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Jąkanie należy do najpoważniejszych problemów logopedycznych – takie stwierdzenie, znane 
każdemu logopedzie, nie budzi (nawet aktualnie) szczególnych wątpliwości i negacji. Bowiem od 
setek lat stanowi dylemat nie w pełni poznany, tak w kontekście etiologicznym, czy 
epidemiologicznym, ale przede wszystkim możliwości efektywnej terapii. Stąd zainteresowanie 
jąkaniem należy uznać za całkowicie uzasadnione i argumentowane potrzebami współczesności, 
która preferuje wysoką sprawność, nienaganną aparycję, maksymalnie możliwą jakość i poprawną 
konstrukcję realizowanych wypowiedzi oraz relacji międzyosobowych z innymi ludźmi. 
 
Badania naukowe osób dorosłych jąkających się wskazują nie tylko na wpływ jąkania na rozwój 
psycho-emocjonalny i psychospołeczny osoby ludzkiej, ale także na przebieg drogi życiowej 
w płaszczyźnie edukacji, samorealizacji rodzinnej, aktywności społecznej i sportowo-rekreacyjnej. 
Wskazują także na dość niską ocenę efektywności podejmowanych terapii, odniesionych 
do różnych okresów rozwojowych, w tym do okresu edukacji w szkole podstawowej.  
 
Doświadczenia praktyki pozwalają ponadto zauważyć, że problem jąkania na terenie szkół 
podstawowych ogólnodostępnych nie obejmuje szczególnie dużego odsetka dzieci 
kwalifikowanych do terapii logopedycznej w konkretnym roku szkolnym. Przykładowo, w szkole, 
gdzie kształci się od 800 do 1000 uczniów, corocznie spotyka się dwóch, maksymalnie trzech 
uczniów jąkających się. I dane wskaźniki, jak potwierdzają, np. doświadczenia własne (związane 
dwudziestoletnią obserwacją danego zagadnienia), nie wykazują istotnie zauważalnych tendencji 
zwyżkowych.  
Aczkolwiek pojawia się inny problem, zasygnalizowany powyżej, a ujęty w pytaniu: na ile szkoła 
ogólnodostępna może i powinna organizować oraz realizować działania terapeutyczne wobec 
uczniów jąkających się?, a także: jakie są hipotetycznie istniejące ograniczenia i możliwości terapii 
logopedycznej uczniów jąkających się przy uwzględnieniu aktualnych tendencji, obecnych 
w systemie oświaty oraz aktów prawa oświatowego, normujących zakres i kategoryzację pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na terenie szkoły?  
 
W treści wystąpienia, a zatem artykułu, przygotowywanego na podany temat zostanie podjęta 
próba omówienia specyfiki terapii logopedycznej uczniów jąkających się na terenie szkoły 
podstawowej ogólnodostępnej w korelacie realnie funkcjonujących możliwości i oczywistych 
ograniczeń. 


