
Róża Sobocińska- logopeda, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się; prowadzi 
terapię indywidualną i grupową; opiekuje się Klubem Osób Jąkających się od 20 lat 
 
Społeczne korzyści grupowej terapii dzieci z jąkaniem  
Konferencja „Zmienić jakość życia- społeczne korzyści terapii jąkania” – 19.10. 2013 
Jąkający wspierają się wzajemnie    –   hasło Światowego Dnia Osób Jąkających się 22 X 2013 
 
 
  Grupowa terapia jest nie tylko wyzwaniem dla osoby prowadzącej, ale przede 
wszystkim wielką odpowiedzialnością za każdego uczestnika terapii, jak i też za całą grupę. 
 
Ważnymi elementami tych spotkań są: ustalenie wspólnych zasad bycia razem; poznanie 
grupy i diagnoza trudności dzieci i rodziców; program terapii; ustalenie indywidualnych, 
dodatkowych spotkań; oddzielnych spotkań dla rodziców; praca nad końcowym akcentem 
terapii; bieżące rozwiązywanie problemów, wynikających z realizacji poszczególnych zadań, 
bądź z indywidualnych cech osobowościowych dziecka. 
 
Poza tym istotne jest: 
 

1. Wdrażanie do wystąpień publicznych: prezentacja wykonanych zadań przed grupą; 
zadawanie pytań, robienie zakupów, przeprowadzanie wywiadów itp. – komunikacja 
ze społeczeństwem (w trudnych – emocjonalnie- sytuacjach); Dziecko chętniej 
występuje w teatrzykach, jest aktywniejsze na lekcji i w życiu; 

2. Przygotowywanie teatrzyków, wystąpień publicznych oraz realizacja tych zadań: 
występy przed swoją grupą; przed wszystkimi uczestnikami na turnusie 
rehabilitacyjnym (dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłe osoby) oraz występy np. w 
plenerze; dla TV; dla kuracjuszy na stołówce  – zapowiedzi zapraszające na te 
występy; czy też otwarte, ustne zaproszenia podczas wyjść plenerowych); 

3. Przygotowywanie i przeprowadzenie przez dzieci grupowych zabaw ruchowo- 
słownych; 

4. Grupa wsparcia dla rodziców: wspólne spotkania rodziców, omawianie trudnych 
sytuacji wychowawczych oraz różnych problemów, związanych z obecnością 
rodzinie, w grupie rówieśniczej dziecka z jąkaniem;  

5. Rozpoznawanie swoich zainteresowań i rozwijanie tych zainteresowań. 
 
 
W terapii dzieci z jąkaniem ważna jest obecność rodziców, bądź jednego z rodziców, ze 
względu na specyfikę jąkania. 
 
Korzyści dla dziecka:  
1) Uczy się współistnieć w grupie; 
2) Poznaje siebie – swoje słabsze i mocniejsze strony; 
3) Ma możliwość prezentacji siebie i odczucia odpowiedzialności za siebie i innych; 
4) Uczy się wypowiadania, opowiadania; 
5) Uczy się słuchania; 
6) Uczy się tolerancji zachowań innych dzieci;  
7) Uczy się dawania i przyjmowania tzn. np. daje prezenty innym; otrzymuje od innych  
    pochwały, podarunki;  
8) Uczy się wartości, jakie są ważne podczas bycia w grupie np. podczas zabawy, czy 
     wspólnie wykonywanego zadania, potrafi odróżnić właściwe zachowanie od złego; 



9) Potrafi rozmawiać nie tylko z dziećmi, ale i dorosłymi osobami – nabiera pewności siebie  
     i swobody w wypowiadaniu się; 
10) Poznaje siebie poprzez wypowiedzi innych, jak i też poprzez obserwację siebie i innych  
      w grupie; 
11) Ćwiczy się w samodzielności; 
12) Nabiera większej umiejętności w kontaktach z innymi; 
13) Ćwiczy się w systematyczności ćwiczeń, wykonywania zadań itp. 
14) Uczy się akceptacji siebie i innych; 
15) Ma możliwość zabawy i wykonywania wspólnie zadań ze swoim rodzicem i z innymi  
      dziećmi oraz ich rodzicami. 
 
Korzyści dla Rodzica 
1) Otrzymuje wsparcie od innych, że nie jest sam ze swym problemem; 
2) Ma możliwość zgłębienia wiedzy z tematu jąkania; 
3) Ma okazję do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem,  
z nauką, z różnymi sytuacjami dziecka z jąkaniem i nie tylko; 
4) Ma możliwość konfrontacji swojego dziecka z jego rówieśnikami; 
5) Ma okazję do obserwacji zachowań swojego dziecka i innych dzieci; 
6) Ma możliwość zabawy i wykonywania wspólnie zadań ze swoim dzieckiem oraz z innymi  
      dziećmi i ich rodzicami; 
7) Uczestniczy w sytuacjach; w których sam się dowartościowuje, jak 
     i też jest wzmacniany przez innych; 
8) Ma możliwość spojrzenia na problem jąkania z szerszej perspektywy tzn.  
    że wiele trudności dziecka wynika nie z jąkania, ale z błędów wychowawczych,  
    z natury osobowościowej dziecka, czy też z nadmiernych oczekiwań rodziców  
    w stosunku do swojego dziecka; 
9) Uczy się akceptacji dziecka z jąkaniem; 
10) Uczy się właściwych reakcji na jąkanie u dziecka ( szczególnie nie podkreślać u   
    dziecka jego płynnej mowy, czy nadmiernie – emocjonalnie, czy werbalnie - nie  
    reagować na jego zająknięcia; 
12) Nabiera większej pewności w wychowaniu w pomocy dziecku z jąkaniem (staje się 
      mniej nieporadnym, jego reakcje są zdecydowane i jasne w odbiorze przez dziecko); 
13) Uczy się cierpliwości i daje czas dziecku na wypowiedź; 
14) Poznaje siebie (swoje ciało, myśli, emocje, reakcje) i dzięki temu może być bardziej 
      sprawczy w stosunku do siebie i innych tzn. lepiej panuje nad sobą. 
 
              Podsumowując należy podkreślić, że równolegle z grupową terapią potrzeba jest 
indywidualnych spotkań z dzieckiem, aby nauczyć go techniki pomocy sobie w momencie 
zająknięcia oraz pomóc dziecku w jego indywidualnych trudnościach, wynikających z jego 
możliwości, z jego osobowości i poziomu rozwoju psychofizycznego. 
 
Ważną kwestią jest też praca nad akceptacją w terapii jąkania: akceptacją dziecka z jąkaniem, 
młodego człowieka z jąkaniem, akceptacją sposobu mówienia dziecka. Ważna jest 
akceptacja dziecka na „tu i teraz” a nie akceptacja dziecka w perspektywie, kiedy będzie 
bez jąkania. 
Mama dziecka z jąkaniem – w rozmowie ze mną po moim wystąpieniu na temat akceptacji 
dziecka z jąkaniem - stwierdziła:  
„Dopiero akceptacja (mojego dziecka jąkającego się), która przyszła mi z takim trudem, 
pomogła, a mój syn był taki szczęśliwy! To faktycznie ogromnie ważna rzecz.”  
 


