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Program składa się z kilku technik, które stanowią zintegrowaną całość.  
Oto one: 

A. Oddziaływania Logopedyczne: 
1. Wystukiwanie sylab z zachowaniem cech prozodycznych wypowiedzi (z wyjątkiem tempa 

mówienia, które jest wolniejsze); 
2. Uczenia odroczenia; 
3. Uczenia hamowania; 
4. Ukształtowania (wyrobienie) nawyku nabierania powietrza przed wypowiedzią i w trakcie 

wypowiedzi; 
5. Przygotowania treści wypowiedzi w trakcie nabierania powietrza (wdechu); 
6. Stosowanie miękkiego ataku w nagłosie absolutnym i w trakcie wypowiedzi; 
7. Skojarzenia wydechu z rozluźnieniem mięśni. 

 
B. Oddziaływania psychologiczne: 
8. Rozwiązanie sytuacji konfliktowej, w której znalazło się dziecko poprzez oddziaływanie 

na jego opiekunów – przede wszystkim rodziców, w dalszej kolejności rodzeństwo, 
ale także inne ważne dla dziecka osoby (np.: dziadków czy opiekunek a także 
wychowawczyń w przedszkolu); 

9. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowej ale często już z udziałem jąkającego się podmiotu; 
10.  Desensytyzacja logo fobii; 
11. Praca nad lękiem wtórnym poprzez uczenie umiejętności społecznych oraz asertywności; 
12. Ewentualnie praca z rodziną pierwotną lub partnerem życiowym. 



 

 

 

 

  

 
 
Schemat nr 1. Schemat przedstawiający skutki unikania 

przez dziecko sytuacji powodujących jąkanie 
 

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Szamburski: w/pr. zb. Terapia w nerwicy jąkania się. 
Diagnoza i terapia osób jąkających się: Warsztaty Logopedyczne, Augustów, czerwiec 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat nr 2. Schemat przedstawiający objawy jąkania 
spowodowane nerwicą 
 
Źródło: opracowanie na podstawie: K. Szamburski: w/pr. zb. Terapia w nerwicy jąkania się. 
Diagnoza                  i terapia osób jąkających się: Warsztaty Logopedyczne, Augustów, 
czerwiec 1997 
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Dr Krzysztof Szamburski pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Pomagisterskim 
Studium Logopedycznym, przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
w charakterze logopedy w  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” 
w Warszawie. Od września 2011 roku jest jednocześnie dyrektorem tej poradni. 
Jest psychologiem i logopedą. Interesuje się psychologicznymi uwarunkowaniami zaburzeń 
mowy. Jego praca ma charakter zarówno teoretyczny, ponieważ zajmuje się działalnością 



naukową, jak i praktyczny − jest dydaktykiem  w wyższej uczelni oraz pracuje jako logopeda w 

poradni psychologiczno − pedagogicznej. Jego głównym przedmiotem zainteresowań jest problem 
jąkania. Interesuje się też opóźnionym rozwojem mowy zarówno głośnej jak i pisanej. Jest 
terapeutą integracji sensorycznej.  
„Moim głównym przedmiotem zainteresowań jest problem jąkania. Uważam, i staram się to udowodnić, 
że jąkanie jest zaburzeniem emocjonalnym i zostaje wyuczone, ponieważ pierwotnie chroni podmiot przed 
lękiem, który jest konsekwencją przeżywanego konfliktu emocjonalnego. Taki pogląd, niezbyt popularny 
w Polsce, a chyba również na świecie, wiąże się ze specyficznym podejściem do terapii jąkania, która ma 
głównie charakter psychologiczny i zmierza do zrozumienia przez podmiot różnych mechanizmów 
determinujących jego aktualne funkcjonowanie a także wcześniejsze uwarunkowania tego, co dzieje się 
w teraźniejszości. Oddziaływania logopedyczne mają w tej terapii charakter pomocniczy, choć w pewnych jej 
etapach są bardzo ważne a czasami stają się jedyną dostępną formą niesienia pomocy. Miarą osiągniętego 
w terapii sukcesu jest pomyślne funkcjonowanie społeczne. Objawy jąkania mogą się utrzymywać jeszcze 
przez jakiś czas, ale ich występowanie przestaje być dla jednostki problemem albo ma marginalne znaczenie. 
W swojej terapeutycznej pracy zajmuję się dziećmi, młodzieżą, a także pacjentami dorosłymi. Prowadzę 
terapię indywidualną i grupową, a także rodzinną. 

Coraz więcej uwagi poświęcam mózgowym mechanizmom powstawania jąkania. Opracowałem 
neuropsychologiczną koncepcję tłumaczącą narodziny jąkania. Jej weryfikacja jest jednak bardzo trudna 
i wymaga badań aparaturowych, na przykład przy pomocy urządzenia wytwarzającego i obrazującego 
funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI). 

Od kilkunastu lat moje zainteresowania terapeutyczne poszerzyły się i objęły dzieci z innymi niż 
jąkanie zaburzeniami rozwojowymi. Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji staram się im pomagać zgodnie 
z zasadami teorii integracji sensorycznej (SI).” 


