Wijas


