
Twój uczeń się jąka – 
to wyzwanie, ale masz potencjał, 
by go wesprzeć!
Jąkanie – fakty: 

Skuteczne wsparcie ucznia z jąkaniem jest możliwe! 

• to zaburzenie epigenetyczne o wieloczynnikowej  
etiologii – na pojawienie się i rozwój jąkania mogą wpły-
wać czynniki neurofizjologiczne (w tym genetyczne), 
a także te związane z rozwojem mowy i języka oraz 
czynniki emocjonalne i środowiskowe;

• jąka się ok. 5%  dzieci w wieku przedszkolnym, ale 
u większości z nich jąkanie ustąpi nim rozpoczną 
naukę w szkole (tzw. samoistne ustępowanie 
objawów jąkania), to dotyczy częściej dziew-
czynek, a także tych dzieci, które nie mają 
w rodzinie historii jąkania; 

• jąkanie utrwalone dotyczy ok. 1% ogółu 
populacji (czyli dzieci starszych, młodzieży 
lub dorosłych) – jeśli u kogoś objawy jąkania 
utrzymują się dłużej niż trzy lata, jest wyso-
ce prawdopodobne, że jąkanie samoistnie 
już nie ustąpi; 

• w przypadku utrwalonego jąkania celem terapii jest poprawa jakości 
komunikowania się (co nie oznacza całkowitej likwidacji objawów jąka-
nia) i zmiana postawy wobec mówienia i jąkania się – zaakceptowanie 
faktu bycia osobą doświadczającą objawów niepłynności w mowie; 

• nie ma leku na jąkanie, ani też jednej uniwersalnej terapii odpowied-
niej dla każdego – działania terapeutyczne polegające na opanowywa-
niu technik upłynniania mowy lub/i modyfikowania jąkania, połączone 
z pracą nad postawami i emocjami, mogą znacząco poprawiać jakość 
komunikowania się i funkcjonowania osoby z jąkaniem;

• jąkanie może wywierać negatywny wpływ na jakość życia!

• logopedy, nauczyciela z uczniem jąkającym 
się, jego rodzicami i innymi specjalistami –  
budowanie wspierającego środowiska;

• otwarte i rzetelne rozmawianie o jąkaniu!

• promowanie zasad dobrej komunikacji w klasie 
i w szkole oraz atmosfery akceptacji dla inności;

• akceptacja dziecka takim, jakim ono jest: najważ-
niejsze jest, by uczeń z jąkaniem mógł powie-
dzieć to, co chce, kiedy chce, do kogo chce i jak 
chce – bez względu na to, czy się jąka czy nie!

• uczenie dziecka jąkającego się asertywnego 
reagowania na dokuczanie;

• upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu 
– odczulanie na jąkanie – z czynnym udzia-
łem samego dziecka i jego logopedy;  

• nagłaśnianie informacji na temat mobbingu 
szkolnego i radzenia sobie z nim.  

(Blanchet et., al.2020; Craig, 2010; Craig, Blumgart, Tran, 2009; 
Smith, Weber, 2017; Yairi, Ambrose, 2020)

Polecane strony: 
• www.konferencja-zpm.edu.pl 
• www.centrumlogopedyczne.com.pl
• www.demostenes.eu
• www.stutteringhelp.org
• www.stamma.org
• www.nsastutter.org
• www.mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html
• www.isastutter.org

Polecane publikacje:

Polecane filmy dokumentalne – dostęp online (www.konferencja-zpm.edu.pl): 
• Budujmy świat, który rozumie jąkanie
• Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu
• Dzieci dzieciom o jąkaniu
• Dzieci dzieciom o jąkaniu
• Eksperci mają głos
• Jąkanie

Opracowanie plakatu: 
członkowie Koła Naukowego Młodych  
Logopedów Uniwersytetu Śląskiego: Natalia 
Bauszek, Marta Jasek, Patrycja Kawa, Karina 
Konieczna, Piotr Maga, Katarzyna Romaniuk, 
Anna Śmierzchalska i Wiktoria Tkocz. 

Opieka merytoryczna:  
dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ. 

Projekt graficzny: Jarosław Telenga.  

(Langevin, 2010; Murphy et al., 2007; 2013; Sakwerda, 2019; Węsierska, Krawczyk, 2017; Yaruss et al., 2018)

(Blood, Blood, 2007; Blood et al., 2010;  Langevin, 2015; 
O’Brian et al.,2011; Ribbler, 2006; Węsierska et al., 2015)

Wyzwania, 
z którymi zmaga się uczeń jąkający się:
• trudne stany natury psychologicznej – może przeżywać lęk, złość, zaże-

nowanie i frustrację; 
• spotyka się z negatywnymi reakcjami na swoje jąkanie ze strony rówie-

śników, a czasem także pracowników szkoły (w konsekwencji może 
mieć utrudnione kontakty interpersonalne); 

• często reaguje wycofaniem – może unikać różnych sytuacji i/lub osób;
• może doświadczać mobbingu szkolnego – co może mieć długofalowe 

negatywne konsekwencje, takie jak:
 » obniżenie samooceny i wiary w siebie, 
 » negatywizm szkolny, 
 » pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Po pierwsze: edukacja! Po drugie: współpraca! Po trzecie: akceptacja!

• Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem
• Porozmawiajmy o jąkaniu
• Świat, który rozumie jąkanie. Warsztaty dla dzieci 

jąkających się i ich rodziców. Opinie dzieci –  
rodziców – wolontariuszy (UŚ 2018-2019)

• W świecie zaburzeń płynności mowy. Eksperci 
mają głos
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Twój uczeń się jąka: to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć! 

Wideokonferencja LogoLAB dla nauczycieli i logopedów – 12 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Jąkanie – fakty: 

  zaburzenie epigenetyczne o wieloczynnikowej etiologii, 

  rozpowszechnienie: ok. 5% –1%-0,5% ogółu populacji, 

  u małych dzieci możliwość samoistnego ustąpienia objawów, 

  jąkanie utrwalone (chroniczne) – u dzieci starszych, młodzieży i dorosłych,  

  nie ma leku na jąkanie – celem  terapii jest skuteczność komunikowania się, 

  jąkanie chroniczne może wywierać negatywny wpływ na jakość życia! 
(Craig, 2010; Craig, Blumgart, Tran, 2009; Smith, Kelly, 1997; Smith, Weber, 2017;  Yairi, Ambrose, 2013; Yairi, 

Seery, 2011) 

Komentarz:  

Jąkanie to zaburzenie płynności mowy, którego geneza jest wieloczynnikowa. Czynniki 
neurofizjologiczne związane są z genetyką, a także budową i funkcjonowaniem mózgu. Jąkanie 
może, ale nie musi, być dziedziczone (możliwe są uwarunkowania genetyczne). Czynniki 
lingwistyczne odnoszą się do opanowywania procesu nabywania mowy i rozwoju języka. Te dwie 
grupy czynników (neurofizjologiczne i lingwistyczne) prawdopodobnie są odpowiedzialne  
za pojawienie się objawów jąkania. Wpływ dwóch kolejnych grup czynników (emocjonalnych  
i środowiskowych) może z kolei wpływać na dalszy rozwój zaburzenia – wycofywanie się 
objawów jąkania w mowie dziecka, bądź ich utrzymywanie się i utrwalanie. Czynniki 
emocjonalne związane są z osobą samego dziecka, jego reaktywnością, typem temperamentu, 
wrażliwością wpływają zatem na rozwój jąkania, w tym także emocje ujawniające się po stronie 
rodziców czy opiekunów. Ważną rolę w genezie jąkania odgrywają również czynniki 
środowiskowe. Składają się na nie: style komunikowania się w otoczeniu dziecka, tempo życia, 
czy wymagania jakim musi sprostać dziecko. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne pomagają 
wyjaśnić pojawienie się objawów, ich rozwój (ewentualne wycofywanie się lub utrwalanie)  
i wpływ jaki ono wywiera na konkretne dzieci i ich rodziny. Amerykańskie badaczki – Ann Smith 
i Ellen Kelly – w opisie jąkania zwracają uwagę na nielinearność tego zjawiska, na jego 
różnorodność i zmienność. Podkreślają, że nie ma dwóch osób, które jąkają się tak samo.  
Co więcej jąkanie jest nieprzewidywalne – może odchodzić i nawracać. Osoby doświadczające 
jąkania często sygnalizują, że poziom ich płynności może zmieniać się w zależności od pory dnia, 
roku, od sytuacji, rangi rozmówcy, etc. Wprowadzenie zmian środowiskowych może wpływać  
na poprawę możliwości radzenia sobie dziecka z momentami zająknięcia. Postawy panujące  

 


