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Szanowni Czytelnicy,

Zbliża się koniec 2007 roku. Czas ten poświęcamy na refleksje , podsumowania,oceniamy 

nasze  dokonania.  Z  wielką  satysfakcją  informuję  Państwa,  że  nasze  czasopismo  zostało 

ściągnięte 46742 razy. Jest to duża liczba, która świadczy o dużym zainteresowaniu, ogromnej 

potrzebie ciągłego poszukiwania i doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Bieżący  numer  ma  interdyscyplinarny  charakter.  Tematyka  teorii  i  praktyki  została 

zrównoważona.  Pierwszy  artykuł  piątego  numeru  Logopedii  poświęcony  jest  rozważaniom 

neurologopedycznym. Autor opisuje w nim rolę mózgu w procesie językowego porozumiewania 

się.  Drugi  artykuł  przedstawia  ontogenezę  dyslalii,  (najczęściej  występujące  zjawisko

w logopedii). Dział teoretyczny zawiera również recenzję książki Barbary Bokus i Grace Wales 

Shugar: Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy. Jest to zbiór tekstów

prezentujących  najnowsze  badania  i  koncepcje  rozwoju  językowego.  W dalszej  części  bloku 

teoretycznego autorka zapoznaje nas z CIPLOLem. Co to jest CIPLOL, jakie ma założenia i cele.

Część  praktyczna  zdominowana  jest  w  większości  przez  artykuły  dotyczące 

neurologopedii.  Znajdziemy tutaj  artykuł na temat jąkania się w szkole. W kolejnym artykule 

autorzy  pokazują  jak  wygląda  mowa  osoby  afatycznej  po  usunięciu  guza  mózgu.  Następny 

artykuł  pokazuje  jak  diagnozować  zaburzenie  mowy  w  lekkim  niedorozwoju  umysłowym. 

Bardzo cenne wskazówki dla poszukujących odpowiedzi na nurtujące pytania. Ostatni artykuł

w  tym  dziale  w  bardzo  interesujący  sposób  przedstawia  jak  może  wyglądać  nauczanie 

matematyki  dzieci  z wadą słuchu. Autorka daje cenne wskazówki dla logopedów pracujących

z osobami, które mają deficyty słuchowe.

Tak jak poprzednio zamieszczamy artykuł rosyjskiej badaczki, która gościła na naszych 

Międzynarodowych  konferencjach  we  Wrocławiu  Swietłana  Nikołajewna  Szachowskaja

z Moskwy.

Debiuty  studenckie  zaowocowały  bardzo  ciekawym  artykułem,  w  którym  autorka 

pokazuje predyspozycje do jąkania z uwzględnieniem skrzyżowanej lateralizacji.
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Serdecznie zachęcamy do lektury naszego czasopisma a z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia życzymy radości, ciepła, serdeczności i rodzinnej atmosfery, a nadchodzący 

Nowy Rok niech będzie czasem spokoju, satysfakcji i spełnienia marzeń.

Zespół Redakcyjny czasopisma „Logopeda”
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ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

dr Michał Bitniok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5

Sosnowiec

Podyplomowe Studium Logopedii, Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną 

Uniwersytet Śląski

Katowice

michalbitniok@poczta.onet.pl 

Rola mózgu w procesie językowego porozumiewania się – rehabilitacja 

logopedyczna w neurologii.

W procesie komunikacyjnym mowa zajmuje szczególnie  ważne miejsce w jego części 

receptorycznej, integracyjnej i efektorycznej.

Mowa powstała w rozwoju filogenetycznym poprzez scalanie i koordynowanie zespołów 

morfologiczno-czynnościowych od receptorów do kory mózgowej i od kory do efektorów.

Wyróżnić  można dwie zasadnicze grupy procesów neurofizjologicznych  związanych z 

mową:

1. procesy  aferentne  pozwalające  na  ekspresję  mowy  warunkujące  impresję  mowy, 

pozwalające  na  percepcję  informacji  zmysłowych  niezbędnych  dla  zrozumienia 

mowy, tzn. sygnałów słuchowych, wzrokowych i kinestetycznych;

2. procesy eferentne pozwalające na ekspresję mowy poprzez wytwarzanie za pomocą 

narządu mowy i głosu dźwięków mowy, a za pomocą kończyn, głównie ręki, znaków 

pisanych wyrażających odpowiednie symbole znaczeniowe.

W  klasycznym  ujęciu  lokalizacyjnym  w  obrębie  kory  mózgowej  wyróżnić  można 

(Penfield Roberts, 1959) tzw. czuciowy obszar mowy położony ku tyłowi od bruzdy środkowej. 
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Wyróżnia się tu przede wszystkim ośrodek czuciowy mowy Wernickego (opisany w 1874 r.), 

położony w tylnej  części  zakrętu  skroniowego górnego półkuli  lewej.   Ośrodek Wernickego 

rozkodowuje informacje słowne docierające z obu pierwotnych ośrodków korowych słuchu. W 

bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka Wernickego, w zakrętach nadbrzeżnym i kontowym płacika 

ciemieniowego dolnego, leży tzw. czuciowy ośrodek mowy pisanej, który rozpoznaje na drodze 

wzrokowej  graficzne  symbole  słowne,  dostarczane  za  pomocą  zakodowanych  impulsów  z 

ośrodka  korowego  wzroku,  położonego  w  płacie  potylicznym.  W ośrodku  tym  dochodzi  do 

kojarzenia symboli wzrokowych i słuchowych z wyrażeniami czucia dotyku. W czasie czytania 

lub pisania pod dyktando zachodzą w nim zjawiska konwersji pomiędzy symbolami  (Tokarz, 

1992).

Ku  przodowi  od  bruzdy  środkowej  leży  tzw.  ruchowy obszar  mowy,  w  którym  dwa 

ośrodki  programują  ekspresję  mowy w postaci  artykułowanej  mowy dźwięcznej  i  w postaci 

słownych symboli wyrażonych pismem. Opisany przez Broca w 1861 roku tak zwany ośrodek 

ruchowy mowy znajduje  się  w tylnej  części  zakrętu  czołowego  dolnego półkuli  lewej.  Jego 

zadaniem jest  programowanie  i  scalanie  czynności  różnych  pól  ruchowych,  reprezentujących 

drogi eferentne dla narządów mowy. W tylnej części zakrętu czołowego środkowego położony 

jest  tzw.  ośrodek  ruchowy  pisania  (ośrodek  Exnera).  Leży  on  w  bezpośrednim  sąsiedztwie 

korowej reprezentacji eferentnego unerwienia ręki w zakręcie przedśrodkowym. Zadaniem tego 

ośrodka jest planowanie i scalanie czynności związanych z przedstawianiem symboli słownych w 

formie graficznej.

Z mową związana jest także wyspa, tj. ta część mózgu, która położona jest w bruździe 

bocznej, pod tzw. wieczkiem utworzonym przez płat czołowy, ciemieniowy i skroniowy. Wyspa 

uważana  jest  za  część  mowy  paralimbicznej.  Ostatnio  przypisuje  się  wyspie  czynności 

planowania  i  koordynacji  narządu  mowy  (usta,  język)  w  wytwarzaniu  prawidłowych 

artykulacyjnie słów we właściwej sekwencji czasowej. Przypuszcza się, że zakręt przedśrodkowy 

wyspy pełni rolę wstępnego procesora inicjującego ruchy artykulacyjne (Dronkers, 1996).

W obrębie półkul mózgowych wykazano wiele pól związanych z pamięcią:

ośrodek pamięci wykonywanych ruchów wyuczonych (tylna część płata ciemieniowego);
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ośrodek pamięci dotyku (przednia część płata ciemieniowego);

ośrodki pamięci i rozumienia obrazu widzianego (w płacie potylicznym wokół ośrodka korowego 

wzroku);

ośrodek zrozumienia i pamięci dźwięku (wokół korowego ośrodka słuchu).

W drogach  aferentnych  doprowadzających  informację  do  kory  mózgowej  szczególnie 

ważne miejsce zajmuje wzgórzomózgowie, stanowiące istotną część międzymózgowia. Tu mają 

swoje neurony,  ostatnie przed projekcją korową, droga słuchowa i  droga wzrokowa. Ośrodek 

podkorowy słuchu to jądro ciała kolankowego przyśrodkowego, a ośrodek podkorowy wzroku – 

jądro ciała kolankowatego bocznego. W jądrach wzgórza położone są zarówno trzecie neurony 

drogi  czucia  protopatycznego  (dotyk  powierzchniowy,  ucisk,  ból,  temperatura),  jak  i 

epikrytycznego (dotyk dyskryminacyjny i gnostyczny, czucie wibracji, i czucie kinestetyczne). 

Wszystkie powyżej wspomniane informacje czuciowe z twarzy, jamy ustnej, jamy nosowej, ze 

stawu  skroniowo  żuchwowego,  z  języka,  a  więc  narządy  mowy,  przenoszone  drogą  nerwu 

trójdzielnego (V nerwu czaszkowego) także dochodzą do jednego z jąder wzgórza. Dochodzą tu 

także informacje z krtani, która posiada liczne receptory w błonie śluzowej, głównie w okolicy 

podgłośniowej i w torebkach stawowych oraz propioceptory w mięśniach wewnętrznych (drogą 

nerwu  błędnego,  tj.  X  nerwu  czaszkowego),  jak  również  z  gardła  i  podniebienia  (za 

pośrednictwem nerwu językowo-gardłowego – tj. IX nerwu czaszkowego i nerwu błędnego).

Liczne są połączenia wzgórza, zarówno z korą mózgową, jak i z niższymi piętrami pnia 

mózgu.  Penfield (1959)  nazywa układem centrencefalicznym ten wzajemnie  ściśle  połączony 

zespół  części  mózgowia  koordynujący  czynność  wzgórzomózgowia  i  półkul  mózgowych  z 

czynnością pnia mózgu.

Ze wzgórza informacje czuciowe przenoszone są do pierwszorzędowej kory słuchowej w 

zakręcie  pozaśrodkowym i  do  tylnej  części  płacika  okołośrodkowego.  Reprezentacja  korowa 

poszczególnych  okolic  ciała  ma  układ  somatotopowy  w  postaci  tak  zwanego  „człowieka 

czuciowego”.  Nie  proporcjonalnie  do  innych  części  ciała  duży  obszar  zajmują  tu  zarówno 

narządy mowy i głosu, jak i ręka.
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Sterowanie eferentne (ośrodkowe) narządami mowy i głosu dokonuje się podobnie jak i w 

narządach ruchu i mięśniach szkieletowych poprzez układ ruchowy, w skład którego wchodzą:

 układ piramidowy;

 kora przedczołowa;

 jądra pnia mózgu;

 móżdżek.

Układ  siatkowaty  zastępujący,  dolny  neuron  ruchowy  (jądra  ruchowe  nerwu 

trójdzielnego,  twarzowego,  językowo-gardłowego,  błędnego  i  podjęzykowego,  jądra  ruchowe 

rogów przednich odpowiednich neuromerów rdzenia kręgowego).

W zakręcie przedśrodkowym płata czołowego reprezentacje ruchowe narządów mowy i 

ręki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie i zajmują stosunkowo dużo miejsca w ramach tzw. 

„człowieczka ruchowego”.

Aksony komórek piramidowych Betza tworzą dwie drogi:

 korowo-jądrową, która  jako częściowo skrzyżowana dochodzi  do wspomnianych  powyżej 

jąder ruchowych neuronów czaszkowych związanych z narządem mowy i głosu;

 korowo-rdzeniową,  w  90%  skrzyżowaną,  która  kończy  się  na  motoneuronach  jąder 

ruchowych  rogów przednich  rdzenia  kręgowego.  Jądra  ruchowe rogów przednich  rdzenia 

kręgowego  zbudowane  są  z  motoneuronów  typu  alfa,  których  neuryty  dochodzą  do 

odpowiednich mięśni i z motoneuronów gamma zaopatrujących wrzeciona mięśniowe.

Ośrodkowa kontrola motoneuronów jądra dwuznacznego nerwu błędnego, zaopatrującego 

mięśnie  wewnętrzne  krtani  przebiega  drogą  korowo-jądrową  z  dolnej  części  zakrętu 

przedśrodkowego obu półkul, głównie jednak z półkuli lewej (Obrębowski, 1992).

Jakkolwiek  układ  ruchowy  piramidowy  ma  zasadnicze  znaczenia  w  przenoszeniu 

impulsów do mięśni poprzecznie prążkowanych narządów mowy i głosu, to rolę kontrolującą i 

modelującą przebieg tych impulsów eferentnych spełnia układ pozapiramidowy za pomocą dróg 

wieloneuronowych.

W pozapiramidowym układzie ruchowym istotne znaczenia mają:
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1. kora  przedczołowa,  tj.  ta  część  płata  czołowego,  która  leży  ku  przodowi  od  zakrętu 

przedśrodkowego;

2. jądra pnia mózgu na wszelkich jego piętrach;

3. móżdżek, który jest ważnym regulatorem i koordynatorem czynności ruchowych co do 

ich synchronizacji czasowej.

Szczególną rolę przypisuje się:

1. jądrom kresomózgowia:

 ciało prążkowane wpływa niezależnie od naszej woli na tempo mowy;

 gałka blada reguluje nie tylko niezależnie od woli ruchy kończyn niemowlęcia, 

ale także niezależnie od stanu słuchu ruchy artykulacyjne przy gaworzeniu;

2. jądrom śródmózgowia:

 jądro  czarne  i  czerwienne  regulują  napięcie  mięśni  artykulacyjnych  i  mięśni 

wewnętrznych krtani.

Dzięki  wielosynaptycznym  drogom  układu  pozapiramidowego  do  regulacji  czynności 

eferentnych narządu głosu i mowy włączone są informacje słuchowe i wzrokowe.

Przekazywanie  informacji  za  pomocą  mowy  pozostaje  także  pod  wpływem  układu 

nerwowego autonomicznego, do którego należą ośrodki i drogi nerwowe eferentne unerwiające 

mięśnie gładkie, mięsień sercowy i gruczoły. W zasadzie układ ten działa niezależnie od naszej 

woli, jakkolwiek na niektóre jego czynności może ona wpływać.

Układ autonomiczny nie tylko reguluje ciepłotę  ciała,  ciśnienie  krwi,  oddychanie oraz 

przemianę materii, ale wpływa na różne reakcje emocjonalne i behawioralne, odgrywające często 

ważną rolę w procesie porozumiewania się.

Głównym  ośrodkiem  regulującym  czynność  układu  autonomicznego  jest  część 

wzgórzomózgowia  zwana  podwzgórzem.  W  podwzgórzu  dochodzi  do  intergracji  czynności 

układu  autonomicznego  z  układem  dokrewnym.  Ze  stanami  emocjonalnymi  i  odruchowymi 

zachowaniami  związany  jest  układ  limbiczny.  Jednak  zasadniczą  kontrolę  nad  reakcjami 

behawioralnymi  i  emocjonalnymi  w  powiązaniu  z  układem  ruchowym,  autonomicznym  i 

limbicznym spełnia pień mózgu (Obrębowski, 1993).
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Badania metodą pozytronowej tomografii skaningowej sugerują, że mowa związana jest z 

kilku wzajemnie i jednocześnie oddziałującymi okolicami mózgu. W rozwoju mózgu decydującą 

rolę  odgrywa  nie  liczba  neuronów, ale  obfitość  połączeń  między nimi  (Greenfield,  1997;  A. 

Obrębowski, str. 55).

Szczególną  uwagę chcę  zwrócić  na rolę  półkul  i  ich płatów mózgowych,  które  ściśle 

związane są z mową.

Funkcje półkul mózgowych

Rozwój wyższych czynności mózgowych zwłaszcza mowy, wiąże się ściśle z rozwojem 

przewagi  jednej  z  półkul  mózgu,  półkuli  zawiadującej  mową.  W  piśmiennictwie  przeważa 

pogląd, że po urodzeniu „ośrodki mowy” umiejscowione są w obu półkulach mózgu, a „ośrodek” 

w  półkuli  dominującej  w  rozwoju  osobniczym  osiąga  czynnościową  przewagę.  W  ogólnej 

populacji istnieje przewaga lewej półkuli mózgu dla mowy.

Rozwój  dominacji  mózgowej  przebiega  w  kilku  etapach.  Okres  tzw.  „obustronności 

ośrodków  mowy”  obejmuje  pierwsze  cztery  lata  życia.  za  obustronnym  umiejscowieniem 

„ośrodków mowy” w tym okresie życia przemawia fakt, że zaburzenia mowy występują tak samo 

często  przy  uszkodzeniu  prawej,  jak  lewej  półkuli  mózgu.  Po  tym  okresie  zaczyna  się 

zarysowywać  przewaga  czynnościowa  jednej  półkuli  mózgu.  Jest  to  okres  tzw.  „dominacji 

chwiejnej”.  Uszkodzenie  półkuli,  która  kształtuje  się  jako dominująca,  powoduje wystąpienie 

przemijających zazwyczaj zaburzeń mowy, dzięki możliwości przejęcia czynności mowy przez 

półkulę  nieuszkodzoną.  Badania  Kiury  nad  lateralizacją  mózgową  stanowią  potwierdzenie 

kształtowania  się  lewostronnej  dominacji  dla  mowy  około  czwartego  roku  życia.  ostatnim 

okresem  rozwoju  dominacji  jest  ustalona  (około  7  r.ż.)  dominacja  jednej  półkuli  mózgu. 

Uszkodzenie dominującej półkuli mózgu wyraża się wystąpieniem afazji utrzymującej się przez 

czas  dłuższy.  Rozwój  dominacji  mózgowej  dokonuje  się  na  podłożu  pewnych  właściwości 

dziedzicznych  przy  współudziale  czynników  zewnętrznych.  Czynnikami  tymi  są  mowa  oraz 

używanie wiodącej ręki w wykonywaniu czynności.
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Hecaen twierdzi, że obustronne umiejscowienie „ośrodków mowy” u dzieci, podobnie jak 

u osobników dorosłych  genotypowo leworęcznych,  wiąże  się  z  ich  większą  wrażliwością  na 

działanie  czynników  uszkadzających  i  jednocześnie  z  większą  plastycznością  w  restytucji 

czynności mowy (Neurologia Dziecięca, Czochańska s. 175).

Wielu badaczy wskazuje na znaczną rolę prawej półkuli mózgu w nadawaniu i odbiorze 

sygnałów  niejęzykowych.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  odczytywania  wyrazu  twarzy  oraz 

kontrolowania mimiki. Jednakże jak wskazuje Bradshaw (1989) – przewaga jednej lub drugiej 

półkuli mózgu zależy w dużym stopniu od rodzaju zadania, przed jakim stoi dana osoba.

Odce  (1987)  pisze,  iż  prowadzone w ostatnich  latach  badania  podważają  założenie  o 

całkowicie niejęzykowym charakterze półkuli  podległej.  Stwierdzono zwłaszcza,  iż półkula ta 

odgrywa znaczną rolę  w rozumieniu  wypowiedzi,  zwłaszcza w ich aspekcie  pragmatycznym. 

Wielu  badaczy  podkreśla,  że  chorzy  z  uszkodzeniami  prawej  półkuli  mózgu  przejawiają 

trudności w rozumieniu dowcipów sytuacyjnych,  metafor oraz złożonych opowiadań. Ponadto 

nie  tylko  nie  potrafią  wychwycić  sprzeczności  pojawiających  się  w  przedstawionych 

opowiadaniach,  lecz starają się znaleźć dla nich logiczne wyjaśnienie.  Ze swoich obserwacji, 

Gardnem  stwierdza,  że  chory  z  uszkodzeniem  prawej  półkuli  mózgu  przypomina  komputer 

sprawnie operujący gramatycznymi regułami języka bez możliwości uwzględniania czynników 

sytuacyjnych.  Innymi  słowy,  działa  on  zgodnie  z  zasadami  opisywanymi  w  tradycyjnych 

modelach mowy.

Inne, szersze spojrzenie na język, skłoniło badaczy do zwrócenia baczniejszej uwagi na 

półkulę prawą. Dane z licznych współcześnie prowadzonych badań wskazują, że tzw. półkula 

podległa odgrywa znaczącą rolę w przetwarzaniu informacji. W swej książce Language, Aphasia 

and the Right Hemisphere (Język, Afazja i prawa półkula, 1987) Code podkreśla, że badania te 

wykazały, iż prawa półkula umożliwia rozumienie:

a) konkretnych rzeczowników,

b) wyrażeń,

c) prostych definicji,

d) związków asocjacyjnych między rzeczownikami pospolitymi.
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Ponadto  zaobserwowano zdolność  rozróżniania  zdań  twierdzących  i  przeczących  przy 

eksponowaniu  ich  jedynie  do półkuli  prawej.  Natomiast  w przypadku  mówienia,  możliwości 

omawianej  półkuli  wydają się znacznie  bardziej  ograniczone i dotyczą jedynie wypowiadania 

wysoce zautomatyzowanych wyrażeń, jak: liczenie, przeklinanie, recytowanie znanych wierszy, 

posługiwanie  się zwrotami grzecznościowymi,  śpiewanie.  Pierwsze opisy amuzji,  czyli  utraty 

zdolności percepcji i tworzenia muzyki, wiązały funkcje „muzyczne” z lewą półkulą. Jednakże 

liczne badania wykazały na dominującą rolę prawej półkuli  w percepcji bodźców tonalnych i 

muzycznych, gdy są one oceniane jako pewna całość. Sekwencja czasowa bodźców muzycznych 

jest za to lepiej analizowana przez półkulę lewą. Ku zaskoczeniu wielu badaczy okazało się, że u 

muzyków  na  ogół  występuje  odwrotny  wzorzec  asymetrii  półkulowej  niż  u  osób,  które  nie 

zajmują  się  muzyką  profesjonalnie,  a  więc  przewaga  półkuli  lewej.  Podsumowując  możemy 

stwierdzić,  że  prawa  półkula  mózgu  jest  najczęściej  bardziej  aktywowana  przez  bodźce 

muzyczne i że to ona wykazuje szczególną zdolność odbioru wrażeń muzycznych. Udział zaś 

lewej półkuli w percepcji muzyki warunkuje przede wszystkim poprawną ocenę rytmu i relacji 

czasowych  między  dźwiękami  muzycznymi.  Prawa półkula  wykorzystuje  mechanizmy,  które 

umożliwiają jej dostrzeganie istnienia przedmiotów z większą łatwością, niż to przychodzi lewej 

półkuli (W. Budochowska, A. Grabowska: Dwie Półkule – Jeden Mózg, s. 61).

Istnieją również doniesienia o przewadze prawej półkuli w ocenie innych podstawowych 

cech  bodźców  wzrokowych,  takich  jak  jasność,  barwa,  wielkość  czy  kąt  nachylenia.  Inną, 

stosunkowo prostą funkcją w której jak się wydaje, również „specjalizuje się” prawa półkula, jest 

lokalizacja bodźca w przestrzeni. Przewagę prawej półkuli stwierdzono także w badaniach nad 

wykonywaniem różnorodnych zadań, w których należało  ocenić relacje miedzy poszczególnymi 

elementami  tworzącymi  złożone  konfiguracje,  takie  jak  np.  pismo Braille’a.  Zarówno osoby 

widzące jak i niewidomi lepiej rozpoznają znaki tego pisma przy użyciu lewej ręki. Uszkodzenie 

okolicy ciemieniowej w prawej półkuli prowadzi często do zaburzeń w uczeniu się „labiryntów” 

zarówno wzrokowych jak i dotykowych. Pacjenci z uszkodzeniem w okolicy prawego ciemienia 

mają  poza  tym  trudności  z  kopiowaniem obrazków,  konstruowaniem wzorów z  kolorowych 

elementów  i  reprodukowaniem konstrukcji  z  klocków.  U  pacjentów z  uszkodzeniem prawej 
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półkuli  mózgu częściej  niż  u tych z uszkodzeniem lewej półkuli  obserwuje się zaburzenia  w 

topograficznej  orientacji  oraz  we  właściwej  ocenie  relacji  między  częściami  własnego  ciała. 

Pacjenci  ci  mają  trudności  z  odszukaniem właściwej  drogi  wiodącej  do  jakiegoś  miejsca,  z 

posługiwaniem się mapą. Ubierają się wkładając często rękaw koszuli na nogę. Również badania 

pacjentów z przeciętym spoidłem wielkim mózgu wskazują na decydującą rolę prawej półkuli w 

takich  zadaniach  jak  np.  rozpoznawanie  kształtów,  których  elementy  się  rozpadły,  czy 

znajdowanie okręgu o takim samym promieniu jak uprzednio dotykiem oceniany wycinek tego 

okręgu (W. Budochowska, A. Grabowska: Dwie Półkule – Jeden Mózg, s. 96).

Trudno jest uzyskać pewność, że dana półkula pracuje w izolacji,  nawet w przypadku 

komisurotomii  (przecięcia  spoidła  wielkiego)  ze  względu  na  liczne  połączenia  podkorowe. 

Prowadzone liczne badania Bożydara Kaczmarka potwierdzają znikomy udział prawej półkuli 

mózgu  w  budowaniu  wypowiedzi  językowych.  Opowiadania  chorych  z  omawianymi 

uszkodzeniami mózgu są bardziej złożone gramatycznie od opowiadań chorych z uszkodzeniami 

półkuli lewej. Z drugiej wszakże strony nie stwierdzono istotnych różnic ilościowych w zakresie 

umiejętności organizowania treści wypowiedzi przez pacjentów z lezjami obu półkul, dały się 

jednak  zaobserwować  różnice  jakościowe.  Na  przykład  w  trakcie  opisywania  historyjek 

obrazkowych chorzy z lezjami półkuli prawej wymieniają postacie i przedmioty znajdujące się na 

obrazku lecz nie potrafią uchwycić sensu przedstawionych tu zdarzeń. Nie są również w stanie 

określić, jaki morał wynika z przedstawionej im historyjki.

W świetle powyższych danych przekonująco brzmi hipoteza Pribrama (1969) o dualnym 

działaniu mózgu. Autor ów zakłada, że mózg przetwarza informacje w oparciu o komputerowe i 

optyczne procesy transformacyjne. Oznacza to z jednej strony wykorzystanie ściśle określonych 

reguł operacyjnych. W celu uwypuklenia dualnego charakteru operacji mózgowych proponuje 

Pribram  holograficzny  model  mózgu.  W  trakcie  prezentacji  teorii  Pribrama,  Nosal  (1990) 

wskazuje iż owa dualność działania mózgu zapewnia według wszelkiego podobieństwa półkula 

prawa,  która  zapewnia  prawdopodobnie  „umiejscowienie  tego  przetwarzania  w  szerszym 

kontekście  rozumień  określonych  gestów,  związanych  z  intencjami  zachowania  i  jego 

kontekstem”.
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Na dynamikę  działania  mózgu  wskazują  także  spostrzeżenia  wysuwane  przez  Danksa 

(1983) dotyczące procesu czytania autor ukazuje niedostatki modelu interpretacyjnego, według 

którego  odczytywanie  tekstu  odbywa  się  etapami.  Podkreśla  zwłaszcza  jego  sztywność  i  w 

następstwie  niemożność  wyjaśniania  różnic  jakościowych,  zachodzących  przy  przetwarzaniu 

odbieranej  informacji  w  odmiennych  warunkach.  W  rezultacie  opowiada  się  za  modelem 

konstrukcyjnym,  w  którym  zakłada  się  równoległość  i  zmienność  poszczególnych  etapów 

odczytywania tekstu pisanego.

Elastyczność  pracy  mózgu  zapewnia  m.in.  wyróżniony  przez  B.  Kaczmarka  filtr 

emocjonalny. Pozwala on nie tylko uwzględnić emocjonalny aspekt wypowiedzi, lecz umożliwia 

również ukazanie znaczenia czynników społecznych, zwłaszcza kulturowych, w porozumiewaniu 

się  ludzi.  Działanie  filtra  emocjonalnego  powoduje,  iż  unikamy słów wywołujących  przykre 

skojarzenia u nas lub u naszego rozmówcy, przede wszystkim zaś unikamy tematów tabu. Stąd u 

chorych  z  lezjami  przypodstawowymi  części  płata  czołowego,  u  których  czynność  filtra 

emocjonalnego  uległa  zakłóceniu,  obserwuje  się  skłonność  do  skracania  dystansu  wobec 

otoczenia, do opowiadania nieprzyzwoitych dowcipów, brak delikatności i itp. Należy również 

pamiętać,  że filtr  emocjonalny wpływa nie tylko na treść naszych wypowiedzi,  lecz także na 

odbiór treści nam przekazywanych, pisze B. Kaczmarek. Obserwacje kliniczne dowodzą związek 

prawej półkuli z emocjami negatywnymi, lewej zaś z pozytywnymi. Aprozodia jest to zaburzenie 

polegające  na  niemożności  wyrażenia  emocji  mową  (aprozodia  motoryczna)  oraz  na  nie 

rozumieniu  emocji  zawartych  w mowie  innych  ludzi  (aprozodia  sensoryczna).  Zaburzenie  to 

występuje  zazwyczaj  przy  uszkodzeniu  półkuli  prawej,  często  w  miejscach  symetrycznie 

położonych w stosunku do obszaru mowy w półkuli  lewej. Czynniki  emocjonalne odgrywają 

dużą rolę w patologii mowy. Z drugiej strony, przy zaburzeniach mowy spowodowanych lezjami 

ośrodkowego  układu  nerwowego  obserwuje  się  wyraźną  poprawę  umiejętności  słownego 

komunikowania się, gdy pacjenci poruszają tematy, które wywołują u nich pozytywne emocje. 

Fakt ten wykorzystuje  się w terapii  zaburzeń afatycznych  między innymi  poprzez stwarzanie 

afatykom możliwości do nawiązywania kontaktów towarzyskich w specjalnie zorganizowanych 

klubach.
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Selektywność  organizacji  mózgowej  daje  się  zaobserwować  także  w  obrębie  odmian 

jednego języka. Przede wszystkim dotyczy to jego formy mówionej i pisanej. Owa rozdzielczość, 

czy  raczej  selektywność  pracy mózgu  –  na  którą  wskazywał  już Pawłow (1951)  –  jest  jego 

szczególnie ważną cechą, zwłaszcza z uwagi na fakt udziału tych samych wyspecjalizowanych 

części mózgu w przebiegu różnych czynności. Selektywność ta ulega zaburzeniu w następstwie 

uszkodzeń  ośrodkowego  układu  nerwowego,  co  prowadzi  do  zakłóceń  w  przetwarzaniu 

docierających doń bodźców, jak również w wytwarzaniu nowych informacji.  Świadczy o tym 

m.in. zjawisko nazywane cocktail party phenomenon, które można przetłumaczyć jako „zjawisko 

imienin”.  Występuje  ono wówczas,  gdy wyreedukowany pacjent  potrafi  się  porozumiewać  z 

terapeutą w poradni, lecz gubi się, jeżeli  mówi do niego kilka osób lub gdy musi przełączyć 

swoją uwagę z jednego rozmówcy na drugiego.

Problem  asymetrii  między  półkulami  zaskoczył  wielu  badaczy.  Liczenie  tradycyjnie 

przypisywane  było  funkcjom  lewej  półkuli.  Jednak  większość  badań  dowodzi  obustronnej 

aktywacji. W większości przypadków tylno-ciemieniowa i przedczołowa aktywacja przebiegały 

obustronnie. Odnotowano aktywacje symetryczną i asymetryczną, a charakter aktywacji zależał 

przede wszystkim od charakterystyki zadań doświadczalnych.

Zgodnie  z  teorią  Łurii,  za  przetwarzanie  liczb  i  liczenie  odpowiedzialne  są  sieci 

neuronowe  co  najmniej  trzech  obszarów  mózgowych:  przede  wszystkim  obszar  tylno-

ciemieniowy, który odpowiada za równoczesną wzrokowo-przestrzenną analizę i syntezę, leżące 

u podstaw rozwoju tych procesów, następnie obszar przedruchowy odpowiadający za syntezę, 

która warunkuje sekwencyjny,  czasowy komponent  przetwarzania,  oraz obszar przedczołowy, 

odpowiadający  za  motywację,  planowanie,  samomonitorowanie  i  regulowanie.  Dopiero 

zintegrowane  działanie  tych  obszarów  mózgowych  umożliwia  przetwarzanie  liczb  i  liczenie. 

Akalkulia,  podstawowa  niezdolność  do  wykonywania  działań  matematycznych,  jest 

przypisywana  uszkodzeniu  lewej  półkuli  mózgowej.  Jednakże  prowadzone  badania  nad 

charakterem procesu liczenia u pacjentów z homologicznymi uszkodzeniami w prawej półkuli 

zaobserwowano  dwie  grupy  błędów:  błędy  typu  przestrzennego  i  błędy,  które  w 

charakterystyczny  sposób  pojawiły  się  na  najbardziej  automatycznych  etapach  procesów 
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arytmetycznych.  Przetwarzanie  liczb  i  liczenie  były  więc  kształtowane  przez  przednio-

ciemieniową  sieć  neuronową  zarówno  lewej  jak  i  prawej  półkuli  mózgu.  Dzisiaj  możemy 

stwierdzić, że ta mózgowa organizacja liczenia (w przypadku modelu neuropoznawczego), ponad 

pół wieku temu opisana przez Łurię na podstawie badań klinicznych, została potwierdzona przez 

ostatnie  badania,  które  umożliwił  postęp  neuroobrazowania  (artykuł  L.  Moskovichi,  L. 

Bogdanowej, str. 30).

Wszelkie czynności ludzkie, decyzje, jakie podejmujemy, a nawet uczucia są wynikiem 

działania mózgu jako całości. Nie wyklucza to oczywiście stwierdzenia, że różne sytuacje mogą 

być opracowywane przez każdą z półkul w miarę niezależnie, adekwatnie do ich specjalizacji i 

możliwości. Z reguły jednak dochodzi do integracji informacji z obu półkul i do spójnej decyzji.

POWRÓT
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Zespół Publicznych Szkół nr 1
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muzmar@interia.pl 

Przyczyny dyslalii

Problem dzieci z wadliwą wymową występuje nie od dziś. Szkoła współczesna walcząca 

o jak najlepsze wyniki nauczania oprócz uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, 

pięknie piszących i czytających, z bogatym słownictwem, wspaniale wypowiadających się ma też 

drugą grupę uczniów,  którzy mają  wadliwą wymowę,  ubogie słownictwo,  trudności  w nauce 

czytania i pisania. Dotyczy to szczególnie uczniów niższych klas szkoły podstawowej. 

Wada wymowy to nie tylko problem samego dziecka. Niepokoi on również rodziców i 

nauczycieli, ponieważ pociąga za sobą konsekwencje psychospołeczne. Dziecko nie może ukryć 

swojej wady wymowy przed rówieśnikami, bo mowa nie jest sprawą intymną, ale jako łącznik 

między ludźmi jest zjawiskiem jawnym społecznie. 

Szczególnie  dziś,  w  dobie  informacji  mowa  jest  bardzo  ważnym  kanałem 

komunikacyjnym.  W  swojej  wieloletniej  pracy  pedagogicznej  z  dziećmi  młodszymi 

niejednokrotnie widziałam trudności, z jakimi borykały się dzieci z wadami wymowy. 

Od  kilku  lat  jestem  logopedą  i  prowadzę  terapię  dzieci  z  dyslalią.  Jednocześnie 

napotykam na pytania ze strony rodziców o przyczyny występowania tej wady. 

B.  Sawa  przyczyn  dyslalii  upatruje  w  zaburzeniach  pochodzenia  obwodowego, 

spowodowanych nieprawidłową budową receptora słuchowego lub aparatu artykulacyjnego oraz 

w zaburzeniach pochodzenia ośrodkowego, gdy przyczyna leży w nieprawidłowej strukturze lub 

nieprawidłowym działaniu ośrodkowego układu nerwowego.

Zaburzenia pochodzenia ośrodkowego mają dwojaki wpływ na mowę:
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• albo  uniemożliwiają  prawidłowe  różnicowanie  słuchowe  dźwięków  na  skutek  obniżonej 

sprawności korowej części analizatora słuchowego,

• albo  uniemożliwiają  prawidłowe  różnicowanie  czuciowe  i  wykonywanie  ruchów 

artykulacyjnych na skutek obniżonej sprawności różnicowania kinestetycznego w mięśniach 

artykulacyjnych. 

Trudności w różnicowaniu dźwięków mowy powodują niewłaściwe ich wypowiadanie, 

ponieważ  dziecku  brakuje  naturalnych  informacji  słuchowych  regulujących  pracę  narządu 

artykulacyjnego.  Konsekwencją  trudności  w  różnicowaniu  kinestetycznym  z  ruchami 

artykulacyjnymi jest niemożność prawidłowego wybrzmiewania dźwięków. Chociaż dziecko wie 

jak brzmi określony dźwięk, to nie potrafi tak ułożyć narządów artykulacyjnych, by ten dźwięk 

powstał.  W tym wypadku  brakuje  też  naturalnych  informacji  o  ruchach  własnych  narządów 

mowy. 

W  przypadku  zaburzeń  pochodzenia  obwodowego  występuje  wadliwe  różnicowanie 

dźwięków  spowodowane  nieprawidłową  budową  receptora  słuchowego  lub  niezdolnością 

dziecka  do  wykonania  określonego  ruchu  artykulacyjnego  wskutek  nieprawidłowej  budowy 

aparatu  artykulacyjnego  np.  nieprawidłowy  zgryz.1 Autorka  nie  uwzględnia  jako  przyczyny 

dyslalii czynników społecznych (wpływ środowiska na powstawanie wad wymowy).

Inne  stanowisko,  co  do  etiologii  zaburzeń  artykulacyjnych  przyjmuje  R.  Milisen.  Za 

główną przyczynę nieprawidłowo kształtującej się artykulacji uważa wadliwy przebieg interakcji 

między dzieckiem a jego otoczeniem. Milisen wyróżnia następujące etapy rozwojowe niezbędne 

dla nabycia prawidłowej artykulacji:

 bezwarunkowy krzyk (płacz); 

 krzyk (płacz warunkowy);

 zabawa głosowa;

 naśladowanie dźwięków z otoczenia;

 naśladowanie środowiskowych modeli dźwiękowych;

 naśladowanie sekwencji środowiskowych modeli dźwiękowych;
1 Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990, s. 54-55.
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 zabawa żargonem głosowym;

  słowa;

 rozmowa.

Milisen  twierdzi,  że  niewerbalna  postawa  porozumiewawcza  nabyta  w  okresie 

przedwerbalnym jest podstawą rozwoju umiejętności artykulacji. Postawa ta pojawia się wtedy, 

gdy  dziecko  uczy  się  manipulować  otoczeniem,  inicjując  płacz.  Za  jeden  z  ważniejszych 

czynników zakłócających rozwój dźwięków w okresie przedwerbalnym uważa brak wzmacniania 

przez otoczenie różnych wskaźników potrzeb dziecka. Czynniki zakłócające rozwój artykulacji w 

okresie werbalnym to również środowisko, które nie dostarcza standardowych dźwięków i nie 

stosuje  selektywnego  wzmacniania  mowy  dziecka.  Nie  jest  ono  wówczas  w  stanie  ocenić 

wytwarzanych  przez  siebie  dźwięków  mowy,  porównać  ze  standardami  utrwalonymi  przez 

społeczeństwo. Jest zależne od zewnętrznego źródła oceny, adekwatności swej mowy. Wadliwa 

artykulacja pojawia się wtedy, gdy interakcja między dzieckiem a otoczeniem nie ułatwia mu 

przebiegu normalnych procesów dojrzewania i rozwoju. 

Główną  odpowiedzialnością  za  zaburzenia  artykulacyjne  w  mowie  dziecka  Milisen 

obarcza  otoczenie  nawet,  jeśli  dziecko  ma  wady  organiczne.  Tak,  więc  Milisen  upatruje 

przyczynę powstawania wad wymowy w czynnikach społecznych. 2

E. Minczakiewicz uważa, że istnieje wiele przyczyn wywołujących wady artykulacyjne. 

Jej zdaniem istnieje aż sześć grup czynników wywołujących dyslalię: 

 uszkodzenia struktur korowych;

 uszkodzenia obwodowego systemu nerwowego (przyczyny pozamózgowe), uszkodzenie 

lub dysfunkcja narządów mownych;

 zaburzenia i wady słuchu;

 brak  podniet  do  mówienia,  nadmiar  bodźców  słownych,  nieodpowiednie  wzorce 

wymowy,  niewłaściwa  reakcja  otoczenia  towarzysząca  pierwszym  próbom 

samodzielnego mówienia (przyczyna środowiskowa);

 przyczyny „psychiczne” w znaczeniu niechęci do mówienia;
2 Milisen R., Articalatory problems. W. Rieber R. W., Brubaker R. S., (red) Speech Patology. Amsterdam 1966. w: 
Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990, s. 56.
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 zespoły wad. 3

Stanowisko  zakładające  różnorodność  przyczyn  dyslalii  zajmuje  również  H.  Spionek, 

uważa ona, że dyslalia nie jest jednostką chorobową, lecz zespołem objawów o zróżnicowanej 

etiologii. 4

Z powyższych informacji wynika, że istnieje wiele stanowisk na temat przyczyn dyslalii. 

Do najczęściej wymienianych przyczyn zalicza się: 

 Zmiany autonomiczne aparatu artykulacyjnego, czyli:

 nieprawidłowa budowa języka;

 nieprawidłowa budowa podniebienia;

 zniekształcenia zgryzu;

 anomalia zębowe;

 przerost trzeciego migdałka;

 polipy;

 skrzywienie przegrody nosowej;

 przerost śluzówki nosa.

 Nieprawidłowe funkcjonowanie narządów mowy;

 niska sprawność warg i języka;

 zakłócona praca mięśni napinających i przywodzących wiązadła głosowe;

 trudności koordynacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady;

 nieprawidłowa praca zwierającego pierścienia gardłowego;

 brak pionizacji języka.

 Nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu:

 zaburzenia analizy i syntezy słuchowej;

 wybiórcze upośledzenie słuchu;

 obniżenie słyszalności;

 zaburzenia słuchu fonematycznego;
3 Minczakiewicz E., Mowa-Rozwój-Zaburzenia-Terapia, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996, s. 88.
4 Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów, a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1981 w: Jastrzębowska G., 

Logopedia, Uniwersytet Opolski, Opole1999, s. 442.
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 niesprzyjające warunki do uczenia się mowy związane z czynnikiem społecznym;

 nieprawidłowe wzorce wymowy;

 nieprawidłowa atmosfera, styl wychowania i postawy rodziców.

 Uszkodzenie ośrodków i dróg nerwowych unerwiających narządy mowne.

 Nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

 Przyczyny psychiczne.

 Opóźniony rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka.

Przedstawione  przez  różnych  autorów  stanowiska  pokazują,  że  dyslalie  mogą  być 

wywoływane przez czynniki natury egzogennej, jak i endogennej.5

Z  praktyki  logopedycznej  wiem,  że  odpowiadając  rodzicom  na  pytanie  o  przyczyny  wady 

wymowy  u  dzieci,  należy  zrobić  to  tak,  aby  nie  wzbudzić  w  rodzicach  poczucia  winy,  ale 

zachęcić ich do terapii logopedycznej.
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Recenzja książki: Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, 

pod red. Barbary Bokus i Grace Wales Shugar, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Sopot 2007

Książka  Barbary Bokus i Grace Wales Shugar: Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia,  

nowe  perspektywy,  Gdańskiego  Wydawnictwa  Psychologicznego,  Sopot  2007,  jest  zbiorem 

tekstów prezentujących najnowsze badania i koncepcje rozwoju językowego.

Jak  piszą  autorki  od  1980,  kiedy  to  ukazała  się  podobna  w  swym  zamyśle  pozycja 

Badania nad rozwojem języka dziecka pod redakcją  G. W. Shugar  i  M.  Smoczyńskiej  wiele 

zmieniło się w podejściu do problemu rozwoju języka.  W ostatnich latach nastąpił zdecydowany 

przyrost wiedzy w zakresie percepcji bodźców językowych u niemowląt. Jak pisze P.W. Jusczyk 

w  rozdziale:  Przyswajanie  języka:  dźwięki  mowy  i  początki  fonologii (s.  63-99),  nie  ma 

wątpliwości, że nawet noworodki dysponują kilkoma ważnymi zdolnościami, które ułatwiają im 

rozpoczęcie kategoryzowania informacji zawartych w mowie. Są one dobrze przygotowane do 

różnicowania i kategoryzowania dźwięków mowy, pojawiających się w każdym z języków. Są 

także od urodzenia wrażliwe na cechy prozodyczne odbieranej mowy. Prozodia, zaś dostarcza im 

pierwszych wskazówek co do organizacji syntaktycznej. Jeszcze przed końcem 1 roku życia, jak 

pisze P.J. Kuhl w artykule:  Język, umysł i mózg: doświadczenie zmienia percepcję (s. 34-62), 

wypowiedzi  niemowląt  wychowanych  w  różnych  krajach  zaczynają  nabierać 

charakterystycznych  właściwości.  Zgodnie  z  modelem  magnesu  percepcyjnego  języka 

ojczystego, w rezultacie uczenia się we wczesnym okresie życia powstają i są przechowywane w 

pamięci reprezentacje, które oddają powtarzające się właściwości języka ojczystego.

Nie tylko badania związane z kompetencją językową przyniosły w ostatnich latach żniwo 

w postaci  nowych  koncepcji  nabywania  języka.  Tym,  co  szczególnie  daje  się  zauważyć  jest 
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rozkwit podejścia komunikacyjnego, zgodnie z którym dziecko jako istota społeczna przyswaja 

język w celu komunikowania się z innymi ludźmi. Może to następować miedzy innymi dzięki 

temu, że dziecko samo jest istotą intencjonalną i spostrzega innych jako istoty intencjonalne. Jak 

pisze  M.  Taylor  w  artykule:  Rozwój  poznania  społecznego  z  perspektywy  teorii  umysłu  (s. 

268-308), pierwszych przebłysków intencjonalności można upatrywać już u dzieci w wieku 9 

miesięcy. W tym czasie zaczyna się wyłaniać wiele ważnych umiejętności poznawczych, takich 

jak: odniesienie społeczne, zdolność ustanawiania wspólnej uwagi, intencjonalna komunikacja, a 

także zdolność naśladowania nowych działań.

Rozumienie  intencji  rozmówcy  w  trakcie  różnorodnych  interakcji  pozwala,  jak 

przedstawia  M.  Tomasello,  w rozdziale:  Społeczno-pragmatyczna teoria  uczenia  się  słów  (s. 

211-226), na uczenie się słów, czy ogólniej: konwencji kulturowych od innych ludzi. Według 

autora, zdolności językowe są silnie skorelowane ze zdolnością do uwspólniania uwagi. Uważa 

on, że społeczno- konwencjonalna natura symboli językowych oznacza, że dzieci mogą się ich 

nauczyć tylko w interakcji z innymi osobami. 

Podobny pogląd wyraża P. Bloom, w tekście:  Kontrowersje wokół przyswajania języka:  

Uczenie się wyrazów i części mowy (s. 175-210). Twierdzi on, że wychwytywanie intencji innych 

użytkowników języka pozwala określić odniesienie zasłyszanych słów oraz zbiór oddzielnych 

kategorii  pojęciowych,  do  których  znaczenie  musi  być  przyporządkowane.  Jeszcze  przed 

ukończeniem 18 m-cy dzieci uczą się w ten sposób znaczeń niektórych słów, włączając w to 

nazwy kategorii  przedmiotów i  kategorii  substancji  oraz  imiona  własne  ludzi.  Przyswoiwszy 

znaczenia pewnej liczby słów, dzieci zaczynają wykorzystywać wrodzony mechanizm ustalania 

relacji  między znaczeniem a gramatyką,  aby określić  kategorię  gramatyczną  słowa w drodze 

zakotwiczenia w znaczeniu.

Współzależność  rozwoju  leksykalnego  i  składniowego  podkreśla  także  E.  V.  Clark  

w artykule:  Przyswajanie  języka:  Słownik  i  składnia (s.  135-174).  Pisze  ona,  że  w  procesie 

przyswajania języka, słownik i składnia są ze sobą wzajemnie sprzężone. Każde słowo zawiera w 

swojej  specyfikacji  nie  tylko  znaczenie  (lub  znaczenia),  ale  także  właściwą sobie  składnię  – 

rodzaje  konstrukcji,  w  jakich  może  się  ono  pojawiać.  Aby  znać  słowo,  dziecko  musi  mieć 
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reprezentacje  wszystkich  czterech  rodzajów  informacji  na  jego  temat  –  znaczenia,  pozycji 

składniowych, wewnętrznej struktury gramatycznej i charakterystyki fonologicznej. Dzieci uczą 

się formy słów po to aby ich używać, aby wyrazić swoje zainteresowania i potrzeby oraz aby 

odpowiadać na zainteresowania i potrzeby innych ludzi.

Jak zauważa C. Trevarthen w artykule: Podstawy intersubiektywności. Rozwój rozumienia  

innych  ludzi  i  rozumienia  kooperacyjnego  u  małych  dzieci (s.  101-123),  dziecko  jest  istotą 

społeczna od urodzenia, a zachowania ukierunkowane na osoby są wcześniejsze w rozwoju od 

zachowań skierowanych na przedmioty.  Jak twierdzą A.N. Nino i  C.  Snow w rozdziale:  Od 

komunikacji  przedjezykowej  do  mowy (s.  124-134),  interakcje  prewerbalne,  w  które  są 

zaangażowane dzieci nie potrafiące mówić pozostają w pewnej ciągłości względem późniejszych 

reakcji werbalnych w podobnych sytuacjach społecznych. Tak więc, już od bardzo wczesnego 

okresu  życia,  dzieci  podczas  interakcji  z  dorosłymi  nabywają  specyficznych  doświadczeń,

w trakcie których przyswajają język.

Według  M.  Rice,  doświadczenia,  podczas  których  dziecko  może  nabyć  wiedzę 

poznawczo-społeczną,  mogą  być,  jak  pisze  ona  w  artykule:  Poznawcze  aspekty  rozwoju 

komunikacyjnego (s. 228 – 267), bezpośrednie, w których same uczestniczą, lub niebezpośrednie, 

których  są  jedynie  obserwatorami.  Do doświadczeń  drugiego typu  można  zaliczyć  oglądanie 

telewizji oraz przysłuchiwanie się rozmowom dorosłych. W trakcie takich doświadczeń dzieci 

uczą się form językowych stosowanych dla danego kontekstu społecznego.  Również, jak piszą 

A. Nino i C. Snow w artykule: Dzieci jako rozmówcy (s. 310 – 334), w sytuacjach, kiedy rodzice 

proszą dzieci  o wyjaśnienie  wypowiedzi,  uczą się one,  że perspektywa rozmówcy jest  często 

odmienna od ich własnej i musi zostać wzięta pod uwagę. 

Pragmatyczne  umiejętności  dzieci  są  rozważane  także  w  artykule  J.W.  Astington: 

Metapragmatyka:  dziecięca  koncepcja  obiecywania (s.  335  –  356).  Według  autorki,  od 

wczesnego  wieku  dzieci  potrafią  przestrzegać  reguł  pragmatycznych  i  tworzyć  akty  mowy. 

Później  nabywają  one  zdolności  do  rozpoznawania  naruszeń  tych  reguł.  Taka  zdolność 

metapragmatyczna rozwija się w późniejszym okresie dzieciństwa, około 10 roku życia.
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Praca  pod  redakcją  Barbary  Bokus  i  Grace  Wales  Shugar, pokazuje  jeszcze  jeden 

niezwykle ważny aspekt badań nad rozwojem języka u dzieci. Otóż, skończył się już zapewne 

absolutny  prymat  badań  opartych  na  danych  języka  angielskiego.  Dzis  uwagę  psychologów 

języka  przykuwają  badania  porównawcze.  Wyniki  tych  badań,  jak  zauważa  M.  Hickmann  

w  artykule:  Rozwój  językowy  a  rozwój  poznawczy:  stare  pytania,  nowe  kierunki  badań 

(s.  452-443),  dowodzą,  że przyswajanie  języka  zależy częściowo od bardzo wczesnych i  być 

może wrodzonych predyspozycji i zdolności, ale także od uniwersalnych aspektów późniejszego 

rozwoju poznawczego. Dwa reprezentatywne artykuły niniejszego zbioru pokazują dominujące 

nurty badawcze w tym względzie. D. I Slobin w rozdziale: Od użytkownika języka dziecięcego do 

użytkownika  języka  ojczystego  (s.  358  -  385),   przedstawia  dane  potwierdzające  hipotezę 

uniwersalnego  przebiegu  rozwoju  języka,  natomiast  M.  Bowerman  i  S.  Choi  w  artykule: 

Kształtowanie znaczeń dla języka: Zjawiska uniwersalne i charakterystyczne dla danego języka w  

przyswajaniu kategorii semantycznych odnoszących się do przestrzeni (s. 386-424), wykazują, że 

dzieci  już  od  momentu  pojawienia  się  pierwszych  wypowiedzi  dotyczących  przestrzeni  są 

wyczulone na zasady kategoryzacji charakterystyczne dla danego języka. 

Zdaniem M . Hickman przyszłe badania dotyczące przyjęcia bądź odrzucenia hipotezy 

relatywizmu  i  determinizmu  językowego  mogą  zaowocować  teorią  rozwojową,  która  będzie 

uwzględniać  z jednej  strony – związki  między językiem i  poznaniem,  a  z  drugiej  –  związki 

między strukturą a funkcją języka.

Reasumując, praca:  Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy (GWP, 

Sopot, 2007), pod red. Barbary Bokus i Grace Wales Shugar, to ciekawa, pasjonująca lektura. 

Dzięki trafnemu wyborowi artykułów reprezentujących współczesne nurty badań nad rozwojem 

językowym  staje  się  ona  przydatna  zarówno  dla  naukowców  jak  i   studentów  psychologii, 

pedagogiki,  logopedii  czy  filologii  polskiej.  Co  niezwykle  istotne,  również  psycholodzy  i 

logopedzi praktycy znajdą w niej cenne, oparte na najnowszych badaniach wskazówki do pracy z 

dziećmi z trudnościami w przyswajaniu języka.

Jest to pozycja, na którą długo czekaliśmy.

POWRÓT

27



LOGOPEDA 2(5)/2007

mgr Małgorzata Konczanin

Szkoła Podstawowa nr 30, 32

Olsztyn

konia10@poczta.fm 

Jeżeli nie CPLOL to, co?

„Ojczyzną człowieka jest drugi człowiek”
“C'est l'homme qui est la patrie d'un autre homme”
“The country of a person is another person”
„Poдинoй чeлoвeкa являeтcя другой человек” 
"Die Heimat eines Menschen ist der andere Mensch" 

 Kazimierz Brakoniecki

Globalizacja a hasła roku

W dobie  postępu,  rozwoju cywilizacji,  migracji  i  emigracji  ludności,  Europa  staje  się 

wielkim tyglem kulturowym, literackim i językowym. „Kolejny język kluczem do świata, język 

to  klucz”  -  tak  brzmi  europejskie  hasło  logopedów na  rok  2007.  „Mowa i  język  utracony i 

odzyskany” - to hasło roku 2008.

Dzięki  nieuchronnej  globalizacji  oraz  ukształtowanemu  już  pojęciu  wioski  globalnej 

stajemy wobec jednego z bastionów tradycji - pojęcia „małej ojczyzny”, którą każdy z nas może 

umiejscowić w innym miejscu w sensie geograficznym, ale emocjonalnie pozostaje ona w sercu. 

Szereg naszych działań zmierzać więc będzie do kształtowania tej świadomości, której nie należy 

utożsamiać  z  popularnym  dziś  gettyzmem -  „odgrodzeniem się”  od  innych  kultur  i  tradycji, 

języka i literatury. 

Wręcz przeciwnie popularyzować będziemy zjawisko multikulti. Prezentować będziemy 

na naszym forum kolejno poszczególne kraje europejskie zrzeszone w CPLOL-u nie zapominając 

także  o  własnej  tożsamości,  która  polega  na  świadomym  kształtowaniu  swojej  odrębności 

poprzez promowanie poszczególnych regionów Polski w Europie z zachowaniem szacunku do 

innych kultur, języka i nacji. Autorem w/w hasła przetłumaczonego na kilka języków: francuski, 

angielski, rosyjski, niemiecki jest Polak, poeta, tłumacz, autor wielu książek, członek SPP i Pen-
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Clubu, dyrektor  Centrum Polsko-Francuskiego - reprezentujący Warmię i  Mazury w Polsce i 

Europie.  Mieliśmy przyjemność  wręczenia  książki  autorstwa  K.  Brakonieckiego  pt.  „Europa 

Minor” -  Sekretarz  Generalnej  CPLOL-u p.  Aileen Patterson  podczas  kurtuazyjnej  wizyty  w 

Toruniu. Zawarte w niej wiersze-reportaże poświęcone są m.in. dialogowi polsko-niemieckiemu, 

Gotlandii i Bałtykowi.

Co to jest CPLOL? 

CPLOL  powstał  6  marca  1988  roku  w  Paryżu,  a  jego  pełna  nazwa  brzmi  Komitet 

Łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej. 

Głównym celem tego przedsięwzięcia było zbudowanie ochronnego parasola - otoczenie 

opieką  i  wspomaganie  logopedów-profesjonalistów  na  poziomie  europejskim,  a  także 

reprezentowanie  państw  członkowskich  w  kontaktach  z  władzami  parlamentarnymi  i 

administracyjnymi.  Dane  statystyczne  mówią,  iż  CPLOL  skupia  już  30  profesjonalnych 

organizacji logopedycznych z 28 krajów oraz ponad 60000 członków z całej Europy. Od 12 maja 

2007r. wśród państw członkowskich jest Polska. 

Oficjalnym językiem w CPLOL-u jest angielski i francuski, więc CPLOL to:

 w  języku  francuskim  Comité  Permanent  de  Liaison  des  Orthophonistes  /  Logopedes  de 

l'Union Européenne

 w języku  angielskim  Standing  Liaison  Committee  of  Speech  and  Language  Therapists  / 

Logopedists in the European Union

Cele I zadania CPLOL-u

Główne cele  CPLOL-u oparte  są na zasadach wzajemnego szacunku, duchu współpracy i 

europejskiej  solidarności  państw członkowskich.  Promowanie  współpracy  profesjonalistów w 

europejskiej  wspólnocie  poprzez  wyrównywanie  różnic  ustawodawczych,  sharmonizowanie 

legislacyjne statutów państw członkowskich to główna idea CPLOL-u. Często CPLOL pełni też 

funkcję konsultingową, doradczą, występując w roli eksperta. Ewolucja dotycząca kształtowania 
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świadomości  logopedycznej  odbywa  się  na  drodze  współpracy  naukowej  i  doskonalenia 

profesjonalnej praktyki w krajach UE.

A. Celem priorytetowym CPLOL-u jest:

 reprezentowanie  członków  profesjonalnych  organizacji  w  Europie  w  kontaktach  z 

międzynarodowymi władzami parlamentarnymi i administracyjnymi;

B. Promocja państwach członkowskich:

 wolność  i  aktywność  działania  członków  profesji  logopedycznej  poprzez  doskonalenia 

profesjonalnej praktyki w krajach UE;

 koordynowanie warunków praktyk logopedycznych;

 wyrównywanie kwalifikacji zawodowych;

 sharmonizowanie i legislacja prawna związana z profesją logopedy;

 wymiana wiedzy i badań naukowych na polu logopedycznym;

 sharmonizowanie standardów i równouprawnienie w inicjowaniu szkoleń. 

C. Studiowanie regulacji prawnych podejmowanych przez europejskie władze logopedyczne i 

przedkładanie propozycji i projektów tym władzom.

D.  Promowanie  współpracy  i  spotkań  w  ramach  CPLOL  z  specjalistami  innych  profesji 

mającymi wspólny interes z logopedami.

E.  Dostarczanie  pomocy  państwom  członkowskim,  jeżeli  propozycje  dotyczą  wspólnego 

interesu.

F. Organizowanie europejskich kongresów naukowych.

G. Publikowanie profesjonalnych materiałów zgodnych z misją CPLOL-u i interesami profesji.

H.  Utrzymanie  kontaktu  z  profesjonalistami  i  naukowymi  organizacjami  skupiającymi 

logopedów na całym świecie.

I.  Studiowanie  i  publikowanie  dokumentów,  które  odnoszą  się  do  europejskiej  profesji 

logopedycznej.

J.  Dostarczanie  profesjonalnych  -  eksperckich  porad  w  dziedzinie  logopedii  władzom 

politycznym, parlamentarnym, administracyjnym lub każdej innej uznawanej organizacji na ich 

prośbę. 
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K.  Rozwijanie  i  wspomaganie  rozwoju  profesji  logopedycznej  poprzez  szkolenia,  warsztaty; 

negocjacje związane z przyjmowaniem nowych organizacji jako członków.

Zgromadzenie Główne

Jest ciałem zarządzającym w planowaniu CPLOL-u i składa się z reprezentantów państw 

członkowskich.

Każde  państwo  członkowskie  reprezentowane  jest  w  Zgromadzeniu  Głównym  przez 

dwóch delegatów, którzy są logopedami, członkami organizacji, wybranymi  spośród członków i 

całkowicie przez nich zaakceptowanymi. Wszystkie koszty związane z wyjazdami delegatów na 

posiedzenia poszczególnych komisji pokrywa Zarząd Główny CPLOl-u. 

B. Rola Zgromadzenia Głównego: ukierunkowuje główną linię polityki  CPLOL-u przez:

 ustanowienie programu działania dla CPLOL-u;

 ustanowienie poszczególnych komisji i Zarządu;

 aprobowanie rozliczeń finansowych z poprzednich lat;

 wybieranie Zarządu Głównego CPLOL-u;

 nanoszenie poprawek do statutu.

Zgromadzenie  Główne  opracowuje  cały  ramowy  zarys  dla  gospodarki  finansowo-prawnej 

CPLOL-u.

Zarząd Główny

Jest  ciałem  odpowiedzialnym  za  wprowadzenie  decyzji  zaplanowanych  przez 

Zgromadzenie  Główne.  Zarządza  i  kieruje  polityką  CPLOL-u  pomiędzy  spotkaniami 

Zgromadzenia Głównego.

Członkowie Zarządu Głównego wybierani są co dwa lata przez Główne Zgromadzenie. 

Większość zadań spoczywa jednak na komisjach,  w skład których wchodzi  po 1 delegacie  z 

każdego państwa członkowskiego:

 Komisja profesjonalnej Praktyki;

 Komisja Edukacji.
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Poza komisjami z PLOL-u współpracują jeszcze dwa Stałe Komitety:

 Komitet Naukowy;

 Komitet Uznaniowy. 

Członkami  Zarządu Głównego, który ukonstytuował się  na lata 2007-2009 są:

 Brigitta Rosen-Gusta ze Szwecji - Prezydent odpowiedzialny za współpracę z krajami UE;

 Aileen Patterson z Anglii - Sekretarz Generalny odpowiedzialny za administrację CPLOl-u;

 Joe Reynolds z Anglii - Skarbnik odpowiedzialny za gospodarkę finansową CPLOL-u.

Czterech Vice-Prezedentów odpowiedzialnych jest za pracę w poszczególnych komisjach: 

 Pirkko Rautakoski z Finlandii - Vice-Prezydent ds. Edukacji;

 Maria Christopoulou z Cypru - Vice-Prezydent ds. Profesjonalnej Praktyki;

 Hanneke Kalf z Holandii - Vice-Prezydent d.s Kongresów Naukowych;

 Bent E.Kjaer z Danii - Vice-Prezydent ds. Uznania Kwalifikacji. 

Pod wspólnym parasolem

„Przełomowy był bez wątpienia rok 2005. Wejście do Unii Europejskiej stanowi punkt 

zwrotny naszej najnowszej historii. Staliśmy się integralną częścią politycznego, naukowego  i 

gospodarczego  Zachodu,  przy  czym  nie  chodzi  bynajmniej  o  jakiś  abstrakcyjny  powrót  do 

mitycznej Europy, czy też restaurację tego, co już kiedyś było”. 

Chodzi o integrację europejską, o umiejętne czerpanie wiedzy od autorytetów i równanie 

do nich a także wymianę doświadczeń. Żyjemy w takich czasach, które czynią z nas obywatela 

Europy, a integracja z nią jest jednym z elementów ewolucji naukowej .

Zakończę  słowami  profesora  dr  hab.  Remigiusza  Foryckiego,  dyrektora  Instytutu 

Romanistyki  Uniwersytetu  Warszawskiego,  autora  wielu  rozpraw  naukowych,  krytyczno-

literackich,  przekładów,  specjalisty  od polityczno-kulturalnych  stosunków francusko-rosyjsko-

polskich,  przewodniczącego  Souvenir  Napoléonien  de  Pologne,  członka  stowarzyszenia 

Association  Internationale  de Littérature  Comparée;  Société  des  Etudes  Romantiques  et  Dix-

neuviènistes; Stendhal Club i innych. 
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„Polska „zacnych dziadków” przestała nadążać za dynamiczną Europą Angeli Merkel i 

Nicolasa  Sarkozy’ego.  Dotąd  wszyscy  wiedzieliśmy  za  Juliuszem  Słowackim,  że  „łudzona 

błyskotkami Polska pawiem narodów była i papugą”. Stało się jasne, że odtąd obraz Polski, jej 

ranga i miejsce w Europie zależeć będą od profesjonalizmu dyplomatów, politycznej i etycznej 

klasy europosłów, a także od stylu zachowań milionów Polaków „zahaczonych” na Zachodzie. 

Byłoby  dzisiaj  absurdem  mówienie  w  naszym  kraju  o  emigracji  w  dziewiętnastowiecznym 

rozumieniu tego słowa, gdyż Polacy z Poznania czy Glasgow żyją dziś pod jednym, europejskim 

dachem i  czeka  nas  wszystkich  solidna,  integracyjna  praca  organiczna,  której  strategicznym 

celem będzie wyrównanie poziomu życia i szans wszystkich Polaków bez względu na ich miejsce 

pobytu.  I  ja  przyłączam się  do  w/w autorytetów i  zgodnie  z  nimi  skanduję,  iż  „Szacunek  i 

pojednanie między narodami płyną z potrzeby serca i wiary w dobro człowieka”.

POWRÓT
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PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA 

dr Krzysztof Szamburski

Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Filologia Polska, Uniwersytet Warszawski

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna „TOP”

Warszawa

Dziecko jąkające się w szkole

Cel artykułu

Ostatnio  powrócił,  czy nawet  eksplodował  w debatach  publicznych,  problem agresji  i 

nietolerancji. Wywołali go politycy, ale przecież dotyczy on i doskwiera ogółowi społeczeństwa. 

Większość  z  nas  spotyka  się  z  przejawami  agresji  i  wrogości  do  inności  na  każdym  kroku. 

Czasami  dotyka  to  nas  bezpośrednio,  w  wielu  innych  sytuacjach  jesteśmy  tylko  świadkami 

zachowań  agresywnych  w  stosunku  do  naszych  bliźnich  i  zastanawiamy  się  jak  im 

przeciwdziałać. Osobami szczególnie zainteresowanymi sposobami radzenia sobie z przejawami 

lekceważenia,  dokuczania,  czy nawet niszczenia  jednostek w jakiś sposób różniących się czy 

odbiegających od „tak zwanej normy” są nauczyciele. Spotykają się oni z tymi problemami na co 

dzień, w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków związanych z nauczaniem ale 

także, a może przede wszystkim, wychowywaniem dzieci i młodzieży. W każdej klasie są „inni”. 

Mniej  lub  bardziej  zdolni  czy  inaczej,  mimo  mundurków  szkolnych,  ubrani.  Coraz  częściej 

pojawiają  się  uczniowie  reprezentujące  różnorodne  wzorce  kulturowe.  Oraz  ,  co  niezwykle 

ważne i pozytywne, osoby w jakiś sposób nie w pełni sprawne.

Takimi  uczniami,  jeszcze  raz  podkreślam  nie  w  pełni  sprawnymi  a  nie 

niepełnosprawnymi, są osoby jąkające się. Ich problemem jest zaburzona komunikacja werbalna 

z otoczeniem i fakt ten wpływa na inne przejawy ich społecznego funkcjonowania. Ponieważ 
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komunikacja  werbalna  jest  niezwykle  ważna,  ich  przypadłość  często  bardzo  im  doskwiera, 

szczególnie, że z reguły podchodzą do niej w sposób bardzo emocjonalny. 

Jeśli zdarzy nam się mieć jąkającego się ucznia w klasie, to stajemy przed wyzwaniem. 

Niesie ono z jednej strony trud pracy ale z drugiej daje nam wielka szansę, szansę zaszczepienia 

w pozostałych uczniach tolerancji. I o tym będzie przede wszystkim poniższy artykuł.

Podstawowe informacje o jąkaniu

Aby wszczepiać potrzebę tolerancji  a zarazem pomagać osobom jąkającym się poprze 

tworzenie  im prawidłowych  warunków uczenia  się  i  dobrego funkcjonowania społecznego,  a 

takie jest przede wszystkim zadanie nauczycieli czy szerzej wychowawców, warto dowiedzieć 

się czegoś więcej o jąkaniu. Poniżej podaję jedną z wielu definicji jąkania. Jest ona najbliższa 

mojemu rozumieniu zjawiska, o którym mówimy i została opracowana przeze mnie.

Jąkanie  jest  zaburzeniem  rytmu,  płynności  i  tempa  mówienia  spowodowanym 

desynchronizacją  ruchów  aparatu  artykulacyjnego,  fonacyjnego  i  oddechowego  na  skutek  

powstania  związków  warunkowych  między  mówieniem  a  przeżywanym  jednocześnie  przez 

podmiot lękiem.

Przegląd innych definicji zawiera praca Tarkowskiego (1999).

Objawy jąkania

Wyróżniamy dwa rodzaje objawów jąkania:

• Pierwszoplanowe (inaczej: pierwszorzędne, swoiste) 

• Drugoplanowe (inaczej: drugorzędne, nieswoiste)

Objawami  pierwszoplanowymi  (pierwszorzędnymi,  swoistymi)  są  skurcze  kloniczne  i 

toniczne mięśni układów wymienionych w wyżej przedstawionej definicji jąkania. Skurcze te nie 

są  pochodzenia  organicznego  i  ich  występowanie  bądź  nie,  uzależnione  jest  od  stanu 

psychicznego podmiotu.

35



LOGOPEDA 2(5)/2007

Skurcze  kloniczne  (słabsze  ale  powtarzające  się)  objawiają  się  powtarzaniem  sylaby, 

rzadziej wyrazu lub frazy.  Powtarzanie sylaby najczęściej  dotyczy nagłosu (dzi-dzisiaj), może 

także pojawiać się w śródgłosie (pogo-goda) a nawet wygłosie (kolega-ga). Może to być, tak jak 

w przykładach, pojedyncze powtórzenie ale także podwójne jak również wielokrotne.

Skurcze toniczne (pojedyncze ale znacznie silniejsze) uważane są za podstawę cięższego 

jąkania. Charakter objawu uzależniony jest głównie od rodzaju głoski, w trakcie wymowy której 

powstaje. 

 Na głoskach otwartych (samogłoskach) i półotwartych (sonornych) takich jak 

„m”, „n” czy „l” najczęściej występuje albo bezgłos wskutek skurczy mięśni 

oddechowych lub zamknięcia krtani albo przeciąganie dźwięku (np.:lllalka czy 

jjjjaki), gdy skurcz dotknie mięśni narządów nasady, albo przeciąganie głoski, 

ponieważ przy artykulacji tego rodzaju głosek nie dochodzi do zwarć. Bezgłos 

określany jest terminem bloku lub pauzy napiętej.

 Zaburzona realizacja głosek zwarto – szczelinowych też może dać blok z tych 

samych przyczyn, co wyżej a także z powodu skurczu mięśni artykulacyjnych 

narządów mowy w momencie  zwarcia.  Drugim objawem jest  przeciąganie, 

które w tym przypadku prowadzi do zamiany dźwięku zwarto – szczelinowego 

na dźwięk szczelinowy (np.:czszszapka).

 W przypadku realizacji głosek szczelinowych także dochodzi albo do bezgłosu 

czyli bloku albo do przeciągania, ponieważ taki jest charakter tych dźwięków.

Bloki,  czy inaczej  pauzy napięte,  słychać ale  także widać.  Widać napięcie  na twarzy, 

nabrzmienie tętnic i żył widocznych na skroniach czy szyi, zaciskanie pięści lub ich niespokojne 

ruchy, zastyganie wyrazu twarzy czy rzucające się w oczy napięcie całego ciała.

Oprócz pierwszoplanowych występują także drugoplanowe (drugorzędowe, nieswoiste) 

objawy  jąkania.  Występują  one  nie  tylko  w  jąkaniu  ale  także  w  normalnej  niepłynności 

mówienia, której doświadczają w większym lub mniejszym stopniu, wszyscy ludzie. Wyróżnia 

się kilka rodzajów tych zachowań:
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 embolofrazje  inaczej  elementy  polilaliczne,  są  to  przedłużane  dźwięki, 

np.: „yyyyyyyyy” czy „aaaaaaaa”, mają one na celu wypełnienie ciszy,

 zwroty opóźniające (retardacyjne), mają podobny charakter, co embolofrazje 

ale  nie  są  to  już  izolowane  dźwięki  ale  wyrazy  lub  całe  wyrażenia, 

np.: „prawda”,  „proszę ja  was”,  „i  tym podobne” czy „bajko ty moja”.  Ich 

wymawianie  daje  czas  na  przygotowanie  dalszego  ciągu  właściwej 

wypowiedzi.

Powyżej  opisane  objawy można  usłyszeć,  są  także  takie,  które  można  podobnie,  jak 

towarzyszące pauzom napiętym, zobaczyć. Należą do nich:

 tiki inaczej grymasy, są to ruchy twarzy: mruganie oczami, marszczenie czoła, 

grymasy czy zaciskanie warg,

 współruchy, są to ruchy całego ciała: wzruszanie ramionami,  przytupywanie 

nogą, klepanie ręką o kolano. 

Przyjmuje się, że tiki i współruchy są wyzwalaczami mowy, podmiot uczy się, że po ich 

wykonaniu  blok  zostaje  przerwany  (tzw.  dystraktory)  ale  po  pewnym  czasie  przestają  one 

pomagać i przechodzą w nawyki.

Poza  tym  charakterystyczne  dla  jąkania  jest  to,  że  nie  występuje  w  śpiewie  oraz 

w mówieniu  nie  związanym  z  komunikacją,  np.  podczas  mówienia  do  siebie,  zwierząt  czy 

zabawek.

Patomechanizm powstawania jąkania

Piszę na ten temat szerzej w innych publikacjach (Szamburski, 1996, 2000)

• Dziecko  posiada  pewne  potrzeby  pierwotne  (popędy)  i  wtórne  (potrzeby 

psychologiczne).

• Dziecko  funkcjonuje  w  rodzinie.  W  procesie  socjalizacji  uczy  się  zaspakajać 

popędy  i  potrzeby  w  sposób  uznany  w  danej  kulturze  poprzez  akceptowanie 
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społecznych  wymagań  a  nawet  ich  uwewnętrznienie  (interioryzację).  Tworzy 

także nowe potrzeby.

• Proces ten nie przebiega z reguły bezproblemowo. Dziecko w trakcie planowania 

czy realizacji swoich zachowań często doświadcza odczuć sprzeczności między 

pragnieniami  a  społecznymi  wymaganiami  czy  normami  związanymi 

z zasadnością czy sposobami realizacji tych zachowań.

• Sprzeczność  ta  może  doprowadzić  do  odczucia  emocjonalnego  konfliktu, 

na przykład pomiędzy:

 złością a strachem (złości mnie mój młodszy brat ale boję się to uczucie 

okazać,  ponieważ  mogę  za  swoje  zachowanie  zostać  ukarany  przez 

rodziców)

 strachem a strachem (boję się wody ale jednocześnie boję się reakcji ojca, 

jeśli do tej wody nie wejdę)

• Konflikt ten może być zagrażający, ponieważ:

 Nie  zostaje  zwerbalizowany  przez  opiekunów  i  przypadkowo  zostaje 

powiązany z negatywnym wzmocnieniem

 Dotyczy bardzo ważnych dla dziecka sfer jego działalności 

 Jest traktowany przez opiekunów jako wstydliwy, stanowi rodzinne „tabu”

 Jego odczucie  zostaje powiązane z karą bez względu na to, jak dziecko 

zachowa się

• Konflikt ten może nie zostać uświadomiony, ponieważ:

Jego powstawaniu towarzyszył zbyt duży poziom pobudzenia, który spowodował złe 

funkcjonowanie pamięci deklaratywnej ale nie wpłynął na pamięć emocji
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Powstał  w  okresie,  gdy  struktury  odpowiedzialne  za  powstawanie  pamięci 

deklaratywnej  (pamięci  o  emocji)  były  jeszcze  nie  w  pełni  dojrzałe  ale  dobrze 

funkcjonowały już układy pamięci emocji

Nastąpiło wyparcie konfliktu ze względu na jego zagrażający charakter

• Dziecko znajdujące się w sytuacji  konfliktu jest  często w sytuacji  bez wyjścia, 

ponieważ  każde  zachowanie  powoduje  otrzymanie  kary  (na  przykład  dziecko 

lękowej matki, która pod wpływem niedokończonej psychoterapii „na zewnątrz” 

staje się bardziej  przyzwalająca ale „wewnątrz” pozostaje lękowa, jeśli  dziecko 

czegoś nie zrobi, wzbudzi w matce poczucie winy,  jeśli coś zrobi, odezwie się 

w niej lęk i w obydwu przypadkach dziecko zostanie ukarane).

• Stan emocjonalny, który dziecko w takiej sytuacji przeżywa, nazywamy lękiem.

• Jeśli  dziecko  ma  określone  predyspozycje,  może  w  takiej  sytuacji  zacząć 

niepłynnie mówić. Jeśli niepłynność spowoduje bezpieczne opuszczenie sytuacji, 

nastąpi  gwałtowna  redukcja  lęku.  Prawa uczenia  mówią,  że  redukcja  lęku  jest 

bardzo silnym wzmocnieniem zachowania, które tę redukcję powoduje i zostaje 

ono utrwalone.

 Prawa uczenia  mówią także,  że  zachowanie takie  generalizuje  się  i  opanowuje 

zachowanie dziecka.

 Podmiot zaczyna jąkaniem tłumaczyć czy raczej usprawiedliwiać (nieświadomie) 

wszelkie swoje ograniczenia 

 Z czasem, objawy jąkania zaczynają bardzo przeszkadzać i stają się przedmiotem 

fiksacji podmiotu, który stara się je za wszelką cenę wyeliminować.

 Nie może jednak tego zrobić, ponieważ zmniejszenie objawów jąkania powoduje 

nasilenie  objawów lęku o którym już pisano (nazwijmy go pierwotnym),  bądź 

wtórnego,  który  narasta,  w  miarę,  jak  jednostka  tłumaczy  jego  istnieniem 

ograniczenia swojego zachowania.
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Charakterystyka jąkającego się ucznia

Dzieci  jąkające się bardzo różnią się między sobą ale  posiadają także wspólne cechy, 

bardzo je charakteryzujące. Oto niektóre z nich:

1. emocjonalna nadwrażliwość

Dziecko jąkające się jest emocjonalnie bardzo wrażliwe. Wszystkie wydarzenia bardzo 

przeżywa, cechuje je więc nawet nadwrażliwość emocjonalna czy inaczej mówiąc emocjonalne 

przewrażliwienie,  (w klasyfikacjach  psychiatrycznych  –  obniżenie  progu  pobudliwości 

emocjonalnej) (Pużyński S./red./,1993). Przejawia się to w różnorodny sposób. „Nadwrażliwiec” 

lepiej od innych dzieci zapamiętuje sytuacje niesprawiedliwości, która dotyka nie tylko jego ale 

także  inne  dzieci  czy  dorosłych  ludzi.  Długo o  nich  rozmyśla  a  w sprzyjających  warunkach 

próbuje rozmawiać. Jest bardzo uczulony na krzywdę nie tylko innych ludzi ale także zwierząt. 

Długo,  na  przykład,  pamięta  widok  rannego  zwierzęcia  i  wypytuje  opiekunów  czy  ono 

wyzdrowieje. Źle znosi kłótnie, szczególnie bardzo głośne, najbardziej te dotyczące jego rodziny 

ale także obcych ludzi. Stara się w miarę swoich możliwości przerywać takie zatargi a gdy nie 

może, próbuje uciec lub w jakiś sposób „nie słyszeć”, że są one kontynuowane. Dziecko jąkające 

się  bardzo przeżywa także  związane  z agresją  sytuacje  fikcyjne,  czytane  bajki  i  inne utwory 

literackie a także filmy.

2. duży poziom lęku

Dziecko jąkające się charakteryzuje  się  przeżywaniem dużego poziomu lęku.  Lęk jest 

ściśle związany ze strachem. (Wolpe J.,1999). Strach jest emocją podstawową (obok miłości, 

złości, zdziwienia i obrzydzenia) składającym się z trzech komponentów:

 poznawczego, (werbalnego, świadomego)

 behawioralnego

 fizjologicznego

Komponenty  poznawcze to  wiedza  na  temat  strachu,  emocjonalnych  reakcji,  sytuacji 

wywołujących ten stan a przede wszystkim jest to świadomość przeżywania określonych emocji. 

Taką dobrze uświadomioną emocję nazywa się uczuciem.

Komponenty behawioralne strachu to:
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 opuszczanie  lub  unikanie  prowokujących  sytuacji,  przerywanie 

określonych  aktywności  oraz  unikanie  lub  odczuwanie  niechęci  do 

określonych przedmiotów czy obiektów

 odpowiednia,  wskazująca  na  przeżywanie  strachu  mimika  twarzy  oraz 

postawa ciała

Komponenty fizjologiczne strachu to:

a) zwiększenie tempa uderzeń serca, 

b) rozszerzanie się źrenic oczu, 

c) wzrost ciśnienia krwi,

d) zmiany w wydzielaniu hormonów nadnerczy

e) zmiany w szybkości i głębokości oddechu,

f) wydzielanie nadmiernej ilości potu i związany z tym procesem wzrost 

reakcji skórno-galwanicznej.

Te trzy komponenty strachu – werbalne, behawioralne i fizjologiczne mogą w zależności 

od podmiotu i sytuacji wzrastać bądź maleć. 

Gdy komponent poznawczy nie występuje lub zostaje zatarty,  podmiot nie zdaje sobie 

sprawy, jakiej emocji doświadcza. Mówimy wtedy, że przeżywa stan lęku.

Tak dzieje się często w przypadku jąkającego się dziecka. Widzimy,  że przeżywa ono 

jakąś  emocję  i  jest  nadmiernie  pobudzone,  świadczą  o  tym  jego  reakcje  behawioralne  i 

fizjologiczne ale nie rozumiemy do końca, co właściwie się z nim dzieje. Poza tym reakcje te 

wydają się nam nie dostosowane (ponieważ są zbyt intensywne) do określonej sytuacji. 

3. brak możliwości natychmiastowego powiadamiania o swoich stanach

Problemem dziecka  jąkającego  się  jest  niemożność  natychmiastowego  powiadomienia 

otoczenia o swoich przeżyciach związanych z doznanymi krzywdami czy niesprawiedliwością, 

która  go  dotknęła  lub  której  był  świadkiem.  W takiej  chwili  dziecko  znajduje  się  w  stanie 

napięcia emocjonalnego i płynność jego mowy jest szczególnie zaburzona. Jeżeli wychowawca 

nie jest  uwrażliwiony na śledzenie  stanów emocjonalnych swojego wychowanka,  niczego nie 

zauważy,  ponieważ  opisywane  dziecko  pomne  doświadczeń,  szybko  uczy  się,  że  próby 
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nawiązania  werbalnego  kontaktu  z nauczycielem  w  stanie,  w  jakim  znajduje  się  w  chwili 

skrzywdzenia,  są  bardzo  ograniczone.  Wie,  że  wtedy  bardzo  się  jąka,  inni  uczniowie  mu 

przeszkadzają,  nauczyciel  jest  niecierpliwy i  z  wyjaśnień  nic  nie  wyniknie.  Pozostanie  tylko 

niesmak i poczucie bezsilności. 

 stres  wywołany  trudnościami  w  przekazywaniu  wiedzy  lub  dzielenia  się 

swoimi przeżyciami czy przemyśleniami

Zjawisko podobne do poprzedniego ale różniące się zakresem. Każdy człowiek ma lub 

przynajmniej  miewa  ochotę  na  dzielenie  się  swoimi  spostrzeżeniami  i  przeżyciami  z  innymi 

ludźmi. Przebywanie w gronie innych osób, bez względu na to, w jakim są wieku, wiąże się z 

ciągłą wymianą informacji o własnym stanie czy zewnętrznym świecie. Dzieci jąkające się mają 

z  tym  przekazywaniem  ogromne  problemy.  Dlatego  często  w  sytuacjach  poza  zajęciowych 

pozostają poza grupą. Często też dochodzi do sytuacji, że wiedzą na jakiś temat więcej niż ich 

koledzy.  Nie  są  w  stanie  jej  przekazać,  gdy  dyskusja  ma  charakter  spontaniczny.  Zostają 

wyprzedzeni  przez  innych  uczniów,  nawet  gdy  ich  wiadomości  są  większe  czy  gdy  są 

przekonani, że posiadają informacje bardziej precyzyjne niż inne dzieci. Niemożność zaistnienia 

jest dla nich wielkim problemem. Osoby nie mające tego typu przeżyć nie zdają sobie nawet 

sprawy ze skali tych trudności i ich emocjonalnych konsekwencji. Dorosłe jąkające się osoby 

często  mówią  o  tym,  jak  wielkim  problemem  była  i  często  jest  dla  nich  w dalszym  ciągu 

niemożność  zaistnienia,  poinformowania,  zwrócenia  uwagi  czy  ripostowania  w sytuacjach,  w 

których w ich ocenie taka szansa była ale zawiniło ich jąkanie.

4. reagowanie  agresją  fizyczną  lub  przeniesienie  reakcji  w odpowiedzi  na  agresję  werbalną 

innych uczniów

Ma związek z poprzednimi i następnymi cechami charakterystycznymi dziecka jąkającego 

się.  Często  takie  dziecko  przejawia  zachowania  agresywne.  Nieświadomi  jego  problemów 

wychowawcy  przypisują  mu  duży  poziom  agresywności  .  Ich  opinia  często  przyjmuje 

niesprawiedliwy osąd:  nie dość, że się jąka,  to jest  jeszcze krnąbrne i agresywne zarówno w  

stosunku do innych uczniów jak i  nauczycieli.  A w rzeczywistości  jąkający się uczeń reaguje 

agresywnie, ponieważ charakterystyczne dla niego trudności werbalnej komunikacji przerastają 
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możliwości  ich  pokonania.  Każdy  wrażliwy  nauczyciel  zauważy,  że  jąkające  się  dziecko 

doświadcza przejawów lekceważenia lub agresji słownej od innych uczniów. Często nie jest w 

stanie  werbalnie,  i  do  tego  w  sposób  adekwatny,  zareagować.  Specyficznym  dla  jąkania 

zjawiskiem jest w wielu przypadkach brak niepłynności mówienia podczas przeżywania gniewu. 

Dzieje  się  tak,  ponieważ,  jak  pisano  wyżej,  objawy  jąkania  związane  są  z lękiem  a  nie  z 

gniewem.  Przeżywając  stan  złości,  nasze  dziecko  staje  się  często  bardziej  elokwentne,  ku 

zdumieniu  nie  tylko  odbiorców ale  samego  siebie.  Werbalna  agresywność  może więc zostać 

wyuczona.  Tak  więc  nasze  dziecko  ma  szereg  powodów,  aby  zachowywać  się  agresywnie. 

Zarazem bywa, że jest to agresja przeniesiona, to znaczy nie skierowana bezpośrednio na osobę 

będącą jej  źródłem,  ale  na obiekt  w jakiś  sposób z  nią związany.  To może być  poplamienie 

zeszytu agresora, schowanie mu jakiegoś przedmiotu, a nawet „odegranie się” na jego słabszym 

rodzeństwie.  Często  takie  zachowanie  uznane  zostaje  przez  otoczenie  jako  świadczące  o 

złośliwości.  A  tak  naprawdę,  jest  to  jedyny  sposób,  żeby  poradzić  sobie  z  emocjonalnymi 

napięciami, które przeżywa podmiot.

5. duża zmienność liczby niepłynnych wypowiedzi w zależności od sytuacji

Jedną z charakterystycznych cech jąkania jest zmienność jego objawów. Zmieniają się 

same objawy.  Zwiększa się  lub zmniejsza poziom powtórzeń czy przedłużeń,  pojawiają się i 

znikają embolofrazje  czy zwroty opóźniające,  opiekunowie dostrzegają  u dziecka nowe tiki  i 

współruchy, które też mają charakter dynamiczny, jednego dnia są, potem zanikają, żeby znowu 

po jakimś czasie spokoju powrócić.

Dotyczy  to  także,  a  może  przede  wszystkim liczby objawów czyli  natężenia  jąkania. 

Rodzice często informują o okresach płynnego mówienia,  po których często niespodziewanie 

pojawia się kryzys. Podobnie przedstawia się mowa ucznia w szkole. Niektórzy nauczyciele nie 

potrafią zrozumieć, jak to się dzieje, że uczeń jednego dnia jąka się więcej a drugiego mniej. 

Dziwi  ich  także,  że  w  czasie  odpowiedzi  nie  jest  w stanie  wypowiedzieć  słowa,  rozmawia 

natomiast całkiem swobodnie z kolegami podczas przerwy a nawet potrafi się pokłócić i wtedy 

też bywa wszystko w porządku. Nie chcą zrozumieć, że właśnie tak przebiega jąkanie. Dziecko 

jąkające szczególnie  intensywnie i negatywnie przyjmuje kary za oszukiwanie.  Wynikają one 
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stąd,  że  niektórzy nauczyciele  stwierdzają:  „jąkasz się,  kiedy masz  odpowiadać,  na przerwie 

słyszałam, że mówisz całkiem dobrze”. Uczeń z reguły nie ma żadnych szans, aby wytłumaczyć, 

jaki  jest  charakter  jego  trudności,  potrzebna  staje  się  interwencja  rodziców.  Wydaje  się,  że 

najwyższa  pora,  aby  sytuacje  takie  nie  miały  już  miejsca.6Wiedza  o  jąkaniu  staje  się  coraz 

bardziej  popularna,  jest  nie  do  pomyślenia,  aby  podstawowych  informacji  nie  posiadali 

nauczyciele7.

6. poczucie niedocenienia i pokrzywdzenia

U jąkającego się ucznia bardzo szybko kształtuje się poczucie bycia gorszym na tle klasy. 

Często:

 nie jest on w stanie przekazywać swojej wiedzy,

 jest niedoceniany z tego powodu przez nauczycieli,

 nie  potrafi  nawiązywać  dobrych  relacji  z  kolegami,  jest  odbierany  jako  mało 

komunikatywny czy wręcz arogancki lub agresywny

U dziecka szybciej lub wolniej pojawia poczucie nie docenienia i krzywdy. Odczucia te 

powodują wystąpienie dalszych reperkusji. Jedną z najważniejszych jest narastający strach lub 

lęk przed szkołą. O strachu przed szkołą mówimy w sytuacji, gdy dziecko informuje wprost, że 

nie  lubi  czy  boi  się  szkoły,  ponieważ  ...  i  w  tym  miejscu  wymienia  całkiem  racjonalne 

argumenty,  dlaczego do tej  szkoły nie chce uczęszczać,  na przykład:  dzieci  mnie przezywają,  

pani mnie nie broni i nie potrafi mi pomóc, wiem lepiej i więcej niż inne dzieci, ale nie potrafię  

tego  wypowiedzieć.  O  lęku  mówimy  wtedy,  gdy  dziecko  „na  poziomie”  świadomym  szkołę 

akceptuje ale znajduje różne powody, dla których nie może w danym dniu tam pojawić się czy w 

ogóle chodzić. Mogą to być różne „tłumaczenia” np.:  ponieważ nie odrobiłem lekcji, nie lubię  

pani, nudzi mi się, bądź objawy, na przykład: jest mi niedobrze, mam rozwolnienie czy jąkam się.

6  Oczywiście niektórzy uczniowie i(a może przede wszystkim studenci) wykorzystują czasami swoje jąkanie do 
ukrycia, w czasie ustnego odpytywania czy egzaminu, braku wiedzy. Wydaje się jednak, że jest to zjawisko 
marginalne.

7  Niestety zdarza się, że nie posiadają, szczególnie przedmiotowi, z zawodu np. historycy, biolodzy czy poloniści. 
Posiadają oni, co prawda, przygotowanie pedagogiczne ale obejmuje ono przede wszystkim wiedzę dydaktyczną, 
ich wiadomości z dziedziny pedagogiki specjalnej i psychologii są niewystarczające.
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7. rezygnacja

Uczniowie jąkający się, gdy pozbawieni są wsparcia ze strony nauczycieli  czy szerzej 

dorosłych8 prędzej czy później godzą się ze swoją sytuacją kogoś gorszego, niekomunikatywnego 

i schodzą na margines klasowego życia. Spada ich motywacja do starania się, aby pokazać się z 

jak najlepszej strony. Uczą się funkcjonowania przy minimalnym wysiłku, bo nie widzą sensu 

działania  „na  wysokich  obrotach”,  ponieważ  niewiele  to  daje.  Zdumiewające  jest,  że  nawet 

nauczyciele tak zwanych przedmiotów „ścisłych” obniżają jąkającym się uczniom oceny za brak 

aktywności,  mimo  że  sami  przyznają,  iż  ci  ostatni  dorównują  a  nawet  przewyższają  swoich 

płynnie  mówiących  kolegów  pod  względem  posiadanej  wiedzy.  Okazywanie  rezygnacji 

powoduje często powstanie „błędnego koła”. Pojawiają się opinie, że nie dość iż uczeń jąka się i 

nie jest aktywny,  to jeszcze jest  minimalistą  i  nie stara się być dobrym.  Taka opinia jeszcze 

bardziej  przekonuje  naszego  ucznia,  że  nie  ma  żadnych  szans,  aby  zaistnieć  w szkole  w 

pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Rola nauczyciela – wychowawcy w prowadzeniu jąkającego się ucznia 

Rola nauczyciela we współczesnej szkole jest coraz trudniejsza. Nie jest to miejsce na 

udowadnianie powyższej tezy ale trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że wzrostowi oczekiwań 

wobec nauczycieli,  oczekiwań uczniów a także rodziców, nie towarzyszy wzrost  środków na 

oświatę  a  co  za  tym  idzie,  wzrost  prestiżu  zawodu.  Miejmy  nadzieję,  że  przyjmowanie 

standardów Unii Europejskiej stopniowo zmieni tę sytuację a teraz skupmy się na powinnościach 

nauczycieli a w szczególności wychowawców w stosunku do jąkających się uczniach.

 dyskretna opieka i wsparcie

Uczeń, który jąka się wymaga specjalnego traktowania. Ale absolutnie nie wynika z tego, 

że ma mieć poczucie, iż ma mniejszy zakres obowiązków niż jego koledzy.  Nie powinno się 

dopuścić do tego , żeby wyrobił sobie takie przekonanie, ponieważ z wielu względów jest to dla 

8  Bywa, że koledzy z klasy spontanicznie zaczynają opiekować się swoim „innym” kolegą. Taka sytuacja ma 
miejsce wtedy, gdy w klasie funkcjonuje silna grupa uczniów „pozytywnie” myślących i wpływa ona na zasadzie 
identyfikacji na normy społeczne uznawane przez klasę. I tak w grupie zaczynają funkcjonować normy: 
pomagamy sobie, opiekujemy się potrzebującymi i podobne.
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niego bardzo niebezpieczne. Z jednej strony, może dojść do wniosku, że nie musi się starać. Gdy 

ktoś jest traktowany „ulgowo”, szybko przyzwyczaja się do bardzo wygodnej sytuacji, że brak 

aktywności nie wiąże się z negatywną oceną. Następny krok jest łatwy do przewidzenia, rośnie 

przekonanie,  że  nie  ma potrzeby starać  się,  czy  nawet,  w  skrajnych  przypadkach  nie  ma 

potrzeby  robić  cokolwiek,  bo  i  tak  jakoś  to  będzie.  Nie  ma  mowy o  sukcesach  ale  można 

z powodzeniem  funkcjonować  jako  uczeń,  przy  minimalnym  wysiłku  wkładanym  ze  swojej 

strony.  W rozmowach  z  takimi  osobami  daje  się  nawet  często  odczuć  gorycz  wynikającą  z 

przekonania, że ich ambicje i wynikająca z nich chęć zaistnienia w klasie w charakterze dobrze 

przygotowanego ucznia, nie spełniają się. Gdy, na przykład, sprawdzane są prace domowe, na 

których  jakość  fakt  jąkania  się  nie  ma  żadnego  wpływu,  uczniowie  jąkający  się  otrzymują 

adekwatne oceny do swoich wiadomości ale często nauczyciele nie akcentują czy może inaczej 

nie  uwydatniają  swoich  ocen  na  publicznym  forum.  Najlepsi  są  ci  wychowankowie,  którzy 

aktywni są werbalnie, czyli zgłaszający się do odpowiedzi. Z drugiej strony należy zdawać sobie 

sprawę, że inni podopieczni są świetnymi obserwatorami i natychmiast zauważają, że ich kolega 

czy  koleżanka  ma  specjalne  względy  i  nie  jest  pytany  czy  pytana  na  lekcjach.  Najczęściej 

występującą reakcją jest gniew skierowany na, ich zdaniem, faworyzowanego klasowego kolegę. 

Często  obserwator  z  zewnątrz  (w  tym  nauczyciel  a  nawet  wychowawca)  nie  jest  w  stanie 

zrozumieć,  dlaczego  jąkająca  się  osoba  jest  dyskryminowana.  Jedną  z  przyczyn  jest  z  całą 

pewnością jej statut kogoś „nie odpytywanego” Dlatego bardzo ważne jest:

 skłanianie  ucznia do brania aktywnego udziału w lekcjach i wszystkich 

szkolnych przedsięwzięciach

Nauczyciel powinien skłaniać jąkającego się ucznia do werbalnej aktywności. Należy to 

robić w sposób delikatny, czyli proponować a nie wymuszać odzywania się, ale z drugiej strony 

warto być konsekwentnym i ponawiać próby. Bardzo często nauczyciele podejmują kilka prób 

włączenia ucznia do rozmowy czy odpytują go, potem rezygnują widząc oznaki jego bezradności 

czy słysząc intensywne jąkanie się. Twierdzą potem, że nie chcą skrzywdzić dziecka. Oczywiście 

w takich  obawach jest  dużo racji.  Dlatego też nauczyciele  muszą posiadać pewną wiedzę na 

temat jąkania a przede wszystkim umiejętność radzenia sobie w różnych nietypowych sytuacjach.

46



LOGOPEDA 2(5)/2007

 współpraca w tym zakresie z pedagogiem szkolnym i miarę możliwości 

logopedą i psychologiem poradnianym

Specjalistami,  którzy  powinni  być  włączeni  w  proces  przystosowania  jąkającego  się 

ucznia do szkolnego życia jest szkolny pedagog i poradniany psycholog. Powinni oni z założenia 

posiadać  większą  wiedzę,  doświadczenia  i  umiejętności  w  radzeniu  sobie  z  problemami 

przeżywanymi przez wychowanków, którzy posiadają jakieś specyficzne problemy, do których 

zalicza się przecież jąkanie. Ich pomoc wskazana jest z wielu względów. Tak, jak przed chwilą 

pisałem, mają oni większą wprawę ale przede wszystkim dają wychowawcy wsparcie psychiczne 

w radzeniu sobie z bardzo przecież złożonym problemem.

 przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka przez innych uczniów

Dzieci jąkające są, jak już pisałem, nadwrażliwe czy też przewrażliwione emocjonalnie. 

Bolą je szczególnie sytuacje, gdy inni je przedrzeźniają. Zjawiska naśladowania jąkania w celu 

dokuczenia  koledze  nie  da  się  całkowicie  wyeliminować.  Warto  jednak  próbować 

przeciwdziałać. W artykule poświęcamy temu zagadnieniu wiele miejsca. Tutaj warto podkreślić, 

że wychowawca powinien swoim wychowankom przedstawić swój „dekalog wartości”, które są 

bezdyskusyjne.  Oznacza  to,  że  pewne  zachowania  uczniów  nie  są  przez  niego  absolutnie 

tolerowane.  I jeśli  pojawią się, spotkają się z całą pewnością z określonymi  konsekwencjami. 

Można powiedzieć, że wychowawca powinien określić dla uczniów (i siebie) nieprzekraczalne 

granice. To, czy będą takie normy przestrzegane zależy od wielu czynników, o których piszę w 

innych miejscach. Tutaj chciałem zaakcentować sprawę konsekwentnego postępowania. Młodzi 

ludzie szybko uczą się, co im wolno a czego nie. Uczą się także, jak unikać przykrych następstw 

zakazanych  czy  nie  aprobowanych  przez  wychowawców  zachowań.  I  jeśli  wychowawca 

bezwzględnie napiętnuje takie zachowanie i uczniowie będą pewni, że następnym razem będzie 

podobnie,  prawdopodobieństwo  nagannych  czynów  z  całą  pewnością  spadnie.9  Oczywiście, 

wychowawca musi, jeśli zajdzie taka potrzeba, ściśle współpracować z innymi nauczycielami, 

9  Wydaje się, że powyższe twierdzenia są tak oczywiste, iż można je określić jako truizm ale proszę uważnych 
czytelników o dokonanie rachunku, ile razy zdarza się im niekonsekwentne postępowanie w stosunku do 
uczniów, jak często identyczne zachowanie dziecka spotyka się z różnym przyjęciem w zależności od 
różnorodnych czynników, takich jak własny nastrój, zmęczenie czy też społeczna pozycja rodziców danego 
ucznia.
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dyrektorem placówki a także z rodzicami. Nie może dochodzić do sytuacji, że podejście różnych 

osób biorących udział w procesie wychowawczym, ma różny charakter. 

 uczenie uczniów, jak zachowywać się w kontakcie z jąkającym się kolegą

Wspomniano  już,  że  osoby  mówiące  płynnie  często  nie  wiedzą,  jak  zachować  się 

w stosunku do jąkającej  się  osoby.  Warto,  aby nauczyciele  posiadali  na ten temat  konkretną 

wiedzę i przekazywali ją uczniom. Oto kilka wskazówek:

 nigdy  nie  należy  ponaglać  jąkającego  się  ucznia.  Atmosfera  pośpiechu 

(fachowo nazywa się to stresem komunikacyjnym), pogarsza tylko sytuację. 

Prawie  wszyscy  ludzie,  gdy  są  zmuszani  do  pośpiechu,  tracą  wątek 

wypowiedzi, a ludzi jąkających się dotyczy to szczególnie.

 należy  w  rozmowie  z  jąkającym  się  uczniem  przybrać  postawę  spokoju. 

Zalecenie to jest bardzo ogólne i zależy od konkretnej sytuacji.  Jąkający się 

uczeń  musi  być  przekonany,  że  zostanie  wysłuchany.  Słuchający  może 

zaproponować, aby gdzieś usiąść albo odsunąć się od zgiełku czy wejść do 

spokojniejszego  pomieszczenia.  Gdy  ktoś,  bardziej  elokwentny  przerwie, 

słuchacz powinien spokojnie ale zdecydowanie wyjaśnić, iż jest w tej chwili 

zajęty i będzie do dyspozycji, gdy zakończy rozmowę. Takie zachowania będą 

przykładem  dla  innych  uczniów,  którzy  także  nauczą  się  wysłuchiwania 

jąkającego  się  kolegi  czy  koleżanki.  Sprawę  można  poruszyć  na  lekcji 

wychowawczej  i  wtedy  udzielić  wskazówek,  jak  się  w wyżej  opisanych 

sytuacjach zachować.

 w żadnym wypadku nie  powinno się  pomagać  w wypowiedzi,  na przykład 

poprzez jej  dokończenie.  Najczęściej  jąkająca się osoba nie  może przerwać 

rozpoczętej  kwestii.  Zjawisko to  leży  w naturze  jąkania.  Naturalną  reakcją 

słuchacza jest udzielenie pomocy i dopowiedzenie do końca tego, co w jego 

mniemaniu miało być powiedziane. Doprowadza to niepłynnie mówiącą osobę 

do rozpaczy. Zdaje sobie w takich przypadkach, ze szczególnym nasileniem, 

sprawę  ze  swojej  przypadłości  i  bezradności.  Udzielone  wsparcie  uznaje 
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najczęściej  nie  jako  pomoc  ale  pewnego  rodzaju  poniżenie.  Dzieje  się  tak 

mimo  zupełnie  innych  intencji  słuchacza.  Dlatego  należy  uczyć  swoich 

wychowanków  okazywania  w takich  przypadkach  powściągliwości  i 

umiejętności  spokojnego  wysłuchania  wypowiadającego  się  kolegi  czy 

koleżanki.

 wykorzystanie dramy do uczenia tolerancji

Drama jest  pewną formą  wykorzystującą  techniki  i  środki  teatru.  Korzysta  z owoców 

działalności  pedagogiczno-artystycznej  Konstantego  Stanisławskiego  a  także  przemyśleń  i 

dokonań Jerzego Grotowskiego. Drama w dużej mierze polega na improwizacji. Aktorzy dramy 

”improwizują  przede  wszystkim  po  to,  żeby poprzez  tworzone  fikcyjne  zdarzenia  i  sytuacje 

uczyć się rozwiązywania konfliktów życiowych” (Dziedzic, 2000). Skierowana jest ona głównie 

na dzieci i młodzież. Nas interesować będzie wykorzystanie tej metody pracy z dziećmi w wieku 

młodszym szkolnym.

Szkoła stawia sobie dwa główne cele wychowania. Na pierwszym miejscu stoi kształcenia 

intelektualne ucznia, a niestety dopiero na drugim jego rozwój emocjonalny i społeczny. Wynika 

z  tego,  że  wychowanie  nie  jest  celem  nadrzędnym  i  odbywa  się  jak  gdyby  przy  okazji 

przekazywania  i  egzekwowania  przedmiotowej  wiedzy.  Uczenie  wychowanków  tolerancji 

wchodzi zdecydowanie w ten drugi, zaniedbywany i niedoceniany często zakres oddziaływania 

szkoły.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na co najmniej trzy sposoby uczenia się. Pierwszy, 

wszechobecny w szkole,  to  zdobywanie  wiadomości  i  intelektualnych  umiejętności.  Drugi  to 

nauka  pewnych  sprawności.  Trzeci,  to  uczenie  się  na  podstawie  przeżywanych  emocji,  czy 

mówiąc  dokładniej,  na  fundamencie  własnych  przeżyć  i  związanych  z  tymi  przeżyciami 

własnych doświadczeń.  Niesprawiedliwe było  by stwierdzenie,  że  szkoła  z  tej  trzeciej  formy 

zupełnie nie korzysta. Wydaje się jednak, że nie docenia jej, ponieważ efekty są tak trudne do 

sklasyfikowania. Przecież znacznie łatwiej ocenić jest zasób wiadomości z danego przedmiotu 

niż określić wrażliwość uczniów na krzywdę innych ludzi, czy zdobycie przez nich, na przykład 

postaw prospołecznych. Drama umożliwia edukację wychowanków w tym ostatnim zakresie. My 
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koncentrujemy  się  na  nauce  tolerancji  w  stosunku  do  jąkającego  się  kolegi.  Nie  ulega 

wątpliwości, że podane poniżej informacje i konkretne wskazówki dotyczą nie tylko pracy w 

przypadku posiadania w klasie jąkającego się ucznia ale także każdego innego, wymagającego 

specjalnej troski.10

Drama jako metoda uczenia uczniów tolerancji

Uczyć  tolerancji  można  przy  pomocy  argumentów  racjonalnych.  Spróbujmy  inaczej, 

poprzez emocjonalne przeżycie  i opartą na nim refleksję. Ale do tego przedsięwzięcia należy 

odpowiednio się przygotować.

 rozpoznanie i zrozumienie atmosfery panującej w klasie

Nie można zakładać, że współuczniowie z góry nie chcą akceptować swojego jąkającego 

się kolegi. Znaczna większość chce ale nie potrafi. Mówiąc ściśle, ma, podobnie jak nauczyciele, 

zbyt małą wiedzę na temat, jak zachowywać się w kontaktach z taką osobą. Nie zdaje sobie także 

sprawy,  jak  raniące  mogą  być  ich  żarty,  docinki  czy  naśladowanie  sposobu  mówienia. 

Nauczyciel, a przede wszystkim wychowawca klasy powinien doskonale rozumieć, jaka w klasie 

panuje  atmosfera.  Jest  to  trudne  zadanie,  ponieważ  w klasie,  podobnie  jak  w każdej  grupie 

społecznej, istnieje tendencja do ukrywania zachowań, które nie są akceptowane przez różnego 

rodzaju formalnych przywódców a takimi przecież są nauczyciele. Jak wszyscy wiemy, dotyczy 

to przede wszystkim wojska czy instytucji wychowawczych o systemie restrykcyjnym ale także 

zwykłych  społeczności  takich,  jak  przed  chwilą  wspomnianych,  czyli  klasach  szkolnych. 

Najczęściej złe zachowania ujawniają się wtedy, gdy nauczyciel jest nieobecny lub zajęty czymś 

innym. O tym, że w klasie dzieje się coś złego, dowiaduje się pośrednio i to wtedy, gdy stara się 

zrozumieć różne sygnały, które do niego docierają. U niektórych pedagogów daje się zauważyć 

przemożną  tendencję  do  unikania  konfrontacji  w  takich  sytuacjach  czyli  mówiąc  bardziej 

obcesowo, do udawania, że nie rozumie się płynących z zachowań określonych uczniów faktów 

świadczących o złych stosunkach czy raczej zjawiskach rozwijających się w klasie. Bywa, że 

10  Wnikliwy czytelnik może stwierdzić, że każdy wychowanek wymaga specjalnej troski, niemniej wydaje się 
bezdyskusyjne, że potrzeby niektórych dzieci są specyficzne i potrzeba zapewnić im specjalne warunki ich 
zaspokojenia
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poszczególni nauczyciele doskonale zdają sobie sprawę, że w danej klasie źle się dzieje ale nie 

poruszają  tych  problemów  w szerszym  gronie,  na  zasadzie  źle  rozumianej  lojalności  wobec 

swoich kolegów. Niestety,  w niektórych  szkołach wychowawca klasy jest  pozostawiony sam 

sobie, i jeśli inni nauczyciele mają zastrzeżenia do panującej w jego klasie atmosfery, to dotyka 

go mniej czy jawniej wyrażona dezaprobata dyrekcji oświatowej placówki.11

A tak ważne jest, aby wszystkie osoby włączone w proces wychowawczy kierowały się 

identycznym a przynajmniej podobnym systemem wartości. Uczniowie muszą mieć zapewnione 

poczucie bezpieczeństwa a tak się dzieje tylko wtedy, gdy ich zachowania a także zachowania 

kolegów będą podobnie oceniane przez różnych nauczycieli.

 wyodrębnienie  osób wpływających  w największym stopniu na tę  atmosferę 

(zarówno w znaczeniu pozytywnym jak i negatywnym)

W  klasie  można  wyodrębnić  pewną  strukturę  społeczną.  Wychowawca  powinien  ją 

poznawać.  Świadomie  użyłem  formy,  poznawać  a  nie  poznać,  ponieważ  ta  konstrukcja 

zależności  między  pojedynczymi  dziećmi  czy  też  ich  grupkami  ciągle  ewoluuje.  Uczniowie 

zmieniają,  lub  są  zmuszani,  do  zmiany  swojej  pozycji  społecznej  w  klasowej  społeczności. 

Systemy wartości, na których opiera się ta dynamiczna struktura, są bardzo zróżnicowane. Zależą 

od wielu czynników, takich jak: środowisko bytowe uczniów (bogata – biedna dzielnica), status 

zawodowy  i  kulturowy  rodziców  czy  wielkość  miejscowości,  w  której  znajduje  się  szkoła. 

Ważne jest także, czy status rodziców uczniów jest podobny czy też społeczność klasowa jest 

bardzo pod tym względem zróżnicowana. Bardzo dobrze, gdy w panującym systemie wartości 

liczą się takie pozytywy jak pracowitość, uczciwość czy koleżeńskość.12 Niestety, takie zespoły 

klasowe  nie  są  zbyt  częste.  W  wielu  z  nich  dzieci  wyznają  inne,  dalekie  od  oczekiwań 
11  Wielokrotnie spotykam się z karygodnym, z mojego punktu widzenia, stanowiskiem dyrektorów szkół, że 

wychowawca ma obowiązek sam poradzić sobie z konfliktami panującymi w klasie, ponieważ po to przecież 
zdobył wykształcenie. Poza tym często solidarność tzw. „grona pedagogicznego” jest fikcją. Nauczyciele 
rywalizują ze sobą, starają „przypodobać się” rodzicom a dyrektorzy zupełnie nie radzą sobie z tym zjawiskiem. 
Bywa, że pozycja ekonomiczna rodziców powoduje, że ich „pociecha” stawiana jest ponad wymagania 
obowiązujące „normalnych” uczniów.

12  Oczywiście, na system wartości panujący w klasie wpływają w dużym stopniu także walory szkoły, jej tradycje, 
znani i cenieni absolwenci, możliwości kontynuowania nauki w placówkach wyższego stopnia czy zdobycia 
pracy. Liczą się kwalifikacje nauczycieli i ich motywacja do pracy, nowoczesne systemy przekazywania wiedzy i 
inne czynniki, na przykład opisane w powyższym przypisie.
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wychowawców, wartości. Kult siły fizycznej, cwaniactwa czy posiadania różnych gadżetów jest 

w wielu środowiskach przemożny.  Towarzyszy mu pogarda dla słabszych,  innych czy gorzej 

sobie  radzących.  Wychowawca  musi  to  wszystko  rozpoznawać  w swojej  klasie.  Chyba 

najważniejszym  zadaniem  jest  wyodrębnienie  osób,  które  są  najbardziej,  w  pozytywnych  i 

negatywnym znaczeniu tego słowa, popularne w klasie. Pełnią rolę nieformalnych przywódców. 

One decydują o atmosferze,  jaka panuje w grupie.  Często tworzą podgrupę,  która „rządzi”  w 

klasie. Ważne jest także, czy w społeczności klasowej jest jedna, stanowiąca elitę paczka czy też 

może  dwie  i  dlaczego  tak  się  dzieje.  Zrozumienie  tych  zależności  umożliwia  wychowawcy 

wykorzystanie  dynamizmów grupowych,  które działają w klasie.  Oczywiście,  równie ważnym 

zadaniem nauczyciela jest wyodrębnienie tych dzieci, które źle funkcjonują w grupie, nie należą 

do żadnej paczki a bywa, że są przez wszystkich prześladowane.13 Grają z różnych powodów, 

najczęściej  wbrew własnej  woli,  rolę  kozłów ofiarnych.  Wśród tych  uczniów bardzo  często, 

chociaż nie zawsze, znajdować będzie się, nasz jąkający się podopieczny.

7. przygotowanie się do dramy

Aby pracować przy pomocy dramy, trzeba posiadać odpowiednie pomieszczenie. Może to 

być stosownie przygotowana klasa szkolna a jeszcze lepiej, gdyby to była tak zwana „miękka 

sala”,  specjalnie  wyposażona  do  indywidualnych  i  grupowych  zajęć  pozalekcyjnych.  W sali 

takiej powinny znajdować się fotele lub odpowiednie materace, które mogą służyć zarówno do 

wygodnego siedzenia jak i po rozłożeniu do leżenia. Warto także zwrócić uwagę na odpowiednie 

wyciszenie i oświetlenie takiego pomieszczenia a także stosowną, spokojną kolorystykę. 

Gdy takiej sali nie ma, trzeba wykorzystać salę klasową. Stoły powinny być odsunięte i 

zgrupowane w jednym miejscu. Krzesełka można ustawić w krąg lub podzielić salę na widownię 

i  wydzieloną  scenę,  gdzie  aktywni,  to  znaczy wybrani  uczniowie  będą  odrywali  swoje  role. 

Wychowawca przygotowujący dramę powinien zapewnić sobie pomoc pedagoga szkolnego bądź 

innego nauczyciela albo psychologa z Poradni psychologiczno-Pedagogicznej, który opiekuje się 

13  Bardzo często zdarza się, że w klasie funkcjonują takie osoby, które są prześladowane przez wszystkich, nawet 
przez nauczycieli. Tworzy się pewnego rodzaju norma społeczna, która mówi, że tego ucznia wolno czy nawet 
należy dręczyć. Trudno w kilku słowach jednoznacznie wyjaśnić, czemu tak się dzieje a dłuższy wywód na ten 
temat przerasta zakres tego opracowania
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daną placówką. Praca w duecie jest znacznie bardziej efektywna, z reguły jedna z osób bardziej 

angażuje  się  w przebieg  i  kontrolę  zajęć,  druga  może  starać  się  ogarnąć  całość  sytuacji, 

przeciwdziałać nieprzewidzianym i szkodliwym wydarzeniom i przyjrzeć się zachowaniom nie 

tylko dzieci bezpośrednio zaangażowanych w grę, ale także tych, które wydają się być biernymi 

obserwatorami.  Należy jednocześnie  stworzyć  atmosferę  poczucia  bezpieczeństwa.  Uczniowie 

muszą  być  przekonani,  że  to,  co  będzie  działo  się  podczas  dramy,  nie  zostanie  natychmiast 

„nagłośnione” ani nie wpłynie na szkolne oceny. Jest to zagadnienie ważne dla wszystkich dzieci 

ale jego waga wzrasta wraz z ich wiekiem. Pierwsze dramy powinny być przygotowane bardzo 

starannie, aby uczniowie nabrali zaufania do tej formy uczenia się. Nie znaczy to, że następne nie 

wymagają ze strony prowadzącego przygotowania, może on jednak zostawić więcej miejsca na 

improwizację a także liczyć na aktywność swoich „doświadczonych” już wychowanków. 

 przygotowanie scenariuszy do odgrywania.

Następny etap przygotowań, to wymyślenie tematu dramy i opracowanie jej scenariusza. 

Na przykład, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym można oprzeć się na popularnych bajkach 

takich  jak:  „Kopciuszek”,  „Brzydkie  kaczątko”  czy  „Głupi  Jasio”14,  dla  dzieci  starszych 

i młodzieży można wykorzystać baśnie i motywy literackie. Warto pamiętać, aby w pierwszych, 

w  danej  grupie  zajęciach,  odgrywane  postaci  były  wyraziste  i  w  miarę  jednoznaczne. 

Bohaterowie powinni być albo dobrzy albo źli i nie powinno to budzić dyskusji.15Szczególnie 

zaakcentowana ma być rola bohatera biednego, słabszego czy pokrzywdzonego. 

Potem można, w miarę nabytego przez wychowawcę i dzieci doświadczenia, organizować 

dramy oparte  na klasowych wydarzeniach.  Wtedy materiałem odgrywania są zdarzenia,  które 

mają miejsce na co dzień, podczas przebywania uczniów w szkole ale także poza nią, podczas 

wspólnych  powrotów  do  domu  czy  pozaszkolnych  spotkań  wychowanków.  Otwartym  jest 

zagadnienie,  czy jąkający się uczeń powinien być  obecny przy odgrywaniu dramy na „swój” 

temat. Według mnie decyzja zależy od tak wielu czynników, że trudno je nawet dokładnie z góry 

14  W załączniku podano przykładowe scenariusze do wykorzystania dla młodszych dzieci szkolnych
15  Oczywiście, dotyczy to dzieci w młodszym wieku szkolnym a ściśle 6 – 9 letnich. Dzieci starsze, znajdujące się 

na poziomie operacji formalnych, są w stanie wartościować w sposób bardziej złożony.
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przewidzieć i sprecyzować. Organizatorzy muszą polegać na własnej intuicji i doświadczeniu. 

Zagadnienie to będzie jeszcze poniżej poruszone.

 osoby najbardziej  dokuczające mogą ale  wcale  nie  muszą grać role postaci 

w jakiś sposób prześladowanych

Naszym celem jest spowodowanie, aby uczniowie, poprzez własne emocjonalne przeżycia 

zrozumiały, jak źle czuje się ich wyśmiewany, jąkający się kolega. Wydaje się, że najbardziej 

prostym  sposobem  jest  postawienie  w  sytuacji  „wyśmiania”  tych  uczniów,  którzy  sami 

najbardziej aktywnie żartują z jąkającego się. Ale często okazuje się, że złośliwe w stosunku do 

innych dziecko samo ma problemy emocjonalne.  A wyśmiewanie się z innych jest sposobem 

radzenia sobie z nimi. Dlatego, gdy taki bardzo aktywny, w negatywnym tego słowa znaczeniu, 

wychowanek odmówi zagrania roli lub zrezygnuje w trakcie inscenizacji, należy uszanować jego 

wybór.  Należy  założyć,  że  obserwacja  przebiegu  dramy  dostarczy  mu  wystarczającą  ilość 

przeżyć i skłoni do przemyśleń. Być może następnym razem będzie już gotowy, aby zmierzyć się 

z  problemem.  Oczywiście,  w  przypadku  dzieci  w wieku  młodszym  szkolnym,  nie  ma  sensu 

czekać  na  jego  całkiem  samodzielną  decyzję,  przy  odgrywaniu  kolejnej  dramy  warto 

zaproponować mu aktywny w niej udział.

 podsumowanie dramy

Bardzo  istotnym  elementem  podsumowującym  odegranie  dramy  jest  dzielenie  się 

własnymi  wrażeniami  przez  uczestników  i  obserwatorów,  jest  niezwykle  ważne,  aby  unikać 

„taniej  dydaktyki”,  dzieci  muszą  mieć  czas,  aby  odczuć  i zrozumieć,  co  się  stało.  Wszyscy 

uczestnicy,  a  potem  widzowie,  muszą  mieć  szansę  wypowiedzenia  się  i  podzielenia 

przeżywanymi emocjami ale wychowawca nie powinien naciskać,  aby dzieci  wyartykułowały 

wnioski, na których nam zależy, to znaczy stwierdziły na przykład, że nie wolno się wyśmiewać 

z innych i odniosły to do klasowej sytuacji. Nie mniej jednak prowadzący inscenizację mogą czy 

raczej powinni bardzo delikatnie kierować rozmowę w tym kierunku. Jednak gdy okaże się, że 

klasa  nie  jest  gotowa  do  dojrzałych  podsumowań,  nie  należy  tego  procesu  przyśpieszać.  Po 
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odegraniu następnej dramy reakcje wychowanków będą już pewnie bardziej dojrzałe, ponieważ 

„ziarno zostało zasiane”16. Myśl ta zostanie pogłębiona w inny miejscu.

 można  wykorzystać  nieobecność  ucznia  jąkającego  się  i  odegrać  dramę, 

w której występuje jąkający się bohater

Wspominałem  już,  że  jest  trudno  zdecydować,  czy  dziecko  jąkające  się,  dla  którego 

przecież przygotowujemy tę całą inscenizację,  powinno być  przy niej  obecne,  czy raczej nie. 

Wydaje się,  że przy dramach opartych na tekście  literackim raczej tak.  Nie ma tam żadnych 

odniesień  do  jąkania,  oczywiście  mogą  pojawić  się  w  podsumowaniu  dramy,  czy  nawet 

wcześniej,  gdy  „aktorzy”  i  „widzowie”  opowiadają  o  swoich  wrażeniach.  Ale  wtedy 

wychowawca może w dużym stopniu wpływać na wypowiadane kwestie i chronić jąkającego się 

ucznia, aby nie czuł się urażony czy wręcz dotknięty.

 o zastosowaniu metody dramy powinni być poinformowani rodzice uczniów

Drama jest nową metodą pracy wychowawczej. Dlatego rodzice powinni zostać o takiej 

formie pracy z ich pociechami poinformowani ściśle i wyczerpująco przez samego wychowawcę. 

Gdyby docierały do nich informacje od dzieci,  mogliby czuć się zaniepokojeni a może nawet 

zbulwersowani.  Należy,  aby wychowawca przestrzegł  rodziców przed ocenianiem tej  metody 

tylko  na  podstawie  odczuć  uczniów,  ponieważ  mogą  być  one  bardzo  subiektywne  i  mogą 

zamazywać w dużym stopniu wymowę inscenizacji. Trzeba uprzedzić, że dzieci mogą przeżywać 

różne emocje i że jest to wartość dramy. Jednocześnie nie zawadzi poinformować opiekunów, iż 

mogą zawsze skonsultować się z nauczycielem, gdyby dziecko przejawiało przez dłuższy czas 

niepokojące zachowania.

 wskazana  jest  współpraca  z  pedagogiem,  poradnianym  psychologiem  lub 

innymi nauczycielami czy też chętnymi rodzicami

16 Przekonanie o braku konieczności doprowadzania dramy do końca, to znaczy wyjaśnianiu, co się dokładnie 
zdarzyło, co i dlaczego czuli bohaterowie, o czym to świadczy, a szczególnie moralnym wartościowaniom ich 
zachowań wywodzi się z moich doświadczeń w pracy technikami ericksonowskimi. Milton Erickson, światowej 
sławy psychoterapeuta, był przekonany, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, posiada w sobie ogromne 
możliwości(zasoby) rozwoju. Zadaniem psychoterapeuty czy wychowawcy jest, poprzez odpowiednie 
oddziaływania, wzbudzenie tych rozwojowych procesów a następne etapy zmian są już w gestii podmiotu.
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Wspominano już o tym w innym miejscu. W przedsięwzięciach, w których ujawniają się 

emocjonalne zachowania, wskazane jest, aby uczestniczyło więcej osób prowadzących. Oprócz 

pedagoga, zaprzyjaźnionego i zainteresowanego dramą kolegi – nauczyciela może to być także 

zaciekawiony  taką  formą  wychowawczej  aktywności  rodzic.  Wychowawca  powinien  mieć 

pewność  a  przynajmniej  przeświadczenie,  że  osoba  ta  będzie  pomocna.  Może  się  bowiem 

zdarzyć,  że  jej  zachowania  okażą  się  zbyt  moralizatorskie,  szczególnie,  gdy będzie  to  rodzic 

dziecka  źle,  traktowanego  przez  kolegów17.  Myślę,  że  stworzenie  zespołu  rodziców 

zaangażowanych  w  głębszą  pracę  wychowawczą  bardzo  pomaga  wychowawcy  w  dalszych 

eksperymentach ale także jest wartością samą w sobie. Ci rodzice będą inaczej patrzeć na swoje 

dzieci  i  funkcjonowanie  szkoły,  już  nie  tylko  jako  placówki  dydaktycznej  ale  właśnie 

wychowującej.

 trzeba  być  przygotowanym,  że  u  uczniów mogą  pojawić  się  silne  emocje, 

powinny zostać właściwie wykorzystane

Najważniejsze z naszego punktu widzenia są przeżycia dzieci, zarówno tych grających jak 

i  będących  jedynie  obserwatorami.  Pisałem  o  tym  w  punkcie  „podsumowanie  dramy”  ale 

wymaga  to  jeszcze  uzupełnienia.  Młodzi  nauczyciele  boją  się  wyrażania  przez  swoich 

wychowanków złości czy płaczu. Z jednej strony nie czują się przygotowani do radzenia sobie z 

„wybuchającymi” uczuciami, i martwią się, że mogą skrzywdzić oddane pod ich opiekę dziecko, 

z  drugiej  zaś  niepokoją  się  konsekwencjami  osobistymi,  to  znaczy  reakcjami  rodziców  i 

przełożonych.  Dlatego tak  ważne  jest  dla  nich  poczucie  wsparcia  przez  grono pedagogiczne 

placówki, w której pracują.

Najlepiej  zagadnienie  to  wyjaśnić  na  przykładzie.  Jeśli  wychowanek  przejawiający 

złośliwe  czy  wyśmiewające  zachowania  w  stosunku  do  jąkającego  się  klasowego  kolegi 

rozpłacze  się  z  bezsilności  w  czasie  odgrywania  jakiejś  roli  w  dramie,  należy  jego  emocje 

przeanalizować w „podsumowaniu”. Prowadzący dba o to, żeby uczeń otrzymał informacje od 

innych dzieci a także powinien udzielić mu własnych. Na przykład:  złościsz się, bo czujesz się  

bezsilny, ale to nie ty jesteś wyśmiewany, tylko bohater, którego grasz, zgodziłeś się przecież na  
17  Wydaje się, że nie powinien to być opiekun dziecka jąkającego się, będącego cichym bohaterem inscenizacji. 

Mógłby on ujawnić emocje niweczące całe przedsięwzięcie.
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to.  Ale  inni  uczniowie  mogą  wypomnieć  mu,  że  przecież  on  często  innych  wyśmiewa. 

Mówiliśmy, że w dramie nie powinno być „taniej dydaktyki” ale nie zawsze udaje się takich scen 

uniknąć. W takich sytuacjach należy złagodzić napięcie, pamiętając o założonych celach. Można 

powiedzieć na przykład: sam teraz czujesz, jak nie dobrze czuje się wyśmiewane dziecko, gdy nie  

jest w stanie się obronić, pomyśl o tym i zwracając się do grupy: ale wy też o tym pomyślcie, co  

czuje wasz kolega i co wy czulibyście w jego sytuacji. Pomyślcie także o ........., który nie gra 

żadnej  roli  a  ciągle  narażony jest  na wasze docinki.  I  to  wystarczy,  jak pisałem już,  ziarno 

zostało zasiane.

Problem,  który  nas  w  tej  chwili  interesuje,  zaczyna  się,  gdy  nasz  uczeń  czuje  się 

pokrzywdzony i informuje o tym rodziców a ci wyrażają swoje pretensje wobec wychowawcy, 

bądź skarżą się dyrektorowi placówki. Jest to o tyle prawdopodobne, że dzieci robiące wrażenie 

ponad miarę złośliwych czy agresywnych często wychowują się w rodzinach, w których sami 

rodzice mają psychologiczne problemy (na przykład czują się bezsilni wobec własnych dzieci), 

które na zewnątrz mogą wyrażać się zbyt wielkimi wymaganiami do szkoły czy innych placówek 

a  co  często  określa  się,  jako  postawa  roszczeniowa.  I  to  są  właśnie  sytuacje,  gdy  grono 

nauczycielskie, na czele z dyrekcją, powinno bezwzględnie poprzeć prowadzącego dramę kolegę. 

Przy  czym  nie  chodzi  tutaj  o  stłamszenie  atakujących  rodziców  ale  na  udzieleniu  im 

wszechstronnej informacji  na temat tego , co się stało, dlaczego i jak powinni doświadczenie 

swojego dziecka wykorzystać. Często okazuje się, że potrzebna będzie interwencja poradnianego 

psychologa.

Przykładowe zarysy scenariuszy

Scenariusz I

Scena z Kopciuszka. Wychowawca czyta bajkę do momentu, w którym macocha i jej córki  

wyśmiewają  Kopciuszka,  gdy  dziewczynka pyta,  czy  może  iść  z  nimi na bal.  Rozpoczyna się  

inscenizacja. Wychowawca wybiera „aktorów”. Postać macochy może odgrywać dorosła osoba.  

Role złych sióstr powinny być grane przez energiczne uczennice. W rolę Kopciuszka może się, za  

57



LOGOPEDA 2(5)/2007

sugestią nauczyciela, wcielić wychowanka, która wyśmiewa z różnych powodów swoje koleżanki  

I  kolegów.  Szczególnym  zadaniem  opiekunów  (oczywiście  oprócz  kontroli  całości  

przedsięwzięcia)  jest  obserwowanie  reakcji  dziewczynki  grającej  Kopciuszka.  Inscenizację  

powinno się przerwać, gdy zacznie przejawiać ona silne emocje złości lub rozżalenia.

Następnie prowadzący prosi „aktorów”, aby usiedli, najlepiej w okręgu, wśród uczniów 

będących widzami Takie usytuowanie jest najlepsze, ponieważ wszyscy uczestnicy mają poczucie,  

że  są  ważni  i  mogą  wziąć  udział  w  dalszej  części  przedsięwzięcia.  Wychowawca  prosi  o  

komentarze na  temat  tego,  co  się  zdarzyło.  Zaczyna od  .dzieci  biorących aktywnie  udział  w 

przedstawieniu.  Najpierw  relację  zdaje  główny  „aktor”,  potem  pozostali  a  na  końcu 

obserwatorzy.  Ale  kolejności  tej  nie  należy  traktować,  jako  bezwzględnie  koniecznej.  Może  

zdarzyć się, że wyśmiewany „kopciuszek” nie ma ochoty na dzielenie się swoimi odczuciami.  

Trzeba  to  uszanować.  Jednocześnie  należy  pamiętać,  że  właśnie  to  dziecko  doświadczyło  

prawdopodobnie najsilniejszych przeżyć i udzielić mu głosu, gdy wyrazi do tego gotowość.

Warto  po  odegraniu  dramy  dokończyć,  już  w  kręgu,  bajkę  i  przy  pomocy  pytań 

doprowadzić  do  finału,  czyli  sprowokować  uczniów  do  wypowiedzi  na  temat  morału  z niej  

płynącego.

Scenariusz II

Głupi Jasio

Wychowawca czyta jedną z wersji bajki o głupim Jasiu. Doprowadza do momentu, gdy  

głupi  Jasio  jest  wyśmiewany  przez  braci  i  ciąg  dalszy,  jak  poprzednio,  z  tym,  że  role  są 

obsadzone przez chłopców.

Scenariusz III

Brzydkie Kaczątko

wspaniała Bajka do wykorzystania w dramie. Dzieci mają odgrywać role zwierząt i jest to  

dla  nich  łatwiejsze,  nawet  dla  tych,  które  mają  problemy  emocjonalne  wynikające  ze  złego  
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funkcjonowania ich rodzin18 a poza tym kreacje mogą być obsadzane dowolnie ze względu na  

płeć.  Prowadzący  czyta  czy  opowiada  bajkę  do  sceny,  w której  brzydkie  kaczątko  jest  

wyśmiewane przez mieszkańców podwórka. Narratorem może być także jeden z uczniów.

Scenariusz IV

Bal przebierańców

Dzieci przebierają się w „śmieszne stroje”. Jak zwykle, sala podzielona jest na scenę i  

widownię. Na scenie pojawiają się ochotnicy, którzy zostają ośmieszeni za swój wygląd przez  

pozostałych uczestników zabawy. Wychowawcy dbają, aby dzieci nie ośmieszały rzeczywistych 

negatywnych  cech  czy  właściwości  swoich  kolegów.19Nie  należy  wysyłać  uczniów  na  scenę 

wbrew ich woli,  ale  z  drugiej  strony trzeba zadbać,  aby pojawiły  się tam dzieci  szczególnie  

dokuczające innym w życiu codziennym20.

Scenariusz V

Smok wawelski

Role przeznaczone są głównie dla chłopców. Wychowawca dokonuje wprowadzenia aż do 

momentu,  gdy mały szewczyk podejmuje  się pokonać smoka. Inscenizacja  obejmuję scenę,  w 

której jest za on wyśmiewany przez rycerzy a także krakowskich mieszczan.

Scenariusz VI

Wyśmianie wyśmiewcy 

Scenariusz dla ”dramowiczów” bardziej  już doświadczonych i  wymagających z jednej  

strony a jednocześnie bezpośrednio realizujący nasze cele. Główny bohater gra autentycznego,  

18 Dzieci, szczególnie, gdy mają problemy emocjonalne na tle rodzinnym, łatwiej „wchodzą w rolę”(zakładamy, że 
grając, korzystają ze swoich doświadczeń emocjonalnych), gdy mają wcielić się w postaci zwierząt. Zjawisko to 
wykorzystywane jest w psychologicznych, projekcyjnych testach osobowości.

19  Dlatego nie powinno się bazować na rzeczywistych cechach czy zachowaniach uczestników. Na przykład, 
niezbyt wysoki chłopiec, którego postanowiliśmy w dramie „ośmieszyć” za brak wzrostu, po jej zakończeniu 
zostaje określany jako „mały” czy „krasnoludek” i określenie to zaczyna funkcjonować, mimo że do tej pory nikt 
nie zwracał uwagi na jego wzrost.

20  Inscenizacje scenariuszy wymagają pewnych przygotowań dotyczących zarówno sceny jak i samych aktorów. 
Dlatego sama drama może być finałem realizowanych przez klasę działań plastycznych a także muzycznych.
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jąkającego się kolegę. Może to mieć miejsce w jego obecności a nawet z jego czynnym udziałem  

ale  można  także  wykorzystać  jego  nieobecność.  Decyzję  powinien  podjąć  wychowawca,  

ponieważ  on  najlepiej  zna  swoją  klasę.21 Pozostali  aktorzy  grają role  współuczniów,  ale  

jednocześnie naśladują rzeczywiste zachowania swoje i kolegów w stosunku do jąkającego się.  

W omówieniu  bardzo  ważne  będą emocje  przeżywane przez  wszystkich,  biernych  i  czynnych 

uczestników. Nauczyciel nie musi nalegać, aby uczestnicy odnosili się bezpośrednio do klasowej 

rzeczywistości.  Aktorem  grającym  jąkającego  się  kolegę  nie  musi  grać  główny  wyśmiewca.  

Pisałem o tym wyżej.
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POWRÓT

21  Obydwa rozwiązania mają dodatnie i ujemne strony. Oto niektóre z nich. Obecność jąkającego się dziecka może 
hamować twórczą aktywność jego kolegów. Ale gdy drama odbędzie się bez niego, traci on ważne emocjonalne 
doświadczenie, będące doświadczeniem pozostałych uczniów.
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Mowa pacjentki z zaburzeniami afatycznymi po usunięciu guza mózgu

Porozumiewanie się jest niejako fundamentem życia; przejawem wyrażania myśli, uczuć 

oraz potrzeb. Jednakże rozmaite czynniki mogą dokonać zniszczeń tej sfery, czego konsekwencją 

jest wystąpienie afazji.

Afazję należy postrzegać jako  różne stany zaburzeń porozumiewania się od lekkich do 

całkowitej  niemożności wypowiadania się i rozumienia własnego języka, jak również i pisma, 

które wynikają z różnych lokalizacji uszkodzenia mózgu, ale także z różnego stopnia głębokości.

Objawy  afatyczne  trudno  jednoznacznie  określić  i sklasyfikować,  bowiem  wiele 

czynników ma znamienny wpływ na obraz zaburzeń. Symptomy różnicują się w zależności od 

miejsca i rozległości uszkodzenia mózgu; tego czy zakłócenia dotyczą prawej czy lewej półkuli; 

części  przedniej  czy  też  tylnej,  jak  również  znaczące  jest  to  czy  zniszczenie  ma  charakter 

wybiórczy czy globalny.

Błędne byłoby stwierdzenie, iż uszkodzenie mózgu związane jest tylko z zaburzeniami w 

sferze  mówienia,  bowiem  jest  ono  połączone  również  z  innymi  aspektami  funkcjonowania 

człowieka. Chodzi tu o czynności ruchowe, postrzeganie zmysłowe, funkcje pamięci, myślenia 

oraz odczuwania. Co więcej zazwyczaj występują one równocześnie z zaburzeniami mowy.
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Współwystępowanie,  przenikanie  się  objawów  afatycznych  z  zakłóceniami  innych 

aspektów życia człowieka, miało miejsce w przypadku pacjentki, której historię pragnę państwu 

przedstawić. 

Pacjentka,  o  której  mowa,  to  czterdziestotrzyletnia  nauczycielka  szkoły  specjalnej; 

oligofrenopedagog. Wewnątrz jej czaszki w okolicy czołowej po lewej stronie znajdował się guz. 

Jego istnienie stwierdzono na podstawie tomografii komputerowej głowy.

Z  rozmowy  z  najbliższą  rodziną  chorej  dowiedziałam  się  o  wydarzeniach,  które 

poprzedzały  medyczną  diagnozę.  Zarówno  mąż  jak  i  matka  pacjentki  niechętnie  chcieli 

wypowiadać się o jej stanie zdrowia, ponieważ były to dla nich wydarzenia niezwykle przykre i 

przygnębiające.

Maż  był  bardzo  zaskoczony  zachowaniem  żony.  Z  kobiety  radosnej,  pełnej  życia, 

optymizmu stała  się  osobą drażliwą oraz nerwową. Niepokoiło  go również  to,  iż  żona coraz 

częściej popadała w stany przygnębienia i zamykała się w sobie. Trudno jej było także radzić 

sobie z obowiązkami domowymi i zawodowymi. Najmniejsza błahostka wprowadzała ją w stan 

irytacji; często towarzyszyły temu łzy.

Takie  zachowanie  skłoniło  rodzinę  pacjentki  do  przypuszczeń,  że  ma  ona  depresję. 

Z czasem pojawiły się bóle głowy, zwłaszcza przy pochylaniu się. Rodzina podejrzewała także 

chorobę  zatok.  Ale  inne  objawy  wykluczyły  te  przypuszczenia.  Poza  ogólnym  złym 

samopoczuciem pojawiły się stany lękowe. Pacjentka nie wiedziała, co się z nią dzieje. Zaczęło 

brakować jej słów, a ostatecznie wystąpiło podwójne widzenie i niedowład kończyn po prawej 

stronie ciała.

Chora trafiła  do szpitala  przytomna,  świadoma tego,  co się  z  nią  dzieje.  Występował 

u niej niedowład kończyn prawych.

Została operowana. Podczas zabiegu usunięto istniejącą w mózgu zmianę neurologiczną. 

Poza objawami ogólnymi stwierdzono u niej zaburzenia właściwe dla afazji ruchowej.

Dla  tego  typu  uszkodzeń  charakterystyczne  są  przede  wszystkim  zaburzenia  sfery 

ekspresji  werbalnej.  Mowa  spontaniczna  jest  niepłynna,  czasem  pojawiają  się  wypowiedzi 

zautomatyzowane;  występują  parafazje  zgłoskowe  i słowne,  a  także  liczne  perseweracje 
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i agramatyzmy.  Pisanie jest lekko zaburzone; podobnie jest z czytaniem, które jest niepłynne. 

Rozumienie  mowy oraz powtarzanie  jest  dość dobrze zachowane.  W płaszczyźnie  nazywania 

pojawiają  się  trudności  z  racji  wspomnianych  wcześniej  zakłóceń,  ale  pacjent  identyfikuje 

przedmioty i reaguje na polecenia gestowe. Ponadto poprawie przebiega czynność przepisywania 

oraz etykietowania.

Jednakże rzadko zdarza się, iż omówione objawy występują u chorego w czystej formie, 

bowiem zaburzenia przybierają różną postać oraz mniejszy bądź większy stopień nasilenia.

Najlepszym  dowodem  na  to  jest  przypadek  omawianej  przeze  mnie  pacjentki. 

Występujące  u  niej  trudności  i  zachowania  nieco  odbiegały  od  założeń  teoretycznych.  Na 

podstawie przeprowadzonych badań oraz rozmowy z pacjentką stwierdziłam, iż nie występują u 

chorej poważne trudności w nadawaniu mowy lecz zdolność ta jest dość ograniczona. Co więcej 

mowa  jest  spowolniona,  pozbawiona  dynamizmu.  Pacjentka  nie  miała  problemów 

artykulacyjnych (głoski i słowa wypowiadane były poprawnie), a mimo tego nie wykazywała 

chęci do wypowiadania się. 

Nie zaobserwowałam zaburzeń w sferze rozumienia mowy, choć u chorej pojawiały się 

trudności  z  wnioskowaniem  oraz  syntezowaniem  dłuższych  zdań,  zapamiętywaniem 

i powtarzaniem zasłyszanego przed chwilą tekstu. 

Czynność pisania i czytania przebiegała właściwie. 

Niesprzyjające  były także problemy z koncentracją  oraz z pamięcią.  Pacjentka bardzo 

szybko się dekoncentrowała i nie łatwo jej było wrócić do przerwanej czynności. Towarzyszyło 

temu lekkie rozchwianie emocjonalne. Chora łatwo się denerwowała; popadała w stany euforii 

lub przygnębienia.

Jednakże taką diagnozę i plan terapii poprzedziły badania, wnikliwa analiza ich wyników, 

jak również obserwacja, poznanie pacjentki, zdobycie jej zaufania oraz rozmowa z nią samą.

Pierwsze spotkanie z pacjentką miało miejsce w warunkach szpitalnych w siedem dni po 

usunięciu  guza  mózgu.  W celu  weryfikacji  występujących  u  chorej  zaburzeń  oraz  ustalenia 

właściwego  programu  zajęć  logopedycznych  przeprowadziłam  badania  dwoma  narzędziami 
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diagnostycznymi.  Pierwszym z nich był  test  „FAST”, dzięki któremu możliwe było  zbadanie 

rozumienia, ekspresji, czytania oraz pisania. 

Zadania  dotyczące  rozumienia  dotyczyły  wskazania  elementów  występujących  na 

przedstawionych  ilustracjach.  Pacjentka  wykonywała  polecenia  poprawnie.  Błędy  popełnione 

przez chorą prawdopodobnie wynikały z tego, iż była ona niezwykle rozkojarzona, pobudzona; 

skoncentrowanie się na wykonywanej czynności przychodziło jej z dużym wysiłkiem.

Sferę  ekspresji  badały  zadania,  w  których  pacjentka  musiała  opowiedzieć  i  nazwać 

wszystko to, co widniało na zaprezentowanym jej rysunku, jak również wymienić w określonym 

czasie jak największą liczbę obiektów należących do wskazanej kategorii.

Wymieniła osiem elementów z ilustracji (mężczyznę, psa, kaczki, pień, most, budynek, 

barkę,  drzewa).  Znów towarzyszyło  tej  czynności  rozkojarzenie  i  roztargnienie.  Chora  długo 

zastanawiała  się  nad  wskazaniem  kolejnego  elementu,  miała  problem  ze  znalezieniem 

odpowiedniego  słowa  na  nazwanie  danej  rzeczy;  do  opisu  używała  raczej  fraz.  Skupiała  się 

bardzo na szczegółach, na przykład ile okien jest w barce, jaka liczba okien jest po prawej, a jaka 

po lewej stronie. Długo zastanawiała się również jaki to rodzaj budowli: 

„Może to hotel, albo restauracja, nie wiem; może szkoła, nie wiem. Może poczta, albo bank, nie 

wiem”.

Pacjentka ponadto wymieniła z pamięci sześć nazw zwierząt: 

„Kaczka, pies, kot, kura, gołąb, wróbel, kaczka (podana po raz drugi)”.
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Była przy tym zdenerwowana, ponieważ nie potrafiła przypomnieć sobie więcej nazw. Skarżyła 

się na „pustkę w głowie” i brak słów.

Sprawdzenie  umiejętności  czytania  przebiegło  poprawnie  i  bez  żadnych  trudności, 

a polegało na odczytaniu przez chorą zaprezentowanych jej zdań.

Natomiast do części testu badającej pisanie, pacjentka przystąpiła z dużym oporem. Miała 

opisać w ciągu pięciu minut to, co widzi na leżącym przed nią obrazku, wykorzystując w swojej 

wypowiedzi pisemnej obecne na nim elementy.

Zadanie bardzo zdenerwowało chorą. Zapisała siedem zdań, które brzmiały następująco:

„Nad brzegiem rzeki spaceruje człowiek z psem. Płynie  barka.  Po rzece płynie  kajak,  kaczki  

i barka. Nad rzeką rosną drzewa i stoi dom. Ludzie karmią kaczki z mostku. Są szuwary i rośnie 

pień. W barce są cztery okna po prawej a po lewej trzy”.

Obraz pisma pacjentki

Nad każdym z nich długo się zastanawiała.  Zdania te są krótkie,  oderwane od siebie; 

powtarzają się w nich treści. Przy tej okazji powrócił znów problem określenia, czym jest ów 

budynek z ilustracji. Chora z uwagą skupiła się nad wskazaniem liczby i rozmieszczenia okien na 

barce.  Zadanie  pacjentka  zakończyła  przed  upływem  czasu,  bowiem  stwierdziła,  iż  jest  to 

wszystko, co chce napisać.
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Drugim narzędziem badawczym był  test  AFAZJA — OCENA,  DIAGNOZA, TERAPIA 

opracowany w oparciu o Badanie afazji J.  Szumskiej.  Test ten składa się z dwunastu działów 

i bada umiejętności językowe pacjentów, u których na podstawie wstępnej diagnozy stwierdzono 

objawy  afatyczne.  Badanie  odbyło  się  częściowo  w warunkach  szpitalnych.  Wówczas 

przebadano: mowę spontaniczną, dialogową oraz zautomatyzowane ciągi słowne; powtarzanie, 

nazywanie,  rozumienie  mowy,  czytanie.  Ze  względu  na  zmęczenie  chorej  test  przerwano  i 

pozostałą jego część wykonano w domu pacjentki.

Podczas badania mowy opisowej pacjentka otrzymała ilustrację przedstawiającą życie na 

wsi. Chora miała za zadanie opisać, co znajduje się na obrazku. Podjęła próbę, ale znów pojawiły 

się trudności z koncentracją i odszukaniem w pamięci odpowiednich słów. Patrząc na rysunek, 

pacjentka,  wskazała  poszczególne  elementy  (nie  wszystkie),  nie  łącząc  ich  ze  sobą  w jakąś 

historię. Zwracała uwagę na detale (ilość owoców na drzewach czy liczbę piór w ogonie koguta) 

oraz doszukiwała się przyczyn przedstawionej sytuacji, na przykład: dlaczego stoi tam drabina, 

jaki to rodzaj budynków.

Badanie mowy dialogowej wymagało od pacjentki odpowiedzi na kilka prostych pytań. 

Pierwsze z nich brzmiało: jak się pani czuje?, odpowiedź chorej była następująca: „Dobrze, lecz  

sennie”. Treść kolejnych pytań i odpowiedzi na nie były takie: co pani jadła dzisiaj na śniadanie? 

pacjentka bardzo się  ożywiła  i odpowiedziała  z  euforią  w głosie:  „Śniadanie  było  wspaniałe.  

Było jajko, pomidor, ser żółty”; gdzie pani mieszka? chora wskazała swoje miejsce zamieszkania 

(miasto  w  województwie  śląskim);  na  pytanie  jaki  jest  pani  zawód? pacjentka  powiedziała 

Oligofrenopedagog, natomiast ostatnie z pytań: na czym polega ta praca? uwieńczyła odpowiedź: 

„Praca z dziećmi ze szkoły życia; rewalidacja ciągła; przywracanie do funkcjonowania dobrego.  

Pracujemy z „autystami”, „daunami”, dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim i lekkim”. 

W  wypowiedzi  chorej  można  dostrzec  pewne  zaburzenia  struktury  wypowiedzi  (na 

przykład  zmiana  szyku).  Z obserwacji  pacjentki  wynikało  także,  że  skonstruowanie  tej  treści 

wymagało od niej dużego zaangażowania, wysiłku i koncentracji. Po raz kolejny pojawiły się 
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luki  pamięciowe  jeśli  chodzi  o słownictwo.  Chora  długo  musiała  się  zastanowić  zanim 

wypowiedziała odpowiedni wyraz.

W czasie badania zautomatyzowanych ciągów słownych, które polegało na liczeniu od 1 

do 10 oraz od 10 do 20, a także wymienianiu dni tygodnia, nazw miesięcy i recytacji wiersza, 

pojawiły się jedynie nieznaczne trudności. Pacjentka miała stany zawahania, jak również czasem 

musiała  się  nieco  dłużej  zastanowić  nad  odpowiedzią.  Jednakże  niezwykle  interesująca  była 

chwila,  w której  chora poproszona o wyrecytowanie wiersza bez namysłu,  modulując głosem 

powiedziała fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Pieśń o fladze:

Jedna była - gdzie? Pod Tobrukiem. 

Druga była - hej! Pod Narvikiem. 

Trzecia była pod Monte Cassino, 

A każda jak zorza szalona, 

biało-czerwona, biało-czerwona! 

czerwona jak puchar wina, 

biała jak gwiezdna lawina, 

biało-czerwona.

Część testu sprawdzająca powtarzanie nie sprawiła pacjentce najmniejszych problemów. 

Znakomicie  poradziła  sobie  z  powtarzanie  głosek,  sylab,  słów  prostych,  trudnych  oraz 

bezsensownych.  Jednakże  trudności  przysporzyły  chorej  zadania  weryfikujące  zakres 

powtarzanego słownictwa oraz zdań. 

Przy szeregu zbudowanym z dwóch słów pacjentka nie miała żadnych problemów. Po 

usłyszeniu serii trzywyrazowej pojawił się niepokój i zdenerwowanie.  Jednak po chwili chora 

powtórzyła wyrazy. W ciągu zawierającym cztery wyrazy pacjentka pominęła pierwsze słowo. 

Mogło  to  jednak  wynikać  z  wystąpienia  czynnika  dekoncentrującego,  bowiem  wyraźnie 
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rozproszyło  to  uwagę  chorej.  Dlatego  też  postanowiłam zweryfikować  ten  fakt  i stworzyłam 

dodatkową serię składającą się z identycznej  liczby słów. Jednak pacjentka znów zapomniała 

jednego z wyrazów. Przy ciągu pięciu słów pominęła słowo pierwsze i trzecie. 

Trudność zadania dotyczącego powtarzania zdań wynikała głównie z tego, iż pacjentka 

musiała  zachować  wzorcową  kolejność  słów  w  zdaniu.  Chora  przystąpiła  do  tego  zadania 

zdenerwowana, z dozą niepewności i rezygnacji.  Bez problemów powtórzyła zdania pierwsze, 

drugie i trzecie:

1. Pies szczeka.

2. Mama gotuje obiad.

3. Po zielonej łące biega chłopiec.

Natomiast  w przypadku  zdania  czwartego  ominęła  słowo „nylonową”,  a  przy  piątym 

zrezygnowana powiedziała, że pamięta jedynie, iż „w ogrodzie rosną wiśnie”. Zdania, o których 

mowa brzmiały następująco:

1. Praczka pierze białą, nylonową firankę.

2. Czerwone, okrągłe, soczyste wiśnie rosną w ogrodzie.

Kolejne  etapy  testu,  a  mianowicie  badanie  nazywania  przedmiotów,  czynności,  oraz 

kolorów, pacjentka pokonała bez przeszkód. Wszystkie ze sprawdzanych funkcji okazały się nie 

zaburzone. 

Również  w  sferze  rozumienia  nie  można  było  dostrzec  żadnych  zakłóceń.  Pacjentka 

doskonale wykonywała zadania dotyczące właściwego rozumienia prostych i złożonych poleceń, 

nazw przedmiotów, konstrukcji gramatycznej zdań, nazw czynności, trudnych zdań, nazw części 

ciała, twarzy, jak również części ciała zwierząt i części przedmiotu.

Kolejny  etap  testu  odnosił  się  do  umiejętności  czytania.  Zadania  odczytywania  liter, 

pojedynczych  wyrazów  oraz  zdań  nie  sprawiły  pacjentce  problemów.  Natomiast  trudności 
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pojawiły  się  z  opowiadaniem  przeczytanej  treści  oraz  z rozpoznawaniem  błędów 

w prezentowanych słowach.

Jeśli chodzi o zadanie pierwsze to rolą chorej było głośne przeczytanie tekstu, a następnie 

opowiedzenie  jego  treści.  Niestety  pacjentka  nie  poradziła  sobie  z  drugą  częścią  zadania. 

Owszem rozpoczęła opowiadanie, ale nie wiele pamiętała. Dodatkowo w między czasie siedzący 

niedaleko mężczyzna  zaczął  mówić,  co zupełnie  ją zdekoncentrowało i ostatecznie  zaniechała 

prób przypomnienia sobie treści przeczytanego tekstu.

Natomiast rozpoznawanie błędów w tekście pisanym było dla pacjentki pozornie łatwe. 

Zanim  jeszcze  usłyszała  polecenie  przeczytała  jednym  tchem  wszystkie  trzy  wyrazy 

(„parasolka”,  „okulary”,  „wentylator”),  ale  nie  dostrzegła  występujących  w  nich  błędów. 

Pacjentka,  zapytana  czy  na  pewno widzi  takie  słowa,  zaczęła  się  im przyglądać,  analizować 

literka po literce i w końcu wskazała błędy w zapisie.

W dalszej części testu pojawiły się elementy sprawdzające pisanie, liczenie,  orientację 

przestrzenną oraz pamięć i praksję.

W  czynności  pisania  zarówno  liter,  wyrazów,  zdań  czy  w  czasie  próby  pisma 

spontanicznego, pacjentka nie wykazywała żadnych trudności. W chwili wykonywania testu nie 

było śladów wcześniejszych zaburzeń; można było zauważyć znaczną różnicę i bardzo wyraźną 

poprawę. Podczas pierwszego badania ,chora, czyniła to z dużym wysiłkiem, a jej pismo było 

niewyraźne, rozchwiane; litery niekształtne. 
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Próba pisma pacjentki
Jednakże przy poleceniu napisania krótkiego listu do rodziny, znów pojawił się problem z 

koncentracją,  pamięcią  oraz  ze  słownictwem.  To  stanowiło  ogromną  barierę  i sprawiało,  że 

pacjentka bardzo niechętnie i długo wykonywała tego typu zadania.

Aczkolwiek  w  końcu  napisała  krótki  list  do  męża,  z  zachowaniem  właściwej  formy 

pisania tego typu wypowiedzi. Co więcej jego treść była spójna i logiczna.
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Próba pisma

Obraz pisma chorej

Z rozpoznawaniem liczb i  wykonywaniem operacji  matematycznych  również nie  było 

żadnych problemów. Z uwagi na fakt,  iż pacjentka to osoba wykształcona,  lubiąca wyzwania 

i niezwykle ambitna, niektóre przykłady z zakresu działań arytmetycznych były dość trudne. Ale 
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poniekąd wymusiła to na mnie sytuacja,  bowiem chora źle reagowała na działania  o niższym 

stopniu trudności (zniechęcała się, była zażenowana; prosiła o coś bardziej skomplikowanego).

Badanie  rozeznania  przestrzennego,  a  więc  orientacji  na  tarczy  zegara,  w  położeniu 

znaków oraz na mapie Polski, również przebiegło pomyślnie i nie można było dostrzec żadnych 

zakłóceń w tej sferze.

Niestety podczas badania pamięci po raz kolejny ujawniły się zaburzenia afatyczne. Rolą 

pacjentki było zapamiętywanie elementów widniejących na przedstawionych jej ilustracjach. Za 

każdym razem wprowadzany był jednak dystraktor. Za pierwszym razem obrazek po obejrzeniu 

go przez pacjentkę został zakryty. Przy kolejnym zadaniu pierwsza ilustracja została zastąpiona 

inną,  a  pytanie  dotyczyło  tej  początkowej.  W  trzecim  przypadku  zapamiętane  z  rysunku 

przedmioty zostały jakby wyparte z pamięci przez szczegóły zasłyszanej historyjki.

Z  każdym  z  tych  zadań  pacjentka  miała  poważne  problemy.  Wszystkie  czynniki 

dekoncentrujące  zadziałały  na  pamięć  chorej  i  w  konsekwencji  sprawiły,  iż  pacjentka  była 

w stanie wymienić niewielką ilość elementów widniejących na ilustracjach.

Badanie praksji oralnej polegało na wykonywaniu następujących czynności:

1. wysunięciu języka,

2. wysunięciu języka i dotknięciu nim górnej wargi,

3. wykonaniu ruchu obrotowego językiem,

4. cmokania,

5. zdmuchiwania zapałki.

Każde z tych  działań obejmowało  trzy formy:  wykonanie  przy pomocy lusterka,  przy 

naśladowaniu ruchów badającego oraz wykonanie czynności na polecenie.

Pacjentka nie miała trudności z żadną z powyżej opisanych czynności.

Po  przeprowadzeniu  badań  i  wnikliwej  analizie  uzyskanych  wyników  możliwe  było 

rozpoczęcie terapii logopedycznej wszelkich zaburzonych funkcji. Zajęcia z pacjentką odbywały 

się  w  jej  domu  i  trwały  około  godziny.  Ich  czas  często  się  wydłużał,  ponieważ  pacjentka 

zazwyczaj wykonywała polecenia bardzo wolno. Liczba ćwiczeń realizowanych podczas spotkań 
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również była dostosowana do wymagań i możliwości chorej. Zasadniczo było ich dość dużo ze 

względu na dobrą kondycję pacjentki oraz chęć jaką wykazywała do wykonywania kolejnych 

zadań.

W  postępowaniu  rehabilitacyjnym  postanowiłam  skupić  się  przede  wszystkim  na 

odbudowie  i poszerzeniu  zasobu  leksykalnego.  Ponadto  praca  opierała  się  na  ćwiczeniach 

usprawniających  zapamiętywanie.  W  programie  reedukacji  nie  zabrakło  również  działań 

uspokajających  (ćwiczenia  relaksacyjne  i  oddechowe),  motywujących  oraz  poprawiających 

koncentrację.

Na  pierwszym  spotkaniu  terapeutycznym  zastosowałam  zadania,  które  miały  na  celu 

zachęcenie  pacjentki  do  mówienia,  pobudzenie  chorej  do  pracy  oraz  uzmysłowienie  jej,  że 

poprzez ćwiczenia jest w stanie porozumiewać się sprawnie i bez wysiłku. Ich rolą było przede 

wszystkim  poszerzanie  zasobu  słownictwa,  jak  również  niemal  każde  z  tych  zadań  miało 

usprawniać  pamięć  i  koncentrację.  Wśród  nich  znalazły  się  ćwiczenia  zapamiętywania  list 

przedmiotów,  przypisywania  odpowiednich  etykiet  do  obrazków,  formułowania  zdań 

z określonymi  słowami  oraz  tworzenia  rodziny  wyrazów  czy  też  opowiadanie  sytuacji 

widniejącej na ilustracji lub w przeczytanym tekście.

Z  dwoma  ostatnimi  zadaniami  pacjentka  miała  najwięcej  problemów.  W  przypadku 

układania zdań ze wskazanymi słowami pacjentka miała poważny dylemat.  Niezwykle trudno 

było  jej  się  skoncentrować  i znaleźć  odpowiednie  wyrazy,  by  stworzyć  logiczną  całość. 

Ostatecznie powstały proste, dość lapidarne zdania:

1. „Pomidor jest czerwony”.

2. „W pokoju gra radio”.

3. „Pralka pierze ubrania”.

4. „Zjadłam dzisiaj kalarepę”.

Zapamiętywanie  elementów występujących  na  rysunkach  czy  w przeczytanym  tekście 

również było dla pacjentki bardzo stresujące i problematyczne. Kiedy chora miała wrażenie, że 

wszystko  zapamiętała,  celowo  zastosowany  czynnik  dekoncentrujący  sprawiał,  iż  wszystko 
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zapominała.  Po  odczytaniu  fragmentu  opisującego  organizowanie  spotkania  przy  ognisku, 

pacjentka otrzymała do rozwiązania rebus. Niestety po rozwiązaniu zadania przeczytaną historię 

była w stanie streścić w trzech zdaniach: 

„To było o góralu. Palili ognisko. Potem dokuczały im komary”.

Podobna sytuacja  miała  miejsce przy zastosowania dystraktora po obejrzeniu rysunku. 

Pacjentka powiedziała, że na obrazku było dużo elementów, ale po chwili obserwacji wydawało 

jej się, iż zapamiętała je. Jednak w chwili, gdy pojawiło się polecenie nadania tytułu ilustracji, 

wszystko jakby „uciekło”. W rezultacie chora podała cztery elementy.

Kolejne spotkanie terapeutyczne zostało rozpoczęte od zadań, które w pełni nawiązywały 

do wykonanych na poprzednich zajęciach. Jednakże czasem zmieniła się ich forma, czy wzrastał 

stopień  trudności.  Polecenia,  z  którymi  pacjentka  radziła  sobie  bardzo  dobrze  zostały 

rozbudowane (wzrosła  liczba  elementów) lub zmieniły  się  z  postaci  obrazkowej  na pisemną. 

Teksty zostały nieco wydłużone i wzbogacone o dodatkowe pytania. Jednak ich cel przewodni 

pozostał ten sam: ćwiczenie pamięci, koncentracji i rozbudowywanie zasobu leksykalnego.

Wśród ćwiczeń, które sprawiły pacjentce trudności znalazły się między innymi zadania 

mające  na  celu  nazwanie  czynności  znajdującej  się  na  obrazku.  Ograniczone  słownictwo 

sprawiało, iż chora miała problem z określeniem niektórych z nich, na przykład zamiast podania 

konkretnej nazwy, grę w golfa czy hokeja charakteryzowała następująco: 

„To  się  gra  na  lodzie,  w takich  ochraniaczach”,  „odbija  się  piłkę  kijem  i  on  musi  być 

odpowiedni; i piłki wpadają do dziur”.

Podobne  bariery  słownikowe  ujawniły  się  w  zadaniu,  w  którym  rolą  pacjentki  było 

kategoryzowanie przedmiotów i podanie innych elementów należących do wskazanych grup, jak 

również wskazanie przysłów lub powiedzeń, w których występowałyby elementy przedstawione 

na obrazkach. 

Natomiast znaczne postępy poczyniła pacjentka w sferze opowiadania tego, co znajduje 

się na ilustracji. Przedstawiony jej obrazek opisała w następujący sposób: 
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„Dzieci  kręcą  się  na  karuzeli.  Ta  karuzela  to  samoloty.  Widać,  że  dzieci  dobrze  się  bawią.  

W ogóle to rysunek przedstawia wesołe miasteczko. Jeden tatuś wiezie córkę w samochodziku w 

kształcie dinozaura, a drugi ma jedno dziecko na plecach, a drugie je watę.  Ten pan trzyma 

chyba bilety. W oddali widać też karuzelę”.

Znacznie  gorzej  pacjentka  radziła  sobie  z  tworzeniem opowiadania  z  wykorzystaniem 

konkretnych elementów znajdujących się na rysunku. Jej wypowiedź była  bardzo krótka. Nie 

można było raczej zakwalifikować jej jako opowiadanie. Założeniem zadania było wymyślenie 

własnej historyjki, natomiast chora właściwie tylko opisała to, co widzi:

„Dzieci są na wakacjach. Na obozie. Rozbiły namioty. W jednym siedzi chłopiec. Dziewczynka  

siedzi przy ognisku i piecze kiełbaskę. Ich wychowawca donosi drewno”.

Również  spory  problem  sprawiały  pacjentce  ćwiczenia  udzielania  odpowiedzi  do 

wcześniej  przeczytanego  tekstu.  Trudność  tego  zadania  polegała  na  tym,  iż  po  odczytaniu 

opowiadania  chora miała  odpowiedzieć  na pytania  dotyczące  jego treści,  ale  bez możliwości 

spoglądania do tekstu. Najtrudniejsze okazały się pytania, które wymagały zapamiętania bardzo 

szczegółowych treści, a także te, w których zachodziła konieczność zebrania informacji z całego 

tekstu.

Na  trzecim  spotkaniu  terapeutycznym  można  było  zaobserwować  znaczną  poprawę 

w stanie pacjentki. Bez trudu radziła sobie z powtarzaniem ciągów słownych, etykietowaniem, 

nazywaniem  czynności  oraz  emocji  występujących  na  obrazkach;  poszerzył  się  jej  zasób 

leksykalny, jak również poczyniła ogromne postępy w kwestii zapamiętywania.

Z  niewielkimi  błędami  pacjentka  potrafiła  powtórzyć  po  kilkakrotnym  przeczytaniu 

krótkie,  czterowersowe  wierszyki.  Co  więcej  znacznie  łatwiej  przychodziło  jej  tworzenie 

opowiadania z użyciem konkretnych elementów z ilustracji.  Historyjka wymyślona przez chorą 

znacznie  różniła  się  od  tej  z  poprzedniego  spotkania.  Owszem  była  krótka,  ale  jej  forma 

przypomianała opowiadanie i tworzyła logiczną całość:
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„W sobotę mama i dzieci dobrze sie bawili. Dwoje starszych dzieci malowało farbami, a młodsze 

układały  wieżę  z  klocków.  Mama czytała  bajkę  najmłodszej  córce.  Tata  w tym czasie  był  w  

pracy“.

Podobne próby również wypadły lepiej niż na wcześniejszych zajęciach terapeutycznych. 

W zadaniu  wymagającym od pacjentki  streszczenia  przeczytanego tekstu  jej  wypowiedź  była 

poprawna, choć krótka i pozbawiona szczegółów. Brzmiała następująco: 

„Tata  z  dziećmi  wybrali  się  na  basen.  Kupili  nowe  rzeczy.  Przebrali  sie  i  weszli  do 

basenu. Bartek pływał sam, a tata uczył dziewczynkę. Potem byli zmęczeni i poszli na zjeżdżalnię  

i na masaże wodne. Po basenie poszli na obiad. Tata zjadł kluski z jagodami“.

Również  poprawnie  wykonała  zadanie,  podczas  którego  musiała  odczytać  tekst, 

a następnie odpowiedzieć na dotyczace go pytania. Pacjentka przeraziła się ilością występujących 

w treści  szczegółów. Mimo tego,  że tekst  wydawał  się trudny,  chora poradziła  sobie całkiem 

dobrze. Prawidłowo odpowiedziała na cztery z siedmiu pytań, a na jedno udzieliła połowicznej 

odpowiedzi. Niestety na dwa pytania nie potrafiła w ogóle znaleźć rozwiązania.

Wszystkie zadania, które pojawiały się na spotkaniach terapeutycznych, były dokładnie 

analizowane i omawiane z pacjentką i jej mężem. Ponadto po zajęciach przez kolejne dni chora 

przeglądała je w domu i wykonywała po raz kolejny. Czytała teksty, zapamiętywała zdania czy 

listy zakupów. Zostało również ustalone, iż kiedy ten materiał został przyswojony, mąż pacjentki, 

w ramach tych samych zadań wprowadzał inne przykłady oraz dużo rozmawiał z żoną, zachęcał 

ją do opowiadania o tym, co robiła czy czytała w danym dniu.

Efekty pracy chorej były widoczne. Na każdym ze spotkań pokonywała kolejne trudności; 

jej mowa stawała się bardziej dynamiczna, płynna, a mówienie, opowiadanie, zapamiętywanie 

czy znajdowanie odpowiednich słów nie sprawiało jej już tylu problemów.

Znacznie poprawiła się także sfera koncentracji uwagi. Zakłócenie tego aspektu stanowiło 

dla pacjentki duży dyskomfort w codziennym życiu.

Zmiany na lepsze zaszły również na płaszczyźnie emocjonalnej.  Zniknęło rozchwianie 

emocjonalne;  pacjentka  nauczyła  się  wyciszać  i  opanowywać  zdenerwowanie.  Bardzo często 

korzystała z relaksu przy muzyce. Ponadto osiągane w czasie spotkań sukcesy zmotywowały ją, 
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przywróciły  wiarę w siebie  i  swoje możliwości;  uzmysłowiły jej,  że  może pokonać wszelkie 

trudności i przeszkody.

Była to walka o normalność, o możliwość wyrażenia siebie i zakomunikowania otoczeniu 

swojego istnienia. Kolejne potyczki z „wrogiem“; codziennie następne przeszkody do pokonania 

i lęk o rezultat bitwy. Wokół chaos, zagubienie, niezrozumienie, zmęczenie; czasem odrzucenie, 

samotność.  W przyszłości  trudna,  mozolna  praca,  nierzadko okupiona łzami.  Taki  pojedynek 

toczyła każdego dnia pacjentka z nieprzewidywalnym „przeciwnikiem“, afazją.

Afazja  to  nie  tylko  utrata  zdolności  posługiwania  się  językiem,  to  ogromna  tragedia 

człowieka  i  jego  rodziny.  Osobliwy  dramat,  który  jest  odbierany  i  przeżywany  na  wiele 

sposobów. Tak jak różni są ludzie, tak odmiennie jawią się u każdego zaburzenia afatyczne. 

Niezwykle  ważne  są  nastawienie  oraz  rodzaj  „broni“,  jaką  zamierza  się  pokonać 

„nieprzyjaciela“.  Ogromną  moc  w  odbudowaniu  utraconego  świata  mają  cechy  charakteru, 

zdolności, wykształcenie, jak również stan psychiczny i wsparcie najbliższych.

Potwierdzeniem tej tezy jest z pewnością sytuacja zaprezentowanej pacjentki. Ambicja, 

wytrwałość, wewnętrzny upór, intelekt oraz „pomocna dłoń“ rodziny stały się siłą, dzięki której 

udało się w krótkim czasie wygrać osobistą „wojnę“ z afazją.

POWRÓT
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mgr Monika Święs – Michalik

Diagnozowanie zaburzeń mowy w lekkim niedorozwoju umysłowym – 

studium przypadku

Wstęp
Upośledzeniu umysłowemu towarzyszy zaburzenie mowy zwane oligofazją. Oligofazja to 

„niewykształcenie  się  kompetencji  językowej  lub  wykształcenie  się  jej  w  stopniu 

niewystarczającym do prawidłowej realizacji wypowiedzi”(Grabias 2000 s.33). Stopień nasilenia 

zaburzeń mowy jest wprost proporcjonalny do głębokości niedorozwoju umysłowego.

Mowa i myślenie to wyższe czynności mózgowe. Są to czynności wzajemnie od siebie 

zależne. Rozwój mowy (w każdym jej aspekcie)  napędza rozwój myślenia, a rozwój myślenia 

napędza  rozwój  mowy.  U  dzieci  z  lekkim  upośledzeniem   umysłowym  obserwuje  się 

niedokształcenie  obu  tych  sprawności  mózgowych.  Dodatkowo  istotna  w  rozwoju  mowy  

i myślenia jest jakość relacji z otoczeniem i aktywny udział dziecka w procesie komunikowania 

się. 

Jak  wynika  z  obserwacji  charakteru  zaburzeń  mowy  uwarunkowanych  lekkim 

niedorozwojem  umysłowym,  istotą  nieprawidłowości  jest:  mała  wiedza  ogólna,  mały  zasób 

słownictwa  czynnego  i  biernego,  niewykształcony  słuch  fonematyczny,  niewykształcona 

świadomość  fonologiczna.  Dziecko,  nawet  jeżeli  chce  być  aktywnym  nadawcą  w  procesie 

komunikowania  się,  nie  potrafi  nazwać przedmiotów,  ich cech,  emocji.  Tworzy wtedy nowe 

słowa  podobne  brzmieniowo  lub  znaczeniowo,  przestawia  sylaby  w  wyrazach 

wielozgłoskowych, używa nieprawidłowych końcówek fleksyjnych, buduje zdania niepoprawne 

pod względem gramatycznym. Jego mowa staje się niezrozumiała dla odbiorcy. Uświadomienie 

sobie przez dziecko, iż jego komunikat nie jest interpretowany zgodnie z oczekiwaniami, może 

być przyczyną jego wycofywania się z aktywnego uczestniczenia w procesie porozumiewania 

się, a to w konsekwencji hamuje  proces kształtowania systemu językowego.
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1. Teoretyczne ujęcie diagnozy logopedycznej

Diagnoza  logopedyczna  to  zespół  czynności  prowadzących  do  określenia  zaburzenia 

mowy i  jego  przyczyn.  Obejmuje  wywiad  z  osobą  opiekującą  się  dzieckiem,  wychowawcą, 

obserwację dziecka, zwłaszcza jego zachowań językowych w różnych sytuacjach społecznych, 

rozmowę z badanym, analizę dokumentacji (książeczki zdrowia dziecka, kart informacyjnych  

z  ewentualnego  pobytu  w  szpitalu,  opinii  oraz  kart  przebiegu  leczenia  specjalistycznego, 

wyników  badań  dodatkowych).  Dokładna  analiza  danych  zebranych  według  powyższej 

procedury  prowadzi  do  postawienia  hipotetycznej  diagnozy  logopedycznej,  którą  należy 

zweryfikować przeprowadzając badanie mowy. Badanie mowy powinno obejmować rozumienie 

mowy,  mowę samodzielną,  powtarzanie,  nazywanie,  konstruowanie zdań, sposób ujęcia treści 

opowiadanej  ilustracji  oraz  zasób  używanego  słownictwa,  wymowę,  badanie  słuchu 

fonematycznego  oraz  stopnia  opanowania  umiejętności  czytania  i  pisania.  Badanie 

wymienionych powyżej aspektów mowy powinno być poprzedzone badaniem budowy narządów 

artykulacyjnych oraz ich sprawności kinestetycznej z uwzględnieniem praksji oralnej. Badanie 

należy przeprowadzać  etapami  i  zaplanować je  na kilka sesji  diagnostyczno-terapeutycznych. 

Należy również zacząć od elementów najłatwiejszych dla dziecka.

W  oligofazji  –  zaburzeniu  mowy  mającym  swoje  odzwierciedlenie  nie  tylko  

w  jakości  artykulacji,  lecz  również  w  sposobie  formułowania  wypowiedzi  czy  zakresie 

słownictwa - postawienie tak pojętej diagnozy jest niezbędne. 

Omawiane  badanie  logopedyczne  było  przeprowadzone wg projektu  opisanego przez  

D. Emilutę – Rozya (2002). Jest to propozycja uwzględniająca wiele aspektów mowy. Nie jest 

wystandaryzowanym  testem  diagnostycznym  lecz  zestawem  prób  pozwalającym  ocenić 

zaburzone i niezaburzone aspekty mowy, co w efekcie pozwala przyporządkować zaburzenie do 

określonej jednostki logopedycznej.  Jest  też odniesieniem do oceny efektów przeprowadzonej 

terapii.
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Badanie mowy
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Zaproponowany przez autorkę projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy wyznacza 

dalszy kierunek postępowania diagnostycznego, prowadzi do wstępnej diagnozy umożliwiającej 

zarysowanie  programu  usprawniania  mowy.  Drugi  to  badanie  szczegółowe  mowy.   Badania 

wstępne obejmują:

1. wywiad,

2. wstępną ocenę stanu dziecka i jego komunikacji przedjęzykowej i językowej,

3. badania specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne).

Wywiad powinien dostarczyć informacji o przyczynach zaburzenia, jego patomechanizmach oraz 

uwarunkowaniach  procesu  usprawniania  mowy.  Zawiera  dane  środowiskowe,  dane  dotyczące 

dziecka, informacje odnośnie dotychczasowego usprawniania logopedycznego. 

Wstępna  ocena  stanu  dziecka  i  jego  komunikacji  przedjęzykowej  i  językowej 

dokonywana jest w czasie pierwszych kontaktów logopedy z dzieckiem. Ukierunkowana jest na 

obserwację:

- gotowości do komunikowania się,

- sposobu porozumiewania się,

- jakości formułowanego komunikatu słownego,

- stanu rozumienia,

- zasobu słownictwa,

- wyrazistości artykulacyjnej,

- jakości fonacji i artykulacji podczas mówienia,

- zachowań dziecka wymagających konsultacji przez innych specjalistów.
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W  ramach  drugiego  etapu  badania  mowy  wyodrębnia  się  dwie  części:  ocenę  stanu 

przyswojenia systemu językowego oraz badanie pod kątem różnych patomechanizmów zaburzeń 

mowy.

Badanie  stanu  przyswojenia  systemu  językowego  powinno  być  rejestrowane  na  taśmie 

magnetofonowej.

Ocenie podlegają:

1. dłuższe wypowiedzi (w czasie opowiadania historyjki obrazkowej) z uwzględnieniem 

spójności  wypowiedzi,  kolejności  zdarzeń,  typu  zdań,  słownictwa  i  ewentualnego 

rozumienia dłuższego tekstu,

2. dialog  (w  czasie  rozmowy  na  temat  obrazka  sytuacyjnego)  z  uwzględnieniem 

adekwatności wypowiedzi i poprawności zadawanych pytań,

3. formy morfologiczne 

a.  fleksyjne  (w  czasie  spontanicznej  wypowiedzi  dziecka)  z  uwzględnieniem 

rzeczowników i  przymiotników w l.  pojedynczej  i  mnogiej  czasowników w różnych 

czasach, prób kończenia zdań,

b.  operacje  słowotwórcze  określające  możliwości  dziecka  w  zakresie  tworzenia 

wyrazów,

4. jednostki znaczące, określające zdolność posługiwania się wyrazami,

5. dźwięki mowy, ich jakość oraz inwentarz.

Badanie  patomechanizmów  zaburzeń  mowy  dotyczy  oceny  uwarunkowań 

środowiskowych  takich  jak:  wzory  mowy  najbliższego  otoczenia,  metody  dotychczasowego 

usprawniania,  warunki  stymulujące.  Informacje  te  uzyskuje  się  z  wywiadu  oraz  obserwacji. 

Zaburzenia mowy mają także swoje źródło w wewnątrzpochodnych czynnikach.

Należą tutaj:

- cechy morfologiczne aparatu artykulacyjnego (badane poprzez oglądanie),

- sprawność  aparatu  artykulacyjnego  (badane  poprzez  powtarzane  ruchów 

artykulacyjnych),
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- cechy  fizjologiczne  aparatu  artykulacyjnego  (ocena  stanu  oddychania  podczas 

mówienia, odgryzania, gryzienia, żucia, połykania),

- ocena  głównego  kanału  odbioru  wypowiedzi  słownych  u  osób  z  uszkodzonym 

słuchem,

- stan słuchu fonematycznego,

- kinestezja artykulacyjna,

- pamięciowe mechanizmy mowy.

Połykanie bada się podczas przełykania śliny. Należy wtedy dotykać stawów żuchwowo – 

skroniowych  stwierdzając  napięcie  mięśniowe  żwaczy.  Następnie  rozchylić  wargi  w  czasie 

połykania.  Gdy  połykanie  jest  prawidłowe  nie  obserwuje  się  napięcia  warg.  

Po określeniu napięcia warg należy dotknąć krtani, która w czasie prawidłowego połykania unosi 

się.   W  badaniu  cech  fizjologicznych  aparatu  artykulacyjnego  należy  ocenić  czy  występują 

parafunkcje.  Są  to  czynności  stereotypowe  szkodliwe  dla  prawidłowego  rozwoju  aparatu 

artykulacyjnego (np. przedłużający się do 4 – 5  r. ż. odruch ssania) (Emiluta - Rozya 2002).

Tak  przeprowadzone  badanie  pozwala  na  postawienie  diagnozy  logopedycznej,  która 

powinna  być  weryfikowana  w toku  terapii.  Diagnoza  zawsze  jest  podstawą  do  opracowania 

programu usprawnienia.

2. Diagnoza oligofazji - studium indywidualnego przypadku.

Badane  dziecko  to  uczeń  I  klasy  szkoły  specjalnej.  Badanie  przeprowadzone  zostało 

jesienią 2003 r. W czasie badania dziecko miało 8 lat.

Dane uzyskane z wywiadu

Wywiad został przeprowadzony z matką w dn. 09.09.2003 r. Matka (35 lat) z zawodu jest 

kucharką,  nie  pracuje.  Ojciec  (38  lat)  wykonuje  zawód  murarza.  Badane  dziecko  ma  dwoje 

starszego rodzeństwa: siostrę i brata. Są oni uczniami szkół masowych.
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Choroby  w  rodzinie  nie  występują.  Nie  ma  również  wad  wymowy  ani  wad  słuchu. 

Wzajemny stosunek domowników do siebie jest określany przez matkę jako pozytywny.

Matka  opisuje  dziecko  jako  spokojne,  łatwo  nawiązujące  kontakty  z  rówieśnikami. 

Zaburzenie mowy obserwowane było od pierwszych lat życia, charakteryzowało się opóźnieniem 

rozwoju. Pierwsze słowa pojawiły się po 2 r. ż, zdania ok. 5 r. ż. Dziecko nie było objęte terapią 

logopedyczną. Po raz pierwszy sesja diagnostyczno-terapeutyczna miała miejsce w ramach zajęć 

logopedycznych w obecnej szkole. 

Dane z obserwacji

Z obserwacji zachowań językowych w kontaktach z rówieśnikami wynika,  że dziecko 

łatwo komunikuje  się,  jest  otwarte  i  wykazuje  spontaniczną  aktywność  słowną.  Wypowiedzi 

formułowane są za pomocą prostych zdań, często agramatycznych. Zakres słownictwa dotyczy 

najbliższego  otoczenia.  Artykulacja  zaburzona.  Brak  głosek  szumiących  oraz  zastępowanie 

głosek dźwięcznych bezdźwięcznymi.  W kontaktach z nauczycielami  dziecko mniej  aktywne. 

Odpowiada w prosty sposób na zadawane pytania, nie wykazując spontaniczności.

Dane uzyskane z analizy dokumentów

Książeczka zdrowia dziecka

Przebieg  ciąży  patologiczny  –  poród  przedwczesny  (32  hbd).  Dziecko  z  niską  masą 

urodzeniową  (1835  g).  W  czasie  ciąży  matka  nie  chorowała  na  infekcje  i  inne  przewlekłe 

choroby.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie  zostało  wydane  na  czas  szkoły  podstawowej  ze  względu  na  dwukrotnie 

zdiagnozowane lekkie upośledzenie umysłowe. Niedorozwój ten został stwierdzony na podstawie 

wyników badań psychologicznych (dniu 18.06.2003) i pedagogicznych (28.05.2003 r.).

W  toku  badania  psychologicznego  stwierdzono  dużą  nierównomierność  rozwoju. 

Prawidłowo  rozwinięte  są:  znajomość  podstawowych  norm i  zasad  współżycia  społecznego, 

spostrzegawczość. Nieznacznie obniżona jest umiejętność uogólniania pojęć. Pozostałe funkcje 
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uległy opóźnieniu. Niedokształcone są pamięć słuchowa i wzrokowa oraz percepcja wzrokowa. 

Tempo pracy dziecka jest zmienne. Ma trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń. Wykazuje 

małe zainteresowanie pracą umysłową.

Badanie pedagogiczne wykazało, że dziecko mimo powtarzania „zerówki” nie zna liter, 

cyfr, znaków matematycznych. Ponad to występuje niska sprawność grafomotoryczna.

Zalecenia wydane przez zespół orzekający:

 Opierać się na prawidłowo rozwiniętych funkcjach umysłowych (spostrzegawczość, 

umiejętność uogólniania pojęć i dobra znajomość norm społecznych).

 Stosować wszechstronną stymulacją rozwoju funkcji werbalnych i niewerbalnych.

 Prowadzić terapię logopedyczną.

Logopedyczna hipoteza diagnostyczna

Przeprowadzenie  wstępnego  badania  logopedycznego  sugeruje  występowanie  

u  dziecka  oligofazji (lekkie  upośledzenie  umysłowe)  z  towarzyszącą  jej  wadą  wymowy. 

Wykonanie  logopedycznych  badań  szczegółowych  powinno  dokładnie  określić  charakter 

lingwistycznych zaburzeń, w tym wad artykulacyjnych.

Dane uzyskane w toku szczegółowego badania logopedycznego

Dłuższe wypowiedzi

W  trakcie  układania  historyjki  obrazkowej  dziecko  przestawiało  zdarzenia,  a  w 

opowiadaniu wykazało się niespójnością wypowiedzi. Przeważały zdania proste i równoważniki 

zdań, brak zdań złożonych z dwóch składników i więcej. Wypowiedź była uboga w słownictwo. 

Niektóre wyrazy były niezrozumiałe.

Dialog

Opowiadając obrazek sytuacyjny dziecko wymieniało osoby i ich czynności. Nie łączyło 

faktów w całość. Zachęcane do poszerzenia swojej wypowiedzi odpowiadało zdawkowo:
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Log.: Co robią dzieci? Ucz.: Siadają, jadą
Log.: Gdzie jadą? Ucz.: Na wakacje
Log.: Gdzie można jechać na wakacje? Ucz.: Może do Polski

Dziecko samo nie  wykazywało  inicjatywy w zadawaniu pytań.  Odpowiadało  tylko  na 

polecenia logopedy.

Formy morfologiczne

Dziecko miało trudności z prawidłowym tworzeniem liczby mnogiej do rzeczowników 

i  przymiotników.  Nie  potrafiło  dokończyć  zdań.  Być  może  było  to  efektem  małego  zasobu 

słownictwa, lub braku rozumienia tekstu.

W  nazywaniu  ilustracji  miało  trudności  z  wymową  słów  wielozgłoskowych,  

w  niektórych  przestawiało  sylaby  lub  tworzyło  całkiem  nowe,  podobne  brzmieniowo  lub 

znaczeniowo

cytryna            –    telecyma

spadochron     –    spafadec

tarka               –    kalkulat

siekiera           –    sereta

agrafka           –    spinacka

szczotka          –    zamiatacka

okulary           –    ukurary

kubeł               –    kupec

Dodatkowo miało trudności w przypomnieniu sobie nazw wielu obrazków.

Dźwięki mowy

Brak głosek [υ ύ  z ž ź Z Z Z b b ΄d g ģ]  oraz  [š č]. 

Pozostałe wymawiane są prawidłowo, bez deformacji.

Patomechanizm zaburzenia mowy

Uwarunkowania środowiskowe
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Z  przeprowadzonego  wywiadu  wynika,  iż  zaburzenie  mowy  nie  jest  determinowane 

wzorcami wymowy najbliższego otoczenia,  czy brakiem stymulacji  do mówienia (rodzeństwo 

badanego dziecko nie ma zaburzeń mowy ani wad wymowy,  uczęszcza do szkół masowych). 

Dziecko z łatwością komunikuje się z rówieśnikami.

Uwarunkowania wewnątrzpochodne

Pod względem morfologicznej budowy, aparat artykulacyjny jest prawidłowy. Zaburzona 

jest natomiast jego sprawność. Dziecko nie pionizuje języka.

Oddech jest prawidłowy,  głos w normie,  tempo mowy niezakłócone,  brak parafunkcji. 

Pozostałe  cechy fizjologiczne  aparatu  artykulacyjnego  również  nie  są  zaburzone.  W zakresie 

kinestezji  artykulacyjnej  zaobserwowano  brak  precyzji  ruchów  i  „poszukiwanie”  żądanego 

miejsca  artykulacji.  Dodatkowo  przy  słabo  spionizowanym  języku  niektóre  ruchy  były 

wykonywane nieprawidłowo.

Pamięciowe mechanizmy mowy

Pułap  pamięci  demonstrowanych  obrazków  był  niski  –  2  ilustracje.  Wymowa 

nieprawidłowa – cechy obserwowanych wcześniej wad: seplenienia i mowy bezdźwięcznej.

 Słuch fonematyczny

Dziecko różnicowało nazwy pod względem brzmienia.

[voda      –     vata ]

[vrota      –     broda]

[tratfa      –     trava ]

[tarka      –     kratka]

[sok        –     lok       –     bok] 

[rak        –     mak     –     xak] 

Wymawiało je w sposób charakterystyczny dla mowy bezdźwięcznej.
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Nazwy  ilustracji  różniące  się  głoskami  korelacyjnymi  dźwięczna/bezdźwięczna 

wypowiadało nieprawidłowo

[buųka – puųka] → puųka – puųka
[tom – dom] → tom – tom
[buty – budy] → puty – puty
[b′urko – p′urko] → p′urko – p′urko
[kosa – koza] → kosa – kosa
[noše – nože] → nose – nose
[kra – gra] → kra – kra
[kury – gury] → kury – kury
[śeći – śe i] → śeći – śeći
[bućik – bu  ik] → pućik – pućik
[ćauo –  auo] → ćauo – ćauo
[košeńe – kožeńe] → koseńe – koseńe

Rzeczowniki  o  zbliżonym  miejscu  artykulacji  realizowane  były  prawidłowo  lecz  

z charakterystyczną dla badanego dziecka wadą wymowy:

[ύir – vur] → f′ir – f′ur
[p′asek – pasek] → p′asek – pasek
[υyįe – viie] → fyįe – f′iįe
[len – leń] → len – leń
[mex – ′mex] → mex – mex
[kasa – kaśa   –   kaša] → kasa – kaśa   –  kasa
[fala – sala] → fala – sala
[bar – gar] → par – kar
[tran – kran] → tran – kran
[murek – nurek] → murek – nurek
[kos – koś] → kos – koś
[υos – voš] → fos – fos

Analizując wymowę głosek pod względem stopnia zbliżenia narządów mowy stwierdza 

się ich prawidłową realizację.

[p′eįe – p′iįe] → p′eįe – p′iįe
[kot – koc  –  kos] → kot – koc  –  kos
[noc – nos] → noc – nos
[domp – zomp] → tomp – somp
[kora – kura] → kora – kura
[p′es – p′ec] → p′es – p′ec
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[s′eń – c′eń] → s′eń – c′eń

W  przypadku  badania  audytywnego  różnicowania  sylab  dziecko  nieprawidłowo 

wskazywało wymawiane przez logopedę zgłoski.

Uczeń  nie  znał  liter,  nie  dokonywał  analizy  głoskowej,  nawet  prostych  3-literowych 

wyrazów, nie potrafił określić głoski nagłosowej i wygłosowej podanych słów. Nie sylabizował.

Diagnoza logopedyczna

Z  przeprowadzonej  analizy  dokumentów  wynika,  że  zaburzenie  mowy  jest  skutkiem 

niedorozwoju  umysłowego.  Wady  wymowy  są  rezultatem  głównie  zaburzonego  słuchu 

fonematycznego,  co  często  towarzyszy  niedokształceniom  mowy  uwarunkowanym 

upośledzeniem  umysłowym.  Szczegółowe  badanie  mowy  potwierdziło  wstępną  diagnozę 

logopedyczną  - oligofazja.

Towarzyszące oligofazji  wady wymowy mają postać  parasygmatyzmu.  Głoski [š č]  są 

zastępowane [s c], przy substytucji głosek dźwięcznych [ž Z ]  [z Z ] głoskami [s c] (co wynika 

z obserwowanej u dziecka mowy bezdźwięcznej).

Głoski syczące [s c] są wymawiane prawidłowo. Zaburzona realizacja głosek dentalizowanych 

dotyczy wszystkich pozycji wokalicznych i sąsiedztw fonetycznych.

Mowa bezdźwięczna ma charakter globalny (dotyczy wszystkich dźwięcznych tworzących pary 

opozycyjne) i podobnie jak w seplenieniu występuje we wszystkich sąsiedztwach fonetycznych 

i pozycjach wokalicznych.

Uwzględniając patomechanizm występującego zaburzenia wymowy stwierdza się, iż istotą jest 

średnia  sprawność  artykulatorów  (niespionizowany  język)  oraz  niewykształcony  słuch 

fonematyczny. Dotyczy on głosek korelacyjnych dźwięczna/bezdźwięczna oraz analizy głoskowo

-sylabowej wyrazów. Dodatkowym czynnikiem determinującym zaburzenie jest niewykształcona 

świadomość fonologiczna.
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Zakończenie

Podjęte  próby  systematyki  badania  logopedycznego  w  oligofazji  wykazały,  iż  proces 

diagnozy  i  terapii  jest  długotrwały  i  uwarunkowany  wieloma  czynnikami.  Lekkiemu 

upośledzeniu  umysłowemu  często  towarzyszą  znacznie  głębsze  wady  wymowy  niż  zostały 

przedstawione. Do parasygmatyzmu dołącza się twarda realizacja głosek miękkich oraz reranie. 

Brak opracowanej skali nasilenia oligofazji utrudnia dokładne systematyzowanie zaburzeń mowy 

towarzyszących lekkiemu upośledzeniu umysłowemu. Tym bardziej,  że jak wykazało badanie 

logopedyczne,  większy  deficyt  obserwuje  się  w  zakresie  umiejętności  syntaktycznych  niż 

realizacji fonemowej. 
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Nauczanie matematyki dzieci z wadami słuchu

- kilka wskazówek dla logopedów

Może  się  wydawać,  iż  jedynym  problemem dzieci  z  uszkodzonym słuchem jest  brak 

mowy, szczególnie w jej komunikacyjnym, praktycznym aspekcie. Brak mowy jest widoczny, 

zauważalny  nawet  dla  osoby  postronnej,  niekoniecznie  będącej  profesjonalistą  – 

surdopedagogiem lub surdologopedą. Dziecko nie mówi i to jest kwestia,  jaką należy poddać 

procesom edukacyjnym, by ten uciążliwy i problematyczny stan zmienić. Takie jest powszechne 

myślenie osób, którzy np. nie widzą tego, jak skomplikowanym systemem jest język, jakim się 

posługujemy, choć wcale tego sobie nie uświadamiamy. Bo kto z nas, używając języka myśli o 

koniugacji,  fleksji  albo  fonemach.  Posługiwanie  się  językiem  odbywa  się  poza  naszą 

świadomością, a jego reguły stają zauważalne się dopiero wtedy, gdy są łamane. Podobnie jest z 

matematyką. Jeżeli nie natrafimy na naszej drodze na całki i różniczki, matematyka jest dla nas 

dziedziną  bardzo  użyteczną  –  choćby  do  robienia  zakupów  czy  wyliczania  podatku 

dochodowego.  Nie  zastanawiamy  się  na  teorią  liczb  lub  schematami  aksjomatu,  a  zmienne 

losowe  kojarzą  się  nam  zwykle  z  odwołaniem  spotkania.  W  pierwszych  klasach  szkoły 

podstawowej  rozwiązujemy proste  zadania  tekstowe,  później  takie,  w których  ważniejsze  są 

treści symboliczne. Jednak odbywa się to naturalnie, godzimy się na ten sposób nauczania. 

By zrozumieć,  jakiego typu trudności  w uczeniu  się  matematyki  przez  dzieci  z  wadą 

słuchu  chcę  w  tym  tekście  pokazać,  w  tym  miejscu  odwołać  się  można  do  materii,  znanej 

logopedom zapewne lepiej niż matematyczna teoria – do klasycznych teorii językoznawczych, 
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mówiących o langue i parole22, czyli o systemie językowym i użyciu tego systemu do produkcji 

tekstów  językowych,  co  można  zrozumieć  jako  komunikowanie  się,  wyrażanie  siebie, 

formułowanie opinii itd. Dla twórców językoznawstwa XX wieku podział na teoretyczny model 

języka wraz z jego regułami i strukturami oraz na tworzenie tekstów przez użytkowników tego 

języka stał się oczywisty i niepodważalny. W latach sześćdziesiątych Noam Chomsky23 rozwinął 

tę myśl, pisząc o kompetencji językowej, czyli właśnie o zespole elementów językowych i reguł, 

za pomocą których można te elementy łączyć, by tworzyć teksty. Następnie językoznawcy dodali 

do tego kwestie kompetencji komunikacyjnej, albowiem używając języka, należy dostosowywać 

go  do  właściwych  sytuacji.  Poza  tym  istnieje  także  kompetencja  społeczna  i  kulturowa, 

zwracające uwagę na znaczenie i wpływ społeczeństwa i kultury, w jakich się żyje na sposób, 

treść i zakres używanych słów. Dopiero teraz widoczny staje się fakt, jak dużo wysiłku musi 

włożyć  każdy,  kto  chce  się  nauczyć  dobrze  mówić  w  jakimś  języku.  Konieczne  jest  więc 

opanowanie wzorca, ale też poznanie sytuacji i możliwości jego użycia.

Celem podsumowania, należy stwierdzić, iż podstawę języka stanowi abstrakcyjny system 

językowy.  Nie  istnieje  on  jednak  realnie  w  świecie,  jest  raczej  ideą,  modelem,  doskonałym 

wzorcem, na którego podstawie tworzy się niedoskonałe teksty. Teksty te są ułomne nie tylko w 

warstwie  składniowej,  ale  też  na  innych  poziomach  języka:  semantycznym,  słowotwórczym, 

morfologicznym, fonetycznym i fonologicznym. Widać to zarówno w formie pisemnej (np. błędy 

ortograficzne), jak i mówionej (np. wady wymowy). 

Ten podział języka na oderwany od rzeczywistości system językowy i mniej idealne, choć 

znacznie  trudniejsze  do  opanowania  dla  dziecka  z  wadą  słuchu,  użycie  języka  może  być 

pomocny  w  nauczaniu  przedmiotów  innych  niż  językowe.  Szczególnie  przydatne  pewne 

ustalenia wypracowane na gruncie językoznawstwa, głównie strukturalistycznego, wydają się być 

w przypadku  matematyki.  Nie  chodzi  tu  jednak  o  proste  analogie  i  przeniesienia,  albowiem 

myślenie  matematyczne  rządzi  się  innymi  prawami  i  jest  zupełnie  różne  od  myślenia 

językowego. 
22  Rozróżnienie to wprowadził Ferdinand de Saussure. Pisze o tym m.in. Tadeusz Milewski w: T. Milewski: 

Językoznawstwo. Warszawa 1965. 
23  O teorii Chomsky’ego przeczytać można więcej w jego pracy: N. Chomsky: Zagadnienia teorii składni. Przeł. I. 

Jakubczak. Wrocław 1982.

93



LOGOPEDA 2(5)/2007

Pragnę jednak zwrócić uwagę na pewne podobieństwa, które mogą okazać się przydatne 

w  nauczaniu  dzieci  z  wadami  słuchu,  szczególnie  dla  nauczania  początkowego  w  klasach 

integracyjnych. Trzeba bowiem stale pamiętać, iż dzieci niedosłyszące nie mają wypracowanych 

mechanizmów  myślenia  abstrakcyjnego,  operacyjnego24.  Często  nie  wychodzą  w  swoim 

rozumowania poza poziom rzeczywistych przedmiotów, czy znanych im z najbliższego otoczenia 

osób. Napisana cyfra 2 nie jest tożsama z podwójną ilością danej rzeczy, a 10 z liczbą palców u 

dwóch rąk. Operacje matematyczne tzw. „w pamięci” są im zwykle intelektualnie niedostępne, 

owa „pamięć”  nie  potrafi  dodawać lub odejmować  cyfr  nawet  na kartce.  Jednakże  myślenie 

matematyczne i edukacja matematyczna obejmują nie tylko działania arytmetyczne na coraz to 

większych wartościach liczbowych, ale też szereg kwestii, których świadomy musi być logopeda 

prowadzący terapię dziecka niesłyszącego. Zajmując się bowiem rozwojem języka i poprawnej 

komunikacji,  należy  przemyśleć  sobie  kilka  problemów,  tradycyjnie  związanych  z  edukacją 

matematyczną, a które mogą być istotne w  procesie nauczania dzieci z wadami słuchu. Są to 

następujące wątki :

-  znaczenie  rozwoju kompetencji  językowych dla uczenia się matematyki,  w tym szczególnie:  

zrozumienie tekstu i treści zadań matematycznych;

- rozwój pojęć abstrakcyjnych25;

-  kształtowanie i  podnoszenie  poziomu kompetencji  matematycznych w procesie  logoterapii26,  

których celem jest wspieranie rozwój intelektualny dzieci niesłyszących.

Ważnym odkryciem w tym temacie okazała się być książka autorstwa Edyty Gruszczyk–

Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej, Małgorzaty Kupisiewicz pt. „Dziecięca matematyka. Książka dla 

rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu”27, której treść bazuje na podstawowym założeniu, 

koniecznym  w  pracy  z  dziećmi  z  uszkodzonym  słuchem,  iż  najważniejsze  w  nauczaniu  są 

doświadczenia  osobiste ucznia28.  To na ich podstawie dziecko tworzy pojęcia i  buduje swoje 

24  O tym szerzej, np. w: J. Piaget: Psychologia dziecka. Przeł. Z. Zakrzewska. Wrocław 1996.
25  Rola pojęć abstrakcyjnych jest fundamentalna dla wszystkich dziedzin nauki. 
26  Podkreślenie wskazuje na językowy aspekt terapii. „Logos” w  języku greckim znaczy tyle, co mowa, słowo. 
27  E. Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz: Dziecięca matematyka. Książka dla 

rodziców i nauczycieli z wadą słuchu. Warszawa 1999. 
28  Ibidem, s.7. 
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umiejętności. Uczy się, patrząc, dotykając, czując, obcując z ludźmi i przedmiotami z realnego 

świata, a status bytu realnego mają tylko te podmioty, które dla są widzialne i/lub namacalne.

Jak piszą autorki: „Wszystko zaczyna się więc od osobistych doświadczeń. W trakcie ich 

przetwarzania  dziecko  musi  porozumiewać  się  z  dorosłymi.  Nazywanie  przedmiotów  oraz 

wykonywanych czynności pomaga dostrzegać to, co ważne. Dzieci z wadą słuchu mają z tym 

sporo kłopotów: zrozumienie instrukcji, nazywanie czynności, odpowiadanie na pytania itp.29” 

Jest  to  cytat  zwracający uwagę także  na inny problem,  związany z  wadami  słuchu, a 

mianowicie  niezrozumienie  poleceń  i  treści  zadań.  Warto  myśleć  o  tym,  układając  zadania 

matematyczne.  Ważne w nich jest nie tylko wykonanie zadania i znalezienie rozwiązania,  ale 

także samo zrozumienie jego treści. Tekst zadania nierzadko jest barierą nie do pokonania dla 

dziecka  z  wadą  słuchu.  Pamiętać  przy  tym  należy,  iż  nauczanie  matematyki  odbywa  się 

równolegle z nauczaniem czytania i pisania. Dziecko nie zna więc wielu słów i pojęć, w świecie 

których  dzieci  słyszące  poruszają  się  od dawna,  np.  odległość,  waga,  klasyfikacja.  Obu tych 

sytuacjach  konieczne  staje  się  zastosowanie  techniki  czytania  globalnego,  przypisując  danej 

sytuacji, przedmiotowi, operacji określony wyraz. 

W terapii  logopedycznej  dzieci  z wadami słuchu należy więc zwrócić uwagę na kilka 

elementów, pojawiających się zwykle na zajęciach matematycznych, nie zaś językowych, a które 

w zdecydowany sposób wpływają na rozwój intelektualny dziecka z wadą słuchu. Wyróżnijmy 

kilka z nich30: 

Orientacja przestrzenna. 

To także umiejętność, której sobie nie uświadamiamy, a która pozwala nam orientować 

się w terenie i odnajdować w nim inne obiekty. Przy czym najważniejsze zdolności to poczucie 

własnego  ciała,  a  następnie  –  trudna  umiejętność  widzenia  świata  oczami  drugiej  osoby. 

Nauczane są głównie na lekcjach matematyki, co powoduje zaniedbanie kształcenia językowego 

w tym zakresie, zapominając o ważnej funkcji kategorii  orientacji przestrzennej dla nauki np. 

przyimków (pod, nad, obok, za) oraz przysłówków (daleko, blisko, u góry). 

29  Ibidem, s.7.
30  Podaję za: ibidem, s. 8-9. Jednak wymienionym kwestiom poświęcona jest cała praca.
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W sytuacjach szkolnych, gdy dziecko zaczyna naukę czytania, warto skupić się na nauce 

orientacji na kartce papieru, tj. na górze, na dole, z prawej, z lewej strony.

Rytmy.

Kształtowanie pojęcia rytmu wiąże się z uchwyceniem tego, co powtarzalne. W świecie 

natury regularne i  stałe są pory roku, dni tygodnia,  miesiące,  a w matematyce  zaś np. liczby 

parzyste i nieparzyste. Gdy wskaże się dzieciom te tendencje, łatwiej będzie im zrozumieć świat, 

który jest w swej złożoności dość regularny.

Nie należy tu jednak bać się schematyzmów, bo jak piszą cytowane już autorki:

„…trzeba także wdrożyć dzieci do przenoszenia prawidłowości dostrzeżonych w jednych 

sytuacjach na inne. A z tym dzieci niesłyszące mają chyba najwięcej problemów.(…) A przecież 

im większa łatwość korzystania z informacji z innych dziedzin, tym sprawność intelektualna jest 

wyższa31”. 

Inną zaletą  takiego myślenia,  tzn.  otworzenia  się  na  rytmiczność  i  powtarzalność  jest 

ponadto  poczucie  sukcesu,  jakiego  doświadcza  dziecko,  odkrywając  kolejne  z  prawideł  tego 

świata. 

Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania.

„Liczenie wywodzi się z rytmu i gestu wskazywania32”. Proces ten w przypadku dzieci z 

uszkodzonym słuchem trwa jednak znacznie dłużej, ponieważ wiąże się z czynnością kojarzenia 

przedmiotów z  ich  werbalnym odpowiednikiem.  Najpierw więc  pojawia  się   nazwa obiektu, 

który staje się suwerennym podmiotem jego myśli i mowy. Gdy to już zostanie opanowane przez 

dziecko, zaczyna ono zajmować się liczeniem (wskazywaniem poszczególnych przedmiotów). 

Następnie zaś przechodzi do nazwania ilości przedmiotów liczebnikiem, który poznaje, tak, by 

móc odpowiedzieć na pytanie „ile”. Istotna jest tu umiejętność powtarzania czynności, a więc 

rytmu. Jak w mantrze brzmi bowiem „jeden, dwa, trzy, cztery…”.

„Następnie dziecko uczy się dodawać i  odejmować najpierw na konkretach,  potem na 

palcach i wreszcie w pamięci33”. Jako ostatnia zaś pojawiają się relacje mniejszości i większości. 

31  Ibidem, s.38. 
32  Ibidem, s.59. 
33  Ibidem, s. 59. Warto jednak poznać całą pracę wraz z jej metodologią i przykładami ćwiczeń. 
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Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

Piagetowska kategoria myślenia operacyjnego jest nieodzowna, gdy chcemy kształtować 

pojęcie  liczby.  Nauczyciel  stosuje  w tym przypadku  schemat  wprowadzający  następujące  po 

sobie aspekty liczb: kardynalny, porządkowy, symboliczny i arytmetyczny. 

Pierwszy z nich wprowadza się zwykle w zadaniach,  w których elementami  są zbiory 

określonych przedmiotów. Dziecko, które nie posługuje się myśleniem operacyjnym, co u dzieci 

z  wadami  słuchu  pojawia  się  zwykle  później  niż  u  dzieci  zdrowych,  potrafiące  już  nazwać 

poszczególne obiekty, nie jest w stanie rozpoznać relacji większości i mniejszości, odwołując się 

do abstrakcyjnego symbolu liczby. Swoje opinie bowiem tworzy w oparciu o atrybuty obiektów. 

Jak cztery słonie mogą być mniejsze niż 5 kwiatków? Ponadto pięć słoni to nie taki sam zbiór, 

jak ten z pięcioma lwami.  

Dziecko zwraca uwagę na cechy jakościowe, nie zaś na liczbę, ona nie wydaje mu się 

naturalna.  W rezultacie  nie  potrafi  właściwie  rozwiązać  zadania,  co  daje  poczucie  porażki  i 

odbiera sens wykonywania pracy intelektualnej.

Umiejętność mierzenia długości.

Na lekcjach matematyki szybko pojawiają się zadania tekstowe, w których obecna jest 

kategoria miary. Dzieci także tego pojęcia nie są w stanie poprawnie wykorzystać do rozwiązania 

zadania. Podobnie jak liczba, której symbolicznego sensu nie rozumieją – nie jest elementem ich 

świata. Nie widzą kilometrów, a jednostka miary, jaką jest metr, jest tylko pustym słowem. 

Dlatego warto zacząć uczyć pojęcia miary,  robiąc użytek z naturalnych,  a istniejących 

kiedyś miar, jaką są części ciała: łokcie, stopy oraz inne obecne w życiu człowieka miary,  tj. 

kroki. Ponadto warto wykorzystać inne cechy ciała dziecka np. wzrost (do zestawień: „wyższy – 

niższy”). Nie jest to trudne dla dziecka do zrozumienia, a może mieć też wymiar praktyczny, np. 

podczas robienia ozdób choinkowych, pakowania paczek z prezentami.

Klasyfikacja.

Klasyfikacja  jest  kolejną  trudną  umiejętnością,  która  determinuje  rozumienie  innych 

pojęć. By zdefiniować pojęcie, należy bowiem je sklasyfikować, tzn. umieścić w pewnej grupie o 
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określonych cechach. Wydobycie i  nazwanie atrybutów danego obiektu jest czynnością bardzo 

złożoną i wymagającą myślenia innego niż na poziomie konkretów. Jednak tego typu zadań jest 

wiele,  także  w  podręcznikach  do  języka  polskiego  (np.  wybrać  elementy  zbioru  o 

wyszczególnionych  atrybutach).  Dzieci  inaczej  rozumują  i  klasyfikują  rzeczywistość,  bazując 

raczej na przynależności obiektów, a nie na jakiejś kategorii nadrzędnej. Jest to jak najbardziej 

poprawne, korzystają z tego, co znają z codziennego życia.

Podobnie jest z samym definiowaniem, co dzieci nagminnie mylą z segregowaniem, w 

wypadku którego samo wyróżnienie elementów nie wystarczy. Przecież trzeba jeszcze wymienić 

cechy przedmiotu, co często jest przez dzieci pomijane. 

Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

Innym  problemem  w  przypadku  nauczania  dzieci  z  wadą  słuchu  jest  niski  poziom 

kompetencji  językowych.  Kwestię  zaznaczyłam  już  w  tekście  niejednokrotnie,  jednak  warto 

zwracać na to stale  uwagę.  Dzieci  te  nie  mają opanowanego słownictwa na poziomie,  jakim 

charakteryzują się dzieci słyszące. W związku z tym nie rozumieją wielu danych zawartych w 

zadaniach, trudno jest im zrozumieć relacje przyczynowo – skutkowe oraz prowadzić operacje 

wnioskowania. 

Ponadto  mają  problemy z  pamięcią  –  zarówno  długo,  jak  i  krótkoterminową.  Nie  są 

zdolne  zapamiętać  danych  z  zadania,  co  uniemożliwia  czytanie  ze  zrozumieniem.  W 

konsekwencji, nie rozumieją, do czego służą pytania końcowe, sprawdzające. Bez nich zadanie, 

jakie czytają i powinni rozwiązać, byłoby po prostu ciekawą opowieścią. Natomiast jeśli nawet 

rozumieją dane i relacje między nimi, to nie potrafią do końca drugiej i trzeciej klasy korzystać z 

teksu  pisanego.  By  temu  przeciwdziałać  i  pomóc  dziecku  w  rozwiązaniu  zadania 

matematycznego, autorki cytowanej już nie raz książki proponują, by wprowadzić do pracy z 

tekstem następujący algorytm34:

- skupienie się na tekście;

- odebranie informacji;

34  Ibidem, s. 139. 
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- zapamiętanie ich;

- odtworzenie tekstu na zasadzie przewijania filmu;

- wyłuskanie ważnych informacji;

- napisanie rozwiązania w języku matematycznym;

- obliczenia;

- powrót do historyjki i odpowiedź na pytanie.

Waga.

Ucząc  dzieci  kolejnego  pojęcia  abstrakcyjnego,  warto  pamiętać,  iż  obecnie  mamy 

wyjątkowo mało okazji do samodzielnego ważenia produktów. W sklepie ich wartość przeliczana 

jest  raczej  za pomocą pieniędzy,  waga zaś pełni  drugorzędną rolę.  Poza tym znaczenie  wagi 

spadło tez z powodu powszechnego użycia wag elektrycznych. Jest to obecnie niewykorzystane 

narzędzie, które można użyć np. do pokazywania relacji mniejszości i większości. 

Mierzenie płynów.

Jest to kategoria podobnie jak ważenie obecnie zmarginalizowana w szkolnym nauczaniu. 

Dzieje się to także z niekorzyścią dla rozwoju myślenia operacyjnego. 

Intuicje geometryczne.

Wprowadzając na zajęciach lekcyjnych problem figur geometrycznych, należy pamiętać o 

tym, iż są one tylko konstrukcjami mentalnymi, istnieją wyłącznie w umysłach ludzi. Nie można 

więc odkryć w realnym świecie trójkątów, kwadratów, kół itd. Istnieją za to koła samochodowe, 

paczki od Mikołaja i inne przedmioty o geometrycznych kształtach. Dzieciom jest to szczególnie 

trudno zrozumieć, albowiem one operują przedmiotami i to stanowi dla nich punkt wyjścia. Nie 

mają  przy  tym  innych  odniesień,  nie  słyszą  nazw  obiektów  i  odwołań,  jakimi  względem 

przedmiotów ludzie się posługują na co dzień. To powód, by prowadząc lekcję na temat figur, 

bazować na różnorodnych dziecięcych doświadczeniach. 

Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.
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By zbudować odporność emocjonalną dziecka, warto posługiwać się w edukacji rożnymi 

formami  nauczania.  Jedną z  nich  są  gry,  które  nie  tylko  podają  wiedzę w sposób twórczy i 

bliższy  dziecku  niż  sucha  teoria,  to  dodatkowo  budują  w  dziecku  wiele  umiejętności 

społecznych,  np.  zdrową rywalizację.  Szczególnie  matematyka  daje  duże  możliwości  w tym 

zakresie. 

Wygrana gra może także spowodować wzrost satysfakcji z nauki oraz wywołać uczucie 

przyjemnego  zadowolenia.  Zadanie  jednak  nie  może  być  zbyt  łatwe,  ani  zbyt  trudne,  musi 

dostosowywać się do poziomu intelektualnego dziecka, by z jednej strony hartować, a drugiej – 

dawać radość i spełnienie. 

Zapisywanie czynności matematycznych. 

W  zadaniach  matematycznych  często  konieczne  jest  zapisanie  rozwiązania.  Jak  tego 

dokonać, nie rozumiejąc nawet samych operacji myślowych. Kiedyś, by ułatwić dzieciom pracę, 

modne były grafy,  co bardzo komplikowało naukę. Dziecko uczone było zbyt  wielu symboli, 

zupełnie  dla  nich  niezrozumiałych.  Poza  tym często  na lekcji  pośpiech  odbiera  nauczycielce 

możliwość wytłumaczenia całości zapisu. 

By to zmienić, trzeba spokojnie i nie spiesząc się, wprowadzać dzieci w świat symboli, 

zaczynając od tych najprostszych, a te bardziej skomplikowane – zastępować symbolami, które 

można odnieść do realnego świata. Przykładowo zamiast znaków większości i mniejszość, można 

użyć do zapisu figur liczbowych. 

Inna pojawiająca się w tym miejscu trudność to brak płynności pisania. Dziecko nie jest 

jeszcze  bardzo  sprawne  manualnie,  więc  nie  ma  potrzeby  wprowadzania  dodatkowych  form 

zapisu. 

Dlaczego poruszane przeze mnie w artykule kwestie wydają mi się tak ważne? Dlaczego 

warto  łączyć  w  logoterapii  wątki  językowe  z  matematyką?  Odpowiedź  jest  oczywista,  choć 

rzadko jest artykułowana przez logopedów. Być może trudno jest zauważyć, że te dziedziny są 

sprzężone ze sobą i powinny być nauczane w sposób symbiotyczny, a szczególnie w przypadku 

dziecka  z  wadą  słuchu.  Dziecko  niedosłyszące  uczy  się  matematyki  poprzez  język,  który 
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wprowadza dodatkowe bariery i  utrudnienia  do procesów intelektualnych.  Liczba to  dla  nich 

przede  wszystkim  słowo  o  abstrakcyjnym  sensie,  którego  znaczenia  uczy  się  na  poziomie 

konkretnych operacji myślowych. W świetle tego zrozumienie przez nie działań matematycznych 

jest  czynnością  wyjątkowo  trudną.  Pamiętać  należy  bowiem stale  o  tym,  iż  w ich  myśleniu 

występuje przewaga analizy nad syntezą.

Z  drugiej  strony matematyka  daje  dziecku  „szanse  na  sukces”,  na  poczucie  sukcesu, 

jakiego  nie  doświadcza  na  lekcjach  języka  polskiego.  Należy  więc  pracować na  zajęciach  z 

dzieckiem  w  taki  sposób,  by  jego  zdolności  matematyczne  dawały  mu  satysfakcje.  Niech 

matematyka sprawia dziecku przyjemność, ponieważ to motywuje do nauki i pracy. Wzbudza też 

ciekawość  świata  i  skłania  do  wysiłku  intelektualnego.  Ćwiczy  ponadto  zdolność  skupienia 

uwagi, który jest konieczny w dążeniu do celu. A celem terapii i innych procesów edukacyjnych 

jest  przecież  zadowolenie  dziecka  (i  nauczyciela)  oraz  sukcesywny  i  równomierny  rozwój 

intelektualny dziecka z wadą słuchu. 
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III. LOGOPEDIA NA ŚWIECIE

Светлана Николаевна Шаховская

заместитель декана дефектологического факультета МПГУ им. В.И.Ленина, кандидат 

педагогических наук, профессор

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ЛОГОПЕДОВ В РОССИИ

Подготовка  логопедических  кадров  в  России  –  специфическая  педагогическая 

отрасль, которая складывалась как система почти столетие. И сейчас она обладает всеми 

отличительными  признаками  системы.  Они  имеет  структуру-сеть  образовательных 

учреждений разного уровня: это вузы, педагогические колледжи, учреждения повышения 

квалификации  и  переподготовки  кадров.  Обеспечивается  довузовская,  вузовская  и 

послевузовская подготовка. И масштабы этой системы более чем внушительны: только в 

Москве подготовка логопедов ведется в 8 вузах.

В современной национальной доктрине образования России подчеркнуты гибкость, 

непрерывность,  вариативность.  Формы  представления  образовательных  услуг 

многообразны, качественны, перспективны.

Подготовка  логопедических  кадров  соответствует  стратегии  модернизации 

образования.  Содержание  предметной,  психолого-педагогической,  методической 

подготовки,  используемые  педагогические  технологии,  организация  учебного  процесса, 

управление качеством образования, работа по развитию личности будущего логопеда – все 

подчинено задачам фундаментального педагогического образования. 

Между учебными курсами обеспечены преемственность, системность, интеграция. 

В них отражаются современные достижения отечественной и зарубежной коррекционной 

педагогики и специальной психологии. Последовательно проводится мысль, что основная 
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тенденция в коррекционном воздействии – раннее выявление нарушений развития речевой 

деятельности, точность дифференциальной диагностики, особенно в случаях парциальных, 

легко выраженных нарушений или при их  сочетании, и комплексность воздействия – это в 

совокупности обеспечивает успех коррекции.

Подготовка  логопедов  ведется  на  основе  комплексного  подхода  к 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса  с последовательным повышением 

качества научной, научно-методической и воспитательной работы. К качеству подготовки 

логопедов предъявляются все новые повышенные требования, чему есть ряд объективных 

и  субъективных   причин.  Постоянное  совершенствование  –  трудное,  но  необходимое 

условие жизни любого вуза. 

Качество  образования  мы рассматриваем  как  результативность  образовательного 

процесса  и  анализ  системы  обеспечения  этого.  Качество  образования  –  интегральная 

характеристика  образовательного  процесса  и  его  результата,  отражающая  соответствие 

представлением в обществе о специальности,  о  том, каким должен быть этот процесс и 

его результат. 

Определение  качества  образования  и  путей  его  повышения  является  проблемой 

многих государств, о чем свидетельствуют реформы образования, проводимые под эгидой 

ЮНЕСКО, европейского сообщества, России и других стран. 

Общепризнанным  является  признание  качества  относительным  понятием, 

имеющим  две  стороны  рассмотрения:  соответствие  утвержденным  государственным 

стандартам и соответствие запросам потребителей. Понятие качества образования зависит 

от  национальных,  исторических,  социально-политических,  экономических  и  других 

факторов.  Методология и методика управления качеством образования в России, да и в 

других странах не разработаны, хотя этим занимаются представители разных наук.

Определяя качество образования, мы рассматриваем дифференцированно качество 

образовательной  деятельности  кафедры,  факультета  и  качество  усвоения  студентами 

материала, полагая, что это взаимосвязанные, но принципиально различные категории. 
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Система профессионального образования в России переходит от ориентировки на 

освоение  суммы  знаний  и  умений,  требуемых  для  овладения  специальностью,  к 

ориентации  на  формирование  профессиональных  компетенций.  Под  эти  мы  понимаем 

умение  совместно  действовать  в  различных  профессионально  и  личностно  значимых 

ситуациях,  используя  знания  и  порождая  новые.  То  есть  компетентностный  подход 

реализует  деятельностный  характер  образования  и  ориентирует  на  его  практический 

результат.

Профессиональная  компетентность  и,  следовательно,  конкуретноспособность 

выпускника  –  это  способность  самостоятельно,  ответственно,  эффективно  выполнять 

трудовые  функции  на  основе  овладения  научно-исследовательской  и   инновационной 

деятельностью.  Это  не  только  продукт  образовательного  процесса,  но  и  результат 

саморазвития  будущего  специалиста,  его  рост  от  курса  к  курсу.  При этом выделяются 

взаимосвязанные  аспекты  личности  студента:  индивидуально-личностные, 

воспитательные и социокультурные.

Индивидуальность  –  неповторимое  сочетание  различных  качеств  человека: 

анатомо-физиологической  организации,  структурно-динамических  свойств  нервной 

системы,  психических  особенностей,  проявляющихся  в  единстве,  взаимодействии  и 

взаимовлиянии.  Являясь  сложным  интегральным  образованием,  индивидуальные 

особенности продолжают формироваться и в студенческие годы. 

Они  проявляются  в  учебе,  досуге,  общении,  фундаментально  ложатся  в  основу 

стиля профессиональной деятельности.

Личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс на основе изучения 

психологических особенностей каждого из студентов, усиление психолого-педагогической 

направленности обучения – положительная тенденция современности

Мониторинг  за  профессиональным  ростом  студента  позволяет  определить 

индивидуальную траекторию обучения, персонифицировать личностно-ориентированную 

педагогическую практику, индивидуальные графики учебного процесса.  Таким образом 
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обеспечивается  поштучная  подготовка  специалистов.  Эта  тенденция  при  подготовке 

логопедов сравнительно новая, но признается всеми специалистами перспективной.

Профессиональная  деятельность  логопеда  предъявляет  высокие требования  к его 

самочувствию  и  способности  регулировать  его.  Овладение  студентоами  технологией 

эмоциональной  саморегуляции,  психологическим  аутотренингом  профессиональное  их 

обогатит. 

Веяние  современности  -  отказ  от  традиционной  парадигмы  образования, 

ориентированной  в  основном  не  на  передачу  обучающимся  готовых  выводов  науки, 

фактов,  закономерностей,  принципов  и  правил,  а  на  развитие  творческого  потенциала 

личности,  ее  способности  к  критическому мышлению,  к  рефлексии статусного  роста  в 

профессиональном  и  личностном  планах.  При  этом  мы  убеждены,  что  мотивационная 

сфера более динамична, чем познавательная.

В современном быстро меняющемся мире человек должен учиться всю жизнь. Мы 

это доводим до сознания студентов, начиная с первого курса,  развивая их готовность к 

профессиональному росту, формируя профессионализм деятельности и личности. 

Важная  тенденция  современности  -  система  подготовки  логопедов  открыта 

инновациям,  многое  делается  в  этом  направлении  в  опережающем  порядке  благодаря, 

сотрудничеству вуза с логопедами-практиками, ибо подготовка кадров и работа практиков 

-  обоюдозначимое  функциональное  единство.  Мы  ведем  работу  с  потребителями 

выпускников  в  специальных  дошкольных,  школьных,  и  медицинских  учреждениях. 

Накапливается банк данных о выпускниках, отслеживаются их судьбы, анализируются их 

профессиональные,  типичные  и  индивидуальные  коммуникативные  и  личностные 

затруднения, оказывается методическая и психологическая помощь.  

По  мере   становления  специалиста  диапазон  затруднений  сужается,  а  подход  к 

возникающим  проблемам  становится  принципиальна  иным:  снижается  чувство 

растерянности  и  дискомфортности,  повышается  степень  активности  при  определении 
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путей преодоления затруднений в работе, нарастает чувство социально-профессиональной 

удовлетворенности.  

Главное при анализе  затруднений -  помнить,  что их преодоление -  управляемый 

процесс  и  специалист  пройдет  профессиональный  путь:  первоначальные  умения, 

недостаточно умелая деятельность, отдельные умения, мастерство.

Одним из важных является вопрос развития у студентов качеств, которые помогут 

им  адаптироваться  в  условиях  профессиональной  деятельности.  Эта  проблема  имеет 

теоретическое, практическое и социальное значение.

В  общей  концепции  совершенствования  вузовской  подготовки  логопедов  представим 

конспективно основные задачи и,  следовательно,   направления деятельности.  Двигаться 

вперед можно, только ясно понимая вектор движения.

В  УЧЕБНОЙ РАБОТЕ:  пересмотр  содержания  образования  в  плане  исключения 

второстепенных  материалов,  информации,  без  которой  можно обойтись,  рациональный 

баланс аудиторной и самостоятельной работы, усиление проблемности. 

В МЕТОДИЧЕСКОМ ПЛАНЕ: развитие и внедрение инновационных технологий, 

обеспечение  курсов  учебно-методическими  материалами,  развитие  самообразования 

студентов,  умения  анализировать  опыт  коллег,  усиление  психологизации 

образовательного  процесса,  развитие  педагогических  технологий  как  составной  части 

педагогического  мастерства.  Дискутируется  специалистами  вопрос  о  технике  и 

технологии.  Полагаем,  что  педагогическая  техника  решает  вопрос,  чем  влиять,  а 

педагогическая  технология  -  отвечает  на  вопрос,  как  достичь  цели.  Техника  без 

технологии - инструмент без знания, что и как делать. А педагогическая технология без 

техники - знание необходимой операции, не обеспеченное нужными средствами

В  НАУЧНОЙ  РАБОТЕ:  проведение  фундаментальных  исследований  в  области 

теории и практики логопедии и в рамках вузовской работы, активизация преподавателей и 

студентов в отборочных мероприятиях на получение грантов, проведение совместных и 

параллельных исследований.
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В  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  расширение  профессиональных 

контактов, укрепление связи с научными и практическими учреждениями, активизация

в межвузовском и международном сотрудничестве.

Важные  составляющие  обновленного  имиджа  педагогической  и  в  частности 

логопедической  профессии:  отказ  от  монополии  на  методическою  авторитарность, 

ориентировка на сочетание творчества, традиций и новаторства, смещение направленности 

воздействия  с  метода  на  личность  обучаемого,  психологическая  и  методическая 

раскованность. 

В  России  в  ближайшие  годы  планируется  переход  к  двухуровневой  системе 

подготовки  педагогических  кадров  через  бакалавриат  и  магистратуру.  Однозначной 

оценки этого процесса у специалистов нет. Педагогическая общественность разделилась 

на  два  лагеря:  «болонья-оптимисты»  и  «болонья-пессимисты».  Полагаем,  что 

специальностью логопедия в  бакалавриате  овладеть невозможно.  Эта проблема требует 

специального рассмотрения и анализа. 

POWRÓT
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IV. DEBIUTY STUDENCKIE
mgr Aneta Woźniak

Predyspozycje do jąkania ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowanej 

lateralizacji (na podstawie analizy wywiadów)

WSTĘP

O jąkaniu pisano już nieraz. Badano przyczyny jego powstawania, proponowano terapie. 

Opierając się na tych  badaniach  zaprezentuję,  z jaką częstotliwością  poszczególne przyczyny 

jąkania  występują  wśród  populacji  osób  jąkających  się,  uczęszczających  do  poradni 

psychologiczno-pedagogicznej TOP przy ulicy Raszyńskiej 8/10. Ponadto sprawdzę, czy osoby 

jąkające się rzeczywiście częściej mają skrzyżowaną lateralizację i w jakim stopniu występują u 

nich skrzyżowania w obrębi: ręki – oka, ręki – nogi, ręki – ucha, oka – nogi, oka – ucha, nogi – 

ucha, a także to, jak często występują nadal niewyjaśnione przyczyny jąkania. 

Do sformułowania swoich wyników wykorzystałam karty logopedyczne z poradni, które 

przeprowadzał i zbierał doktor K. Szamburski podczas swojej wieloletniej pracy. 

Artykuł  ten  jest  częścią  mojej  pracy  magisterskiej  pt.  „Predyspozycje  do  jąkania  ze 

szczególnym  uwzględnieniem  skrzyżowanej  lateralizacji  (na  podstawie  analizy  wywiadów), 

napisanej  na  wydziale  Polonistyki  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  czerwcu  2007  roku,  pod 

kierunkiem doktora Krzysztofa Szamburskiego.  

Jąkanie  jest  zaburzeniem mowy złożonym  i  nie  do  końca  jeszcze  poznanym.  Często 

porównuje się je do góry lodowej. Wystający ponad powierzchnię czubek góry to zewnętrzny 

przejaw wielkich problemów, z którymi jąkający się nie potrafi sobie poradzić.  Występują tu 
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wszelkie widoczne dla otoczenia objawy, takie jak: wydłużanie dźwięków, powtarzanie sylab, 

współruchy, napięcia twarzy, często także brak kontaktu wzrokowego. To, co jest najważniejsze, 

a niedostrzegalne dla innych znajduje się pod powierzchnią – jąkanie wewnętrzne, czyli strach 

przed mową, wycofywanie się z komunikacji, uczucie wstydu, brak wiary w siebie. Dla osoby 

jąkającej porozumiewanie się staje się czynnością budzącą ogromny lęk i dyskomfort. 

Mimo iż jąkanie towarzyszy ludziom od dawna, wciąż nie wiadomo, jak je skutecznie 

wyleczyć.  Może  to  wynikać  z  niedostatecznej  znajomości  przyczyn  tego  zaburzenia.  Wielu 

logopedów  traktuje  jąkanie  jako  nerwicę  lub  jeden  z  jej  objawów,  inni  określają  je  jako 

zaburzenie komunikacji słownej lub wyuczone zachowania werbalne. Nie można więc wskazać 

jednej przyczyny jąkania, gdyż składa się na nie wiele różnych czynników. 

Jąkanie nie jest zjawiskiem stałym. Jego natężenie zależy od wielu czynników, np. od 

stopnia znajomości tematu, od samopoczucia, od stopnia znajomości osób z którymi rozmawia 

osoba. Ciekawe jest, że „jąkanie słabnie lub zanika w ogóle przy mowie powolnej, monotonnej, 

rytmicznej,  przy szepcie,  śpiewie i recytacji  z pamięci,  ponieważ odbywa się to przy udziale 

różnych struktur centralnego systemu nerwowego.”35 Jąkający się mówią lepiej w hałasie – gdy 

nie słyszą swojej mowy, a także sami do siebie oraz gdy mówią do zwierząt. 

Ta  niepłynność  mowy  najczęściej  pojawia  się  w  wieku  przedszkolnym  –  w  trakcie 

kształtowania się mowy. W tym wieku rozumienie dziecka rozwija się szybciej niż umiejętność 

wypowiadania się. Dziecko powtarza wówczas słowa w oczekiwaniu na myśl,  która najlepiej 

odda to, co chce powiedzieć. Gdy niepłynność ta pojawia się później, zwykle jest to nawrót z 

dzieciństwa.  Jąkanie  wystąpiło  w niewielkim  nasileniu  w  przeszłości  i  zanikło,  a  później 

powróciło pod wpływem silnych przeżyć i stresów.  

Jąkanie od wielu lat jest przedmiotem badań, na podstawie których sformułowano wiele 

teorii  wyjaśniających  patomechanizm  jego  powstawania.  Żadna  z  nich  jednak  nie  tłumaczy 

powstawania  jąkania  w  wystarczający  sposób.  Jąkanie  jest  zaburzeniem  złożonym  i 

wielowarstwowym.  Nie  ma  jednej  przyczyny,  którą  można  byłoby  wskazać,  jako  genezę  tej 

35  I. Styczek, Logopedia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, s. 316
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niepłynności. Przedstawię teraz koncepcje powstawania jąkania, które najczęściej przewijają się 

w literaturze.  

I.  Styczek  w  „Logopedii”  zalicza  jąkanie  do  zaburzeń  mowy  wewnątrzpochodnych, 

którego  przyczynami  są  defekty  strukturalne  lub  psychoneurologiczne.36  Autorka  uważa,  że 

jąkanie najczęściej spowodowane jest dziedzicznymi skłonnościami do jąkania (dziedziczy się 

niepełnowartościowy system nerwowy). W wywiadach ok. 30 – 40% osób jąkających się można 

znaleźć dane, że ktoś z rodziny jąkał się. 

Kolejną przyczyną jąkania jest przyuczanie dzieci leworęcznych (poniżej 7 roku życia) do 

posługiwania się prawą ręką. Jak twierdzi I. Styczek, M. Sovak w 1955 r. zauważył, że wśród 

jąkających  się jest  60% osób leworęcznych.  Przypuszcza  się,  więc że u dzieci  przyuczanych 

wykształcają  się  dodatkowe  okolice  mowy  w  drugiej  półkuli,  a  jąkanie  spowodowane  jest 

niezgodnością impulsów, płynących jednocześnie z obu półkul. Po zaprzestawaniu przyuczania 

dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą – jąkanie ustępowało. Znane są również 

przypadki, gdzie jąkanie pojawiło się u ludzi dorosłych po amputacji prawej ręki, gdy uczyli się 

oni posługiwania lewą. Zauważono także, że jąkanie pojawiało się  przy braku dominacji jednej z 

półkul  mózgowych.  Niewłaściwa  synchronizacja  impulsów  powodowała  skurcze  mięśni 

narządów mownych i co z tym związane – jąkanie. 

Istnieje silny związek pomiędzy ręcznością a wykształceniem się tzw. ośrodków mowy 

(dominacją  półkul)  i  powstaniem  jąkania.  I.  Styczek  umieściła  tę  przyczynę  jako  drugą  z 

najczęściej podawanych. 

Autorka  zauważyła  również,  że  ogólna  niesprawność  motoryczna  (przejawiająca  się 

opóźnionym  rozpoczęciem  chodzenia  lub  opóźnieniem  rozwoju  mowy)  wpływa  na  rozwój 

jąkania. U dzieci jąkających się można bowiem zauważyć zaburzenia motoryczne przejawiające 

się w zbytniej ruchliwości lub powolności. 

Jąkanie najczęściej pojawia się w okresie kształtowania się mowy – między 3 a 5 rokiem 

życia.  Spowodowane jest nieukończonym ogólnym rozwojem psychofizycznym dziecka,  więc 

także  pewną  niesprawnością  aparatu  artykulacyjnego,  nie  dość  szybkim kojarzeniem nazw z 

36  I. Styczek, Logopedia, op. cit. s. 320
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pojęciami – z powodu ubogiego jeszcze słownika.  Dziecko w tym okresie ma dużą potrzebę 

wyrażania  swoich  przeżyć,  a  małe  możliwości  w  zakresie  mówienia.  Dlatego  czasem 

wielokrotnie powtarza sylaby lub robi przerwy w mówieniu szukając odpowiedniego słowa. I. 

Styczek twierdzi, że ok. 60% dzieci ma w tym czasie trudności w mówieniu. Jąkanie, które się 

wtedy  pojawia,  zwane  jest  fizjologicznym.  Wraz  ze  zwiększaniem  się  sprawności  w 

posługiwaniu się językiem, trudności te ustępują same. 

Według nowszych koncepcji jąkanie zaliczane jest do nerwicy mowy. Nerwice bowiem 

występują  u  osób  z  niepełnowartościowym  systemem  nerwowym.  „Powstają  na  skutek 

długotrwałego  i  silnego  natężenia  procesów  zachodzących  w  korze  mózgowej,  wywołanego 

prawdopodobnie działaniem przez dłuższy czas zbyt silnych bodźców.”37  Dzięki nerwicy osoba 

radzi sobie z lękiem, który przeżywa, ponieważ jej symptomy odwracają uwagę od lęku. 

Jąkanie jako nerwica mowy składa się z kilku ogniw. Najpierw jąkający się wyobraża 

sobie,  że  nie  będzie  płynnie  mówił.  Wyzwala  to  w  nim  reakcję  lękową.  Następnie  lęk  ten 

natychmiast wywołuje zaburzenie oddechu, co z kolei paraliżuje ruchy fałdów głosowych. Gdy 

jąkający  się  chce  coś  powiedzieć,  najpierw  pojawiają  się  objawy  kloniczne  (w  formie 

powtarzania), a później toniczne (w formie przeciągania lub blokowania). Czasami dochodzą do 

tego współruchy.38 

Nerwica rozpoczyna się od konfliktu przeżywanego przez dziecko. Tym konfliktem jest 

zderzenie  dwóch  sprzeczności:  emocji  i  wymagania,  emocji  i  normy,  wymagania  i  normy. 

Konflikt ten jest zagrażający, gdyż podmiot nie przyznaje się do tego, że go przeżywa. Bardzo 

silna emocja pozostaje nierozpoznawalna i najczęściej odbierana jako stan porażki. W konflikcie 

zagrażającym  osoba  zostaje  postawiona  w  sytuacji  pozornie  bez  wyjścia,  dlatego  z  powodu 

odczuwania silnego napięcia pojawiają się niepłynności. 

Konflikt  zagrażający  przeżywa  dziecko,  które  odczuwa  lęk  przed  pójściem  do 

przedszkola, ale idzie, gdyż inaczej rodzina się na nim zawiedzie. Gdy nie może w żaden sposób 

wybrnąć z tej  sytuacji,  wybawia go jąkanie. Zaczyna się jąkać i natychmiast  zabierany jest z 

przedszkola.  Jąkanie  wybroniło  dziecko  z  trudnej  sytuacji,  zostaje  więc  wyuczone.  Objawy 
37  I. Styczek, Logopedia, op. cit. s.323
38  Z. Tarkowski, Jąkanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 40
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jąkania  zostają  wzmocnione  i  utrwalone,  bo  ratują  przed  trwaniem  w  sytuacji  bez  wyjścia. 

Nerwica narasta, stając się źródłem nieprzystosowania. Jąkanie początkowo służy jedynie temu, 

by  poradzić  sobie  z  lękiem,  później  zaczyna  przeszkadzać.  Objawy  niepłynności  zostają 

uświadomione i odbierane jako zagrażające i jeszcze bardziej dezorganizują wypowiedź. Działa 

sprzężenie zwrotne. Proces, który miał chronić podmiot przed przeżywaniem lęku, zaczyna być 

źródłem dodatkowego lęku zwanego logofobią.39 

Konflikt zagrażający powstaje więc wówczas, gdy podmiot znajduje się pod wpływem 

sprzecznych norm i wymagań w trakcie planowania lub realizacji jakiegoś zadania. Konflikt nie 

zostaje zwerbalizowany przez opiekunów, ale jest traktowany jako wstydliwy i związany z karą 

bez względu na to, jak zachowa się jednostka. Konflikt  zagrażający może mieć bardzo różną 

naturę.40 

1. Może być między sprzecznymi emocjami, np. strachem i agresją lub strachem przed 

wykonaniem jakiejś czynności a strachem przed karą. Ma to miejsce w sytuacji,  gdy dziecko 

odczuwa  agresję  w  stosunku  do  młodszego  rodzeństwa  i  strach  przed  rodzicami,  którym  ta 

agresja się nie podoba. 

2. Konflikt między  normą a emocją – np. odczuwanie strachu a norma „nie wolno się 

bać”.

3. Konflikt między  zbliżaniem a unikaniem – ma to miejsce w sytuacji,  gdy dziecko 

chce np. przebywać z ojcem, ale boi się poniżenia, gdy coś mu się nie uda. Z jednej strony boi 

się, że zostanie odrzucone przez ojca, gdy nie wykona polecenia, z drugiej zaś boi się okazać, że 

nie chce zrobić danej czynności.

4. Konflikt  między  sprzecznymi wymaganiami,  np. „zachowuj się nie agresywnie” a 

wymaganie:  „nie  pozwól  się  skrzywdzić”;  wymaganie  od  dziecka,  by  było  lojalne  wobec 

kolegów i  równocześnie  wobec  nauczycieli  i  rodziców –  co  często  staje  się  niemożliwe  do 

pogodzenia.

5. Konflikt obietnica – wykonanie – dziecko obiecało, że poradzi sobie w szkole a gdy 

sobie nie radzi, przeżywa konflikt. 
39  Notatki z wykładów z jąkania u dra K. Szamburskiego w roku 2003/2004
40  ibidem
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Aby wystąpiło jąkanie nerwicowe muszą być spełnione 3 warunki: podmiot musi mieć 

predyspozycję do powstania jąkania, potrzebny jest czynnik wyzwalający oraz wzmacniający – 

nagradzający za niepłynności.41

Czynniki  dyspozycyjne  są  bardzo  zróżnicowane  i  mają  naturę  biologiczną.  Można  je 

podzielić na 6 grup:42

 Predyspozycje dziedziczone – występowanie jąkania (i innego rodzaju niepłynności, 

np. mowy bezładnej) w rodzinie bliższej i dalszej.

 Predyspozycje wrodzone – zaburzenia w okresie życia prenatalnego. Zalicza się tu 

choroby matki, przebieg ciąży, przyjmowanie lekarstw – wszystkie te czynniki, które 

mogły niekorzystnie wpłynąć na rozwój płodu.

 Przebieg porodu – bardzo niebezpieczne jest niedotlenienie uszkadzające ośrodkowy 

układ nerwowy dziecka. Uszkodzenia te przejawiają się dopiero w rozwoju wyższych 

czynności nerwowych organizmu, np. w mowie.

 Nieprawidłowości  rozwoju  w okresie  niemowlęcym  –  dotyczą  różnych  chorób  i 

konieczności hospitalizacji dziecka, gdzie szczególnie niebezpieczne jest oddzielenie 

dziecka od matki.  

 Nietypowo przebiegająca lateralizacja  – gdy jest opóźniona (dziecko przez długi 

czas używa obydwu rąk) albo skrzyżowana.

 Opóźniony rozwój mowy – osoby jąkające się często zaczynały mówić później niż 

ich  rodzeństwo i  rówieśnicy.  Często  mowa ta  była  trudna  do  zrozumienia  (liczne 

wady artykulacyjne), a także osoby przejawiały trudności w nauce czytania i pisania. 

Uważa się, że skłonności do jąkania mają osoby nadwrażliwe emocjonalnie (z obniżonym 

progiem  pobudliwości  emocjonalnej),  a  także  ze  słabą  kontrolą  zachowań  emocjonalnych, 

dziecko jąkające się potrafi bardzo długo wspominać przykre doświadczenia, nie potrafi odraczać 

sytuacji, często robi coś, zanim pomyśli. 

41  K. Szamburski, Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia 
[w:] Logopedia nr 23, 1996, s. 203

42  K. Szamburski, Nerwica jąkania… op. cit. s. 203 - 210
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Skłonności  do  jąkania  upatruje  się  również  wśród  osób,  które  mają  skrzyżowaną 

lateralizację funkcji w ośrodkowym układzie nerwowym.43 Osoby jąkające się mają dodatkowe 

ośrodki  mowy położone  w  prawej  półkuli.  Każdy  z  ośrodków wysyła  inne  informacje  i  do 

efektorów  docierają  wówczas  sprzeczne  impulsy  w  tym  samym  czasie.  Doprowadza  to  do 

niepłynności  mowy.  W  swoich  badaniach  S.  Orton  i  L.  Travis  udowodnili,  że  duża  liczba 

jąkających się jest leworęczna lub oburęczna.44 To pozwoliło im wyciągnąć wnioski, że u tych 

osób  ośrodki  mowy  rozwijają  się  po  przeciwnej  stronie.  Swoich  hipotez  nie  mogli  jednak 

potwierdzić  z  powodu  braku  odpowiedniej  aparatury  na  początku  XX  wieku.  Pierwsza 

weryfikacja teorii tych dwóch badaczy mogła zostać przeprowadzona dopiero po wynalezieniu 

tomografii komputerowej PET - aparatu do mierzenia fal mózgowych. 

Wyżej opisane czynniki nie są charakterystyczne tylko dla jąkania. Mogą prowadzić, np. 

do zaburzeń zachowania,  dysgrafii,  dysleksji  lub różnych rodzajów nerwic.  Aby pojawiła  się 

niepłynność  mówienia,  muszą  zaistnieć  czynniki  wyzwalające,  do  których  zalicza  się 

przeżywanie silnych lub długotrwałych emocji.45 

1. Pierwszym czynnikiem wyzwalającym jest  silne przestraszenie,  najczęściej  jest to 

wystraszenie  się zwierząt  (np.  psów).  Zwykle wtedy dziecko pod wpływem szoku 

przestaje  mówić,  a  po  pewnym  czasie  mowa  wraca,  ale  już  

z niepłynnością.

2. Drugim czynnikiem wyzwalającym jest urodzenie się młodszego brata lub siostry, 

gdyż wywołuje to u dziecka poczucie zagrożenia, szczególnie gdy do tej pory było 

jedynakiem.  Rodzice  więcej  czasu  i  uwagi  poświęcają  młodszemu,  

a starsze odczuwa to jako utratę miłości.

3. Kolejnym  czynnikiem  wyzwalającym  jest  rozłąka z  opiekunami  –  najczęściej 

przyczyną  takiej  rozłąki  jest  wyjazd  rodzica  za  granicę,  co  dziecko  odbiera  jako 

porzucenie.  Inną  przyczyną  może  być  hospitalizacja  dziecka  konieczna  dla  jego 

zdrowia czy życia, ale wywołująca bardzo silny strach. 
43  S. Orton, L. Travis za: M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1992, s. 76
44  za: M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, op. cit. s. 92
45  K. Szamburski, Nerwica jąkania… op. cit. s.203 - 210
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4. Do  czynników  wyzwalających  zalicza  się  również  zmianę  sytuacji  społecznej 

dziecka – pójście do przedszkola lub do szkoły. Czynnik ten dotyczy sytuacji, kiedy 

dziecko  jest  silnie  emocjonalnie  związane  z  matką  lub  ma  mało  kontaktów  z 

rówieśnikami. 

5. Kolejnym  wyróżnianym  przed  K.  Szamburskiego  czynnikiem  są  silne  przeżycia 

pozytywne.  Niepłynność  czasem pojawia  się,  gdy dziecko jest  czymś  szczególnie 

ucieszone,  np.  gdy  otrzyma  upragniony  podarunek  lub  do  domu  wraca  długo 

oczekiwany rodzic. 

6. Ostatnim czynnikiem wyzwalającym jąkanie jest naśladownictwo. Dziecko naśladuje 

najczęściej,  np.  jednego  z  rodziców,  ponieważ  identyfikuje  się  

z nim. Może także naśladować inną, podziwianą przez niego osobę dorosłą, gdy chce 

zdobyć  jej  akceptację  lub  nawiązać  z  nią  więź.  Zdarza  się  także  naśladowanie 

rówieśnika,  gdy przez długi  czas dzieci  przebywają  razem i nawiązuje się  między 

nimi więź emocjonalna. 

Wystąpienie  wyżej  wymienionych  czynników  wyzwalających  jest  konieczne,  aby 

powstało jąkanie, ale nie wystarczające. Muszą wystąpić jeszcze czynniki wzmacniające, żeby 

niepłynność  się  utrwaliła.  Zalicza  się  do  nich  uzyskanie  nagrody,  np.  zainteresowania 

najbliższego otoczenia

W  sytuacji,  gdy  w  rodzinie  pojawia  się  drugie  dziecko,  u  starszego  mogą  powstać 

symptomy jąkania. Aby się utrwaliło,  musi zostać wzmocnione jakąś nagrodą – odzyskaniem 

uwagi rodziców. Jąkanie daje wiele korzyści – przede wszystkim taka osoba staje się centralną 

postacią w rodzinie. Rodzice szukają pomocy wśród specjalistów i któreś z opiekunów stale jest 

do  dyspozycji  dziecka.  Istnieje  wówczas  duża  szansa,  że  jąkanie  się  utrwali,  gdyż  zostało 

wzmocnione nagrodą – zainteresowaniem otoczenia. 

Jąkanie pomaga też w ucieczce od trudnej sytuacji społecznej. Gdy dziecko bardzo boi się 

pójść do przedszkola,  a  z  jakichś  powodów nie  może o tym powiedzieć  rodzicom,  stara  się 

zwrócić ich uwagę za pomocą jąkania.  Jeśli wtedy zostanie  zabrane z przedszkola lub matka 
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będzie mu towarzyszyła na zajęciach, jąkanie utrwali się, a nawet zgeneralizuje; dziecko będzie 

się jąkać we wszystkich sytuacjach społecznych, stanowiących dla niego zagrożenie.  

Objawy jąkania często też pomagają dziecku w podtrzymaniu zbyt wysokiej samooceny. 

Ma to miejsce wówczas, gdy rodzice wychowują dziecko w przekonaniu, że jest bardzo zdolne, 

piękne i wspaniałe. Jeśli dziecko nie odnosi samych sukcesów, wywołuje to u niego silny strach, 

bo myśli, że jak poniesie porażkę, to utraci miłość rodziców. Wówczas pojawia się jąkanie, które 

redukuje ten strach i jąkanie ulega wzmocnieniu. Dziecko ma dla siebie usprawiedliwienie: „nie 

mogę  udowodnić,  że  jestem  najlepszy,  bo  jąkam  się,  ale  gdybym  się  nie  jąkał,  byłbym 

najlepszy”.46 

LATERALIZACJA

Związek  zaburzeń  mowy  z  zaburzeniami  lateralizacji  zauważony  już  został  przed 

kilkudziesięciu laty. Początkowo zaburzenia lateralizacji wiązano tylko z jąkaniem. Sądzono, że 

występuje u leworęcznych, którzy w dzieciństwie zmuszani byli do posługiwania się prawą ręką. 

Już  w  1955  r.  M.  Sovák  zauważył,  że  wśród  jąkających  się  60%  stanowią  osoby 

leworęczne.  Dane  statystyczne  wskazujące  na  związek  leworęczności  z  wadami  wymowy 

wykazuje  wiele  badaczy.  „Przypuszcza  się,  że  u  dzieci  leworęcznych,  przyuczonych  do 

posługiwania się ręką prawą, wykształcają się dodatkowe okolice mowy również w półkuli lewej 

i że jąkanie występujące często u takich dzieci może być spowodowane niezgodnością impulsów 

płynących  jednocześnie  z  obu  półkul.”47  Po  zaprzestaniu  bowiem  takich  praktyk  jąkanie 

ustawało. E. Lennon opisuje przypadki, kiedy jąkanie pojawiało się u dorosłych po amputacji 

prawej ręki, gdy uczyli się oni posługiwać lewą.48 

M. Sovak wykazuje, że u wszystkich obserwowanych przez niego dzieci leworęcznych, 

które były przestawiane na prawą rękę wystąpiły różnego rodzaju zaburzenia. Najczęściej były to 

zaburzenia  w zachowaniu  takie  jak:  nieposłuszeństwo,  kłamstwa,  agresywność  lub apatia.  W 

46  K. Szamburski, Nerwica jąkania… op. cit. s.209
47  I. Styczek, Logopedia, op. cit. s. 321
48  za: I. Styczek, Logopedia, op. cit. s. 321
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43,2% stwierdził zaburzenia nerwicowe w postaci mutyzmu, moczenia i postawy lękowej wobec 

otoczenia. U 38,4% osób zaobserwował powstanie jąkania, u 8% tiki a u 39% niepokój ruchowy 

objawiający się chodzeniem po klasie bez wyraźnej przyczyny. Niechęć do szkoły ujawniło 32% 

dzieci,  tyle  samo  pogorszyło  swoje  wyniki  w  nauce.  W  55%  przypadków  zauważono 

nadpobudliwość psychomotoryczną.49 Zaburzenia  te ustąpiły,  gdy dzieci  powróciły do pisania 

lewą  ręką.  Należy  więc  respektować  indywidualność  dziecka  i  nie  ingerować  we  wrodzony 

model dominacji mózgowej. 

Jak wykazują badania różnych autorów liczba leworęcznych i źle zlateralizowanych jest 

większa wśród jąkających się, niż wśród nie jąkających się. Na potwierdzenie przytaczam dane 

statystyczne z badań J. de Ajuriaguerra.50 

Badania tego autora wykazały, że dzieci leworęcznych jest więcej w grupie jąkających się 

niż nie jąkających. Wśród 7 – 10 latków jest ich trzykrotnie więcej (22% i 7%), ale już wśród 11 

–  13  latków  przewaga  ta  spada  (15%  i  10%).  Liczba  osób  o  lateralizacji  skrzyżowanej  i 

nieustalonej  spada o połowę (z  40% do 21%) wśród nie  jąkających  się,  podczas  gdy wśród 

jąkających się, jest utrzymywana na podobnym poziomie.  Nie odnotowuje się tam większych 

spadków lateralizacji niejednorodnej. 

Lateralizację najłatwiej jest zaobserwować przy określaniu dominacji ręki, jednak dotyczy 

ona  wszystkich  parzystych  narządów  –  rąk,  nóg,  oczu  i  uszu.  Wyróżnia  się  dwa  modele 

lateralizacji:  jednorodną  i  niejednorodną.  Lateralizacja  jednorodna oznacza,  że  dominują 

narządy zmysłu i ruchu po jednej stronie ciała, a przeważa półkula mózgu strony przeciwległej, 

natomiast  lateralizacja  niejednorodna może  być  nieustalona –  gdy  dziecko  nie  wykazuje 

wyraźnej preferencji żadnego narządu, lub  skrzyżowana – gdy dominacja narządów występuje, 

ale po przeciwnej stronie ciała, np. prawa ręka i lewe oko. 

Brak  dominacji  jednej  ze  stron  utrudnia  orientację  w  schemacie  ciała.  Dziecko  ma 

trudności ze wskazaniem prawej i lewej strony ciała, a także często myli kierunki w przestrzeni, 

ma  trudności  w  odwzorowaniu  figur  geometrycznych.  W  przypadku  oburęczności  często 

49  za: M. Bogdanowicz, ibidem, s. 120
50  za: H. Spionek, Dziecko leworęczne, Nasza Księgarnia, Warszawa 1961, s. 39
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zaznacza się brak koordynacji pracy obu rąk. Rozwój sprawności ruchowej tych dzieci zwykle 

jest opóźniony. 

W przypadku obuoczności rolę dominującą przy czytaniu pełni raz jedno, raz drugie oko i 

zdarza się, że dziecko początek wyrazu czyta jednym okiem a koniec drugim. Może to prowadzić 

do  niezauważania  liter  w  środku  wyrazu,  braku  rozumienia  czytanego  tekstu,  jak  również 

powolnego tempa czytania. 

Skrzyżowana  lateralizacja  również  jest  niebezpieczna,  gdyż  często  staje  się  źródłem 

problemów uczniów  szkole. „Wśród dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu stwierdzono 60% 

przypadków lateralizacji skrzyżowanej, podczas gdy wśród dzieci prawidłowo czytających tylko 

38%.”51 Dziecko ma trudności z nauką czytania i pisania, gdyż myli litery o podobnym kształcie, 

np. „p” z „b”, „u” z „n”, „w” z „m”. Jest to tzw. statyczne odwracanie liter. Oprócz tego u osób 

ze skrzyżowaną lateralizacją pojawia się także inwersja dynamiczna, czyli przestawianie liter w 

wyrazie,  opuszczanie  lub  dodawanie  liter  bądź  sylab  a  także  pismo  lustrzane  i  zakłócenia 

struktury graficznej pisma.52

Uważa się, że szczególnie niebezpieczna jest skrzyżowana lateralizacja w obrębie ręki i 

oka.   Powoduje  bowiem zaburzenia  koordynacji  wzrokowo –  ruchowej,  utrudniając  dziecku 

kontrolę wzrokową pracy ręki. 

To,  jak kształtuje  się  lateralizacja  wśród populacji  osób nie  jąkających  się,  opisywało 

wielu autorów. Przeważnie koncentrowali się oni na ręczności – z jaką częstotliwością występuje 

leworęczność. Dokładne badania na temat dominacji ręki i oka prowadził R. Zazzo w latach 70. 

Z jego badań wynika,  że jednostronnie silną lateralizację ręczną przejawia 67% osób,53 oczną 

70%.  Natomiast  lateralizację  jednorodną  w  zakresie  ręki  i  oka  przejawia  46%  osób, 

niejednorodną 27% i nieustaloną również 27%.54

Dominacja nogi jest ściślej związana z dominacją ręki niż oka. Gdy ręka i oko dominuje 

po  tej  samej  stronie  zwykle  towarzyszy  im  też  noga.  Natomiast,  gdy  ręka  i  oko  wykazują 

51  M. Bogdanowicz, ibidem, s. 59
52  H. Spionek, Dziecko leworęczne, Nasza Księgarnia, Warszawa 1961, s.44
53  za: R. Zazzo, Metody psychologicznego badania dziecka, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 

Warszawa 1974, s. 18 
54  za: R. Zazzo, op. cit. s.21
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skrzyżowaną lateralizację,  wówczas  dominacja  nogi  jest  zgodna z  dominacją  ręki.  Przypadki 

niezgodności ręki i nogi wskazują na przeuczanie dziecka.55 

Pierwsze próby dotyczące badania lateralizacji ucha zostały podjęte przez R. Pearcedo.56 

Według tego autora prawostronna dominacja oka i ucha miała miejsce u 49,3% badanej grupy, 

lewostronna zaś u 4%. W pozostałych przypadkach dominacja ucha była odmienna od dominacji 

innych narządów ruchu i zmysłu.

Lateralizację u osób jąkających się badał Zdzisław M. Kurkowski.57 Z jego badań wynika, 

że lewostronną lateralizację słuchową przejawia 26,7% jąkających się, prawostronną 28,9% osób 

a  nieokreśloną  44,4%.  Można  więc  powiedzieć,  że  71,1%  pacjentów  miało  problemy  w 

przetwarzaniu słuchowym dźwięków mowy.

„W przypadkach słuchowej lateralizacji lewostronnej występowało jąkanie toniczne lub 

kloniczno  –  toniczne,  a  w  przypadkach  lateralizacji  nieustalonej  znacznie  częściej  jąkanie 

kloniczne.”58

Jednostronną  prawostronną  lateralizację  w  zakresie  oka,  ręki  i  nogi  Z.  Kurkowski 

stwierdził tylko u 17,7% jąkających się. W jednym przypadku - 2,2% zaobserwował lateralizację 

lewostronną, natomiast w 80% jąkający się przejawiali lateralizację niejednorodną. Największy 

stopień nasilenia jąkania wystąpił właśnie w przypadkach niejednorodnej lateralizacji. 

WYNIKI BADAŃ

Do  sformułowania  swoich  wyników  przeanalizowałam  478  kart  logopedycznych 

pacjentów poradni,  którzy od 1990 do 2006 roku brały udział  w terapii  jąkania prowadzonej 

przez doktora K. Szamburskiego. Byli to mieszkańcy Warszawy i okolic w wieku 3 – 29 lat, o 

różnym stopniu nasilenia niepłynności.  Danych do kart  udzielał  zawsze jeden z rodziców lub 

55  A. Harris, za: M. Bogdanowicz, op. cit. s. 100
56  za: M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, op. cit. s. 100
57  Z. Kurkowski, Lateralizacja słuchowa a jąkanie [w:] Audiofonologia, t. XVIII, 2000
58  Z. Kurkowski, Lateralizacja słuchowa a jąkanie, ibidem
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opiekunów  osoby.  Nie  zawsze  były  tam  zamieszczone  wszystkie  potrzebne  mi  informacje, 

dlatego przy każdym analizowanym problemie odnotowuję, na jakiej populacji się opieram. 

Przyczyny jąkania najczęściej przewijające się w literaturze podzieliłam na 10 kategorii. 

Wśród nich znalazły się następujące: 

1. Jąkanie w rodzinie – zaliczam tu wszystkie osoby, które w kartach miały adnotację o 

występowaniu jąkania wśród bliższych lub dalszych członków rodziny. 

2. Opóźniony  rozwój  mowy –  w  ankietach  ten  aspekt  był  specjalnie  oznaczany,  jeśli 

natomiast takich informacji brakowało, a dziecko wypowiadało pierwsze zdania powyżej 

3 roku życia, również rozwój mowy uznawałam za opóźniony.

3. Przestrach  /  uraz  „Przestrach”  –  zwykle  związany  był  z  napaścią  przez  zwierzęta 

(przeważnie psy), ale często przyczyna przestrachu nie była bliżej określana, natomiast 

rodzice określali związek właśnie tego czynnika z powstaniem jąkania.

„Uraz” – w tej  kategorii   znalazły się różnego rodzaju obrażenia ciała (zszywania, 

złamania, poparzenia), ale także szok z powodu uderzenia i różnego rodzaju upadki 

mniej lub bardziej poważne.

4. Pobyt poza domem – to przeważnie hospitalizacja dziecka, wyjazd na wczasy – zmiana 

środowiska lub zmiana miejsca zamieszkania.

5. Zmiana sytuacji  społecznej  dziecka –  to  przeważnie  pójście  do  przedszkola  lub  do 

szkoły – rozpoczęcie edukacji i rozstanie z rodzicami.

6. Narodziny młodszego rodzeństwa / konflikt ze starszym – w wielu ankietach przyjście 

na świat młodszego rodzeństwa było oznaczane jako bezpośrednia przyczyna jąkania. W 

kategorii  tej  zawarłam  również  rywalizację  ze  starszym  rodzeństwem  o  uwagę  osób 

znaczących.

7. Konflikt między rodzicami / stresujące wychowanie 

„Konflikt  między  rodzicami”  to  ogólna  nazwa  na  sytuację,  gdy  rodzice  się 

rozwodzą, albo często kłócą, czego dziecko jest świadkiem. 

„Stresujące  wychowanie”  natomiast  to  najczęściej  wojskowy styl  wychowania, 

surowa  dyscyplina  i  kary  (także  fizyczne).  Do  kategorii  tej  zaliczam  również 
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sytuacje,  w  których  dzieci  wychowują  się  w  rodzinach  alkoholików  i  stale 

przeżywają lęk,  a także rodziny stosujące nadmierne wymagania wobec dzieci, 

jeśli  chodzi o wyniki  w nauce – dziecko jest stale krytykowane lub do czegoś 

zmuszane. 

8. Śmierć lub wyjazd kogoś bliskiego - w kategorii tej znaleźli się zarówno rodzice jak i 

dziadkowie, a czasem wujkowie, z którymi dzieci były bardzo zżyte i których odejście 

bardzo przeżyły.  Zaliczają  się  tu  również  osoby,  z  którymi  dziecko  było  związane,  a 

musiało się rozstać, np. z powodu ich dłuższego wyjazdu za granicę. 

9.  Skrzyżowana lateralizacja – co najmniej dwie zmienne różniące się od siebie. Problem 

ten omówię szerzej w dalszej części artykułu. 

10.  Niewyjaśnione –  jąkanie  pojawiło  się  bez  wyraźnie  wskazanej  przyczyny,  gdyż  nie 

zaobserwowano u nich żadnego z wyżej wymienionych czynników predysponujących.

b. Jąkanie w rodzinie

Według I. Styczek dziedziczne skłonności do jąkania w formie niepełnowartościowego 

systemu nerwowego, stwierdza się u 30 – 40% jąkających się. W wywiadach przeprowadzonych 

u tych osób można znaleźć dane,  że jedno z rodziców lub dziadków jąkało się, albo mówiło 

bardzo szybko. 59

Z  moich  badań  wynika,  że  jąkanie  w  rodzinie  osób  zgłaszających  się  do  poradni 

wystąpiło w 114 przypadkach. Stanowi to 33% wszystkich osób jąkających się. Potwierdza to 

więc tezę I. Styczek. Prawie co trzeci jąkający się ma w rodzinie bliższej lub dalszej kogoś z 

niepłynnością  lub  przyspieszonym tempem mowy.  Jąkanie  w rodzinach częściej  występuje  u 

osób, które nie jąkają się od początku rozwoju mowy (35%).

c. Opóźniony rozwój mowy

59  I. Styczek, Logopedia, op. cit., s. 320
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Opóźniony rozwój mowy występuje u 103 osób, co stanowi 22% wszystkich jąkających 

się zgłoszonych do poradni. Prawie co piąty jąkający się przejawia opóźnienia. 

W grupie tej znacznie więcej opóźnień wykazują chłopcy (5:1). Nieco inaczej wygląda to 

u  osób,  u  których  opóźnień  w rozwoju mowy nie  było.  Tutaj  stosunek mężczyzn  do kobiet 

wygląda 3,5:1 na niekorzyść mężczyzn.

3. Przestrach / uraz

Przestrach występuje z taką samą częstotliwością u osób z jąkaniem od początku rozwoju 

mowy (9%) i  nie  od początku  rozwoju mowy (9%).  Uraz wystąpił  częściej,  ale  z  niewielką 

przewagą u osób, u których jąkanie pojawiło się później (6%). 

Osób, które silnie się czegoś przestraszyły (i to było prawdopodobną przyczyną jąkania) 

znalazłam  w  kartach  41.  Stanowi  to  9%  wszystkich  jąkających  się.  Natomiast  osób,  które 

odniosły jakiś uraz było 20, co stanowi 4% jąkających się. 

W  niektórych  kartach  podana  była  przyczyna  jąkania  –  „przestrach”  lub  „uraz”,  a 

informacja o czasie powstania jąkania nie została już zawarta. Mogło być tak, że osoba przeżyła 

silny  bodziec  emocjonalny  (strach)  w  bardzo  wczesnym  dzieciństwie,  a  sytuacja  nie  została 

zapamiętana, jednak strach i jego skutki pozostały w postaci jąkania. 

Uraz  i  przestrach  mogły  więc  być  przyczyną  jąkania  zarówno  w  grupie  osób  

z jąkaniem od początku rozwoju mowy jak i wśród tych, u których jąkanie pojawiło się później. 

Co więcej jest 5 osób, u których za przyczynę powstania jąkania podaje zarówno przestrach jak i 

uraz, ale zaczęły się one jąkać w różnym wieku – przed trzecim rokiem życia i po 3 roku życia. 

d. Pobyt poza domem

Wszystkich osób, które upatrują przyczynę swojego jąkania w pobycie poza domem jest 

20. Stanowi to 4% wszystkich jąkających się. Kobiet w tej grupie jest 6, mężczyzn 14. Przewaga 

mężczyzn  nad  kobietami  wynosi  nieco  ponad  2:1.  Żadna  z  kobiet  nie  zaczęła  się  jąkać  po 
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powrocie z wczasów, na wszystkie niekorzystnie wpłynął szpital. Pobyt w szpitalu spowodował 

jąkanie u 3% pacjentów, a wyjazd na wczasy u 1%. 

e. Zmiana sytuacji społecznej dziecka

U 49 osób na 478 przebadanych  zaobserwowano właśnie  ten czynnik  jako przyczynę 

powstania jąkania. W kartach odnotowywane było, że jąkanie wystąpiło, gdy dziecko poszło do 

szkoły lub przedszkola, lub jego mowa pogorszyła się, albo jąkanie powróciło. Stanowi to 10% 

wszystkich jąkających się. W grupie tej przewagę stanowią mężczyźni 3,5:1. 

Okazuje się, że najbardziej dla dzieci stresujące jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej 

(zerówkę zaliczam również  do  tej  grupy).  29  osób upatruje  w tym początek  swego jąkania. 

Pójście do szkoły wywołało jąkanie u 19 osób, a u jednej osoby jąkanie pojawiło się po przyjściu 

do żłobka.  

W zestawieniu uwzględniłam tylko te osoby, które w karcie miały zaznaczone, że jąkanie 

pojawiło się u nich po przyjściu do przedszkola lub szkoły.  Jest jednak wiele takich osób, u 

których  rodzice  mogli  nie  zauważyć  związku  pójścia  dziecka  do  placówki  oświatowej  z 

powstaniem jąkania. Zmiana sytuacji społecznej była bardzo silnym przeżyciem dla dziecka, a 

skutki jąkania wystąpiły nie od razu po pierwszym tygodniu nauki, lecz nieco później. Dlatego 

rodzice nie upatrywali tej przyczyny w powstaniu jąkania. 

Poniżej  zestawiam osoby  z  uwzględnieniem płci,  które  chodziły  do  przedszkola,  lub 

zerówki  a  jąkanie  wystąpiło  u  nich  właśnie  w tym okresie  (od  3  do  6  roku życia).  W tych 

przypadkach pójście do przedszkola mogło spowodować jąkanie, mimo iż nie zawsze w karcie 

było to zaznaczone. Ponadto uwzględniam także te osoby, u których jąkanie pojawiło się w 7 

roku życia – mogło to być związane z pójściem do szkoły – u 8 z nich nie ma informacji na temat 

przyczyny jąkania. 

JĄKANIE  WYSTĄPIŁO
w 3 r. ż. w 4 r. ż. w 5 r. ż. w 6 r. ż. w 7 r. ż.

Mężczyźni 26 21 19 21 20
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Kobiety 12 8 0 3 7
Razem 38 29 19 24 27

Podsumowanie Liczba osób razem %
137 29%

Zmiana sytuacji społecznej dziecka a powstanie jąkania (2), oprac. własne na podstawie kart logopedycznych

Z powyższych  zestawień wynika,  że  jąkanie  wystąpiło  u 137 osób, które chodziły do 

przedszkola, zerówki lub do szkoły i jąkanie pojawiło się u nich w okresie od 3 do 7 roku życia. 

Stanowi to 29% wszystkich jąkających się. Można więc uznać, że zmiana sytuacji społecznej 

spowodowała jąkanie u 29% osób zgłoszonych do poradni, mimo iż wcześniej wykazywałam, że 

u 10%. Stosunek mężczyzn do kobiet w tej grupie jest taki sam, jak poprzednio i wynosi 3,5:1. 

f. Narodziny młodszego rodzeństwa / rywalizacja ze starszym

Narodziny  młodszego  rodzeństwa  albo  rywalizacja  ze  starszym  nie  miały  wyraźnego 

wpływu na powstanie jąkania. Na przyczyny te wskazały łącznie 22 osoby, co stanowi tylko 5% 

wszystkich osób, jakie zgłosiły się do poradni w ciągu 16 lat. Narodziny młodszego rodzeństwa 

stały się przyczyną jąkania u 3% osób, a rywalizacja ze starszym rodzeństwem u 2%.

Rodzeństwo  (młodsze  lub  starsze  w  liczbie  od  jednego  do  sześciu)  miało  368  osób 

zgłoszonych do poradni. 

1. Rodzeństwo starsze miało 214 osób

2. Rodzeństwo młodsze - 187 osób

3. Rodzeństwo bliźniacze – 9 osób

Gdy wzięłam pod uwagę czas powstania jąkania i narodzin rodzeństwa, okazało się, że 

czynnik ten mógł spowodować jąkanie u trzech razy więcej osób niż wykazywałam poprzednio. 

Tym razem osób jest 42, co stanowi 11% jąkających się mających rodzeństwo.

W ten sam sposób nie mogę niestety stwierdzić, jak rywalizacja ze starszym rodzeństwem 

wpłynęła na powstanie jąkania. Przyczyna ta musiała być w kartach wyraźnie określona, bym 

mogła  ją  uznać.  Określenie,  że  wszystkie  jąkające  się  osoby,  które  mają  starsze  rodzeństwo 

jąkają się w wyniku rywalizacji,  byłoby nadinterpretacją.  Dlatego pozostanę przy poprzednim 
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wyniku – osób jąkających się w wyniku rywalizacji ze starszym rodzeństwem jest 8, co stanowi 

2% wszystkich jąkających się. 

Podsumowując, narodziny młodszego rodzeństwa / rywalizacja ze starszym spowodowała 

jąkanie łącznie u 13% osób z poradni.

g. Śmierć lub wyjazd kogoś bliskiego

Śmierć lub wyjazd kogoś bliskiego z rodziny przeżyło 14 osób, co stanowi 3% wszystkich 

jąkających się. W tej grupie widać tylko niewielką przewagę mężczyzn nad kobietami. 

h. Konflikt między rodzicami / stresujące wychowanie

Osób,  wobec  których  stosuje  się  stresujące  wychowanie  i  które  przeżywają  konflikt 

między rodzicami jest 20 (jedna osoba zalicza się do jednej i drugiej grupy). Stanowi to łącznie 

4% wszystkich  jąkających  się.  Przewaga jest  tu  mężczyzn  w stosunku 3:1.  Konflikt  między 

rodzicami wystąpił  w 2% przypadków (11 osób), stresujące wychowanie podobnie – 2% (10 

osób).

i. Skrzyżowana lateralizacja

Lateralizacja u osób jąkających się została odnotowana w 407 ankietach. We wszystkich 

określona była ręczność, rzadziej  oczność (259), nożność (143) i uszność (99). Do określenia 

skrzyżowanej lateralizacji  potrzeba przynajmniej  dwóch zmiennych:  ręka – oko, ręka – noga, 

ręka  –  ucho,  oko  –  noga,  oko  –  ucho,  noga  –  ucho.  W dalszej  części  artykułu  zamierzam 

prześledzić, jak lateralizacja tych narządów przebiegała wśród jąkających się z poradni. 

Ogólnie  skrzyżowaną  lateralizację  przejawiało  98  badanych  (na  478  zgłoszonych). 

Stanowi  to  20% wszystkich  jąkających  się.  Jedna osoba przejawiała  zupełny brak dominacji 

narządów  ruchu  i  zmysłu  (była  oburęczna,  obunożna,  obuoczna,  obuuszna),  natomiast  w 

dziewięciu  przypadkach lateralizacja  była  nieustalona  przy jednym narządzie,  np.  osoba była 
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prawooczna, prawonożna, prawouszna ale oburęczna.  Wszystkich więc osób z problemami w 

lateralizacji było 108, co stanowi 23%. 

j. Niewyjaśnione

W ankietach odnotowałam 135 osób, u których jąkanie nie dało się wyjaśnić w wyżej 

wymieniony  sposób.  Żadna  z  wymienionych  tu  przyczyn  bowiem  nie  wystąpiła.  Osoby  te 

zaklasyfikowałam więc do kategorii „niewyjaśnione”. Jest ich 28%.

Jak wynika z badań, do najczęstszych przyczyn powstawania jąkania należą następujące: 

Przyczyny jąkania
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Z  powyższego  zestawienia  wynika,  że  największy  wpływ  na  powstanie  jąkania  ma 

posiadanie  jąkających  się  osób  w  rodzinie  –  33%,  na  drugim  miejscu  jest  zmiana  sytuacji 

społecznej dziecka – 29%, a najmniejszy wpływ ma śmierć lub wyjazd kogoś bliskiego. 

Często było tak, że jedna osoba miała wymienionych w karcie kilka czynników, które 

mogły stać się przyczyną jąkania, dlatego suma wyżej wymienionych wynosi więcej niż 100%. U 

28% osób nie wskazano żadnej przyczyny jąkania. Po wykluczeniu skrzyżowanej lateralizacji i 

powstania jąkania w czasie, gdy dziecko szło do szkoły lub przedszkola, zaliczałam te osoby, do 

grupy „niewyjaśnione”. Mimo więc tylu przyczyn powstawania jąkania w wielu przypadkach jest 

ono nadal niewyjaśnione. 

Spośród  czynników dyspozycyjnych największe znaczenie w powstaniu jąkania miało 

posiadanie jąkających się osób w rodzinie. Czynnik ten wystąpił u 33% wszystkich jąkających 

się zgłoszonych w poradni. U 23% jąkających się wystąpiła skrzyżowana lateralizacja, a u 22% - 

opóźnienie rozwoju mowy. Ciężki przebieg porodu (niską punktację Apgar – poniżej 7 punktów) 

odnotowano u 4% osób. 

Wśród  czynników  wyzwalających największe  znaczenie  miała  zmiana  sytuacji 

społecznej dziecka. Z tego powodu jąkanie pojawiło się u 29% osób. Mniejsze znaczenie w tej 

grupie  miało  narodzenie  młodszego  rodzeństwa  /  rywalizacja  ze  starszym.  Czynnik  ten 

spowodował jąkanie u 13% osób. Przestrach i uraz stały się przyczyną niepłynności u 9%. Są to 

najczęstsze przyczyny jąkania. Pozostałe pojawiają się z mniejszą częstotliwością. Pobyt dziecka 

poza  domem,  konflikt  między  rodzicami  /  stresujące  wychowanie  pojawiają  się  u  4%. 

Najmniejszy wpływ na powstanie jąkania miała śmierć (odejście) kogoś bliskiego – 3%. 

Czynniki wzmacniające nie były odnotowywane w ankietach i trudne są do uchwycenia. 

Wiadomo  jednak,  że  u  tych  osób  musiały  się  pojawić,  ponieważ  wystąpiło  jąkanie.  Do 

czynników tych należą nagrody,  jakie dziecko otrzymało,  gdy zaczęło się jąkać – odzyskanie 

uwagi rodziców, ucieczka od trudnej sytuacji społecznej, podtrzymanie wysokiej samooceny. 

Nadal  bardzo dużo jest  niewyjaśnionych  przyczyn  powstawania  jąkania.  U 28% osób 

uczęszczających na zajęcia do poradni nie da się wskazać żadnej z wyżej omówionych przyczyn. 
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Uzyskanych przeze mnie danych nie mogę porównać z danymi z literatury,  gdyż tego 

typu  badania  statystyczne  nie  były  dotychczas  przeprowadzane.  Autorzy  podając  przyczyny 

powstawania  jąkania  nie  podawali  częstotliwości  ich  występowania.  Jedynie  I.  Styczek  w 

„Logopedii” podaje, że jąkanie występuje w rodzinach osób jąkających się z częstotliwością 30 – 

40%.  Z  moich  badań  natomiast  wynika,  że  33% osób,  które  zgłosiły  się  do  poradni  miały 

jąkających się członków w rodzinie bliższej lub dalszej. Dane te są jak widać zbliżone. 

Jąkanie a lateralizacja

• Dominacja ręki

Wśród pacjentów z poradni dominują osoby praworęczne – 89%, leworęczni zaś stanowią 

10%. Podział na osoby prawo- i leworęczne w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia 

się następująco:

- wśród trzylatków są tylko osoby praworęczne 100% (7 osób);

- u  czterolatków osoby praworęczne stanowią 83% (10 osób), leworęczne zaś 17% (2 

osoby), nie ma osób oburęcznych;

- wśród pięciolatków 16 osób jest praworęcznych, co stanowi 84% i 3 osoby leworęczne 

(16%);

-  wśród osób  sześcioletnich 95% (53 osoby)  wykazuje  dominację  prawej  ręki,  5% (3 

osoby) dominację lewej ręki. W grupie tej nie ma osób z nieustaloną ręcznością;

- wśród siedmiolatków osób praworęcznych jest 40, co stanowi 93%, leworęcznych zaś 2 

osoby - 5%, jedna osoba nie ma ustalonej ręczności;

-  wśród  ośmiolatków 89%  jest  praworęcznych  (33  osoby),  8%  leworęcznych  

(3 osoby) i jedna osoba oburęczna – 3%;

-  wśród  dziewięciolatków 22  osoby  –  89%  jest  praworęcznych,  2  osoby  –  8%  jest 

leworęcznych i jedna osoba – 4% oburęcznych (z lekką przewagą ręki prawej);
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-  dziesięciolatki są  w  89%  praworęczne  (31  osób),  w  8%  leworęczne  

(3 osoby) i jedna osoba oburęczna, co stanowi 3%;

-  wśród  osób  jedenastoletnich również  przeważa  praworęczność  97%  (28  osób), 

leworęcznych jest 3% (1 osoba), brak w tej grupie oburęcznych;

- wśród dwunastoletnich 88% jest praworęcznych (30 osób), 9% leworęcznych (3 osoby) i 

jedna osoba oburęczna – 3%;

- wśród osób trzynastoletnich 85% jest praworęcznych (23 osoby), 15% leworęcznych (4 

osoby), brak w tej grupie osób oburęcznych;

-  wśród  czternastolatków jest  najwięcej  osób  leworęcznych  ze  wszystkich 

przedstawionych  tu  grup  –  26%  (6  osób),  praworęcznych  jest  74%  (17  osób),  brak 

oburęcznych;

-  w  grupie  osób  najstarszych  (15  –  29  lat)  dominują  praworęczni  90%  (53  osoby), 

leworęcznych jest 8% (5 osób) i jedna osoba oburęczna (z lekką przewagą ręki prawej) – 

2%.

Zarówno w grupie osób praworęcznych, jak i leworęcznych stosunek mężczyzn do kobiet 

wynosi 4:1. W grupie oburęcznych stosunek ten nieco się zmienia i wynosi 5:1 (na niekorzyść 

mężczyzn).

Wśród jąkających  się  trzylatków są tylko  osoby praworęczne.  Z  kolei  u  czterolatków 

przybywa leworęcznych  – do 17%. Od 5 r.ż.   obserwuje się  spadek leworęczności  do 5% u 

sześciolatków  a  następnie  wzrost  do  8%  u  dziesięciolatków.  U  jedenastolatków  następuje 

gwałtowne zmniejszenie osób leworęcznych do 3% (najmniej ze wszystkich grup). Następnie w 

kolejnych  grupach  wiekowych  obserwujemy  ponowny  wzrost  leworęczności  od  9%  u 

dwunastolatków, do aż 26% u czternastolatków. W najstarszej grupie zauważamy spadek do 8%. 

Na poniższym wykresie przedstawiam częstość występowania leworęczności wśród jąkających 

się.
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• Dominacja ręki i oka

Wśród osób z  poradni  przeważają  prawooczni  –  jest  ich  175 osób,  co  stanowi  68%, 

lewoocznych jest 81 osób – 31%, obuocznych natomiast 3 osoby – 1%. 

Do określenia  lateralizacji  w zakresie  ręki  i  oka dysponowałam 259 ankietami  z  taką 

informacją. Osoby te podzieliłam na sześć grup wiekowych:

- przedszkolną - 3 – 5 lat

- „zerówkową” - 6 lat

- młodszą szkolną – 7 – 9 lat

- starszą szkolną – 10 – 12 lat

- gimnazjalną – 13 – 15 lat

- licealną z dorosłymi – powyżej 16 lat
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Wśród tych  osób badałam,  z  jaką częstotliwością  pojawia się  lateralizacja  jednorodna 

prawostronna, lewostronna i skrzyżowana (prawa ręka – lewe oko, lewa ręka – prawe oko). W 

kategorii „inne” umieściłam osoby oburęczne, obuoczne lub z nieokreśloną lateralizacją. 

Z obserwacji tych wynika, że 67% jąkających się przejawia lateralizację jednorodną w 

zakresie  ręki  i  oka,  33%  zaś  –  niejednorodną.  W  poszczególnych  grupach  wiekowych 

lateralizacja ta rozkłada się następująco:

-  Wśród  osób  z  grupy  przedszkolnej 71%  zlateralizowanych  jest  jednorodnie  (57% 

prawostronnie i 14% lewostronnie), a 29% ma lateralizację skrzyżowaną.

-  Wśród  sześciolatków również  przeważa lateralizacja  jednorodna,  stanowi 67%, przy 

czym w grupie tej brak jest osób lewostronnych. Lateralizacja skrzyżowana wynosi 33%. 

-  W  grupie  dzieci  szkolnych  młodszych lateralizacja  jednostronna  stanowi  64% 

(prawostronna 60% i lewostronna 4%), skrzyżowana i nieustalona natomiast 36%.

-  W  grupie  dzieci  szkolnych  starszych lateralizacja  jednorodna  stanowi  66%  

(57% prawostronna i 6% lewostronna), a skrzyżowana i niejednorodna 37%.

-  W  grupie  gimnazjalnej przewaga  lateralizacji  jednorodnej  wynosi  65%  

(59% prawostronna i 6% lewostronna), nad niejednorodną i nieustaloną 35%.

-  Wśród  osób  najstarszych lateralizacja  jednorodna  stanowi  74%  

(70% prawostronnych i 4% lewostronnych), skrzyżowana natomiast wynosi 26%. 

Oburęczności  lub  obuoczności  w  ogóle  nie  przejawiają  najmłodsi  badani  

3 – 6 lat. W pozostałych grupach wynosi ona 4% a w gimnazjum 2%.

Moje badania potwierdzają, że w postawaniu jąkania szczególnie niekorzystne znaczenie 

ma  lateralizacja  skrzyżowana.  Skrzyżowanie  w obrębie  ręki  i  oka  występuje  średnio  u  33% 

jąkających  się  pacjentów z  poradni.  Z  największą  częstotliwością  lateralizacja  niejednorodna 

występuje w grupie dzieci szkolnych starszych (37%) i nieco mniejszą w grupie dzieci szkolnych 

młodszych  (36%). Najrzadziej  natomiast  wśród osób najstarszych (powyżej  16 roku życia)  – 

26%. 

Poniżej przedstawiam na wykresie jak zmienia się liczba osób z lateralizacją skrzyżowaną 

w poszczególnych grupach wiekowych. 
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Skrzyżowana lateralizacja w obrębie ręki i oka wśród 
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Dominacja ręki i nogi

Dominacja nogi określona była w 143 kartach, natomiast ręki i nogi równocześnie w 142 

kartach. W jednej bowiem podana była dominacja nogi i oka, ale bez ręczności.

Osób prawonożnych  odnotowano 108 co stanowi 75% jąkających  się  zgłoszonych  do 

poradni. Osób lewonożnych było w ankietach 31 – 22%, natomiast 4 okazały się być obunożne – 

3%.  

We wszystkich  grupach  wiekowych  przeważa  lateralizacja  jednorodna  -  średnio  72% 

osób  jąkających  się  zlateralizowanych  jednorodnie  w  zakresie  ręki  i  nogi.  Przewaga 

jednorodności zmienia się wraz z wiekiem. W grupie osób najmłodszych występuje u 57%. W 

kolejnych grupach rośnie do 83% u osób 10 – 12 – letnich, a następnie spada do 62,5% w grupie 

najstarszej. Warte zauważenia jest to, że osób zlateralizowanych jednostronnie prawostronnie jest 

tyle samo w grupie najmłodszej, co i w najstarszej – 50%. 
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Jest 5% osób przejawiających oburęczność lub obunożność. Największy ich odsetek jest 

w grupie najstarszej – 12,5%, w grupie sześciolatków natomiast nie ma ich wcale. 

Skrzyżowana lateralizacja  w obrębie  ręki  i  nogi  ogólnie  występuje  u  28% pacjentów. 

Wraz z wiekiem spada liczba osób z lateralizacją niejednorodną od 43% w grupie osób 3 – 5 lat 

do 17% w grupie  osób 10 – 12 lat.  W kolejnej  grupie wiekowej  rośnie (23%) i  wśród osób 

najstarszych  ponownie  zauważamy  dość  duży  odsetek  niejednorodnie  zlateralizowanych 

(37,5%). Najwięcej osób ma skrzyżowaną lateralizację w grupie najmłodszej - 43%, a najmniej 

jest ich w grupie szkolnej starszej – 17%. 

Rozkład tych danych przedstawiam na poniższym wykresie. 

Skrzyżowana lateralizacja w obrębie ręki i nogi
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• Dominacja ręki i ucha

Jak wcześniej już wspomniałam uszność w kartach była najrzadziej określana. Informacje 

na ten temat znalazłam tylko w 99 ankietach. Wśród nich 80 osób (81%) jest prawousznych, a 19 

(19%) lewousznych. We wszystkich tych ankietach określona była też ręczność.
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Skrzyżowana lateralizacja w obrębie ręki i ucha występuje u 19% pacjentów poradni. W 

najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej osób tych jest najwięcej – 33%. Wśród sześciolatków 

takiego skrzyżowania nie obserwuje się wcale. W grupie szkolnej starszej i w gimnazjum osób z 

niejednorodną lateralizacją jest jednakowo dużo - 11%, natomiast w grupie szkolnej młodszej – 

23%. Tylko u jednej osoby stwierdzono oburęczność i prawouszność. 

Lateralizację jednorodną lewostronną przejawia ok. 7% osób w wieku 6 – 12 lat.  Nie 

obserwuje jej się wcale wśród osób najmłodszych (3 – 5 lat) i w wieku gimnazjalnym (13 – 15 

lat).  Największy  natomiast  odsetek  osób  jąkających  się  lewostronnych  jest  wśród  osób 

najstarszych – 33,3%. 

Zestawienie lateralizacji skrzyżowanej w obrębie ręki i ucha przedstawiam na poniższym 

wykresie. 

Skrzyżowana lateralizacja w obrębie ręki i ucha
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Dominacja oka i nogi

W  ankietach  znalazłam  140  osób,  u  których  określona  była  oczność  i  nożność 

równocześnie. Skrzyżowana lateralizacja w obrębie oka i nogi występuje u 34% jąkających się 
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osób.  W największym  stopniu  przejawia  ją  grupa  najstarsza  (37,5%),  a  zaraz  po  niej  grupa 

najmłodsza  (36%).  Najmniejszy  odsetek  osób  z lateralizacją  niejednorodną  jest  wśród 

gimnazjalistów, (13 – 15 lat) – 29%. 6 osób (7%) zlateralizowanych jest inaczej, tzn. stwierdzono 

u nich obuoczność i praworożność, prawoboczność i obunożność lub obuoczność i lewonożność. 

Zestawienie lateralizacji skrzyżowanej w obrębie oka i nogi przedstawiam na poniższym 

wykresie.
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Na wykresie tym widać, że skrzyżowanie w obrębie dominacji oka i nogi znajduje się 

mniej  więcej  na  tym  samym  poziomie.  Jeśli  następują  wzrosty  i  spadki  w  obrębie 

poszczególnych grup to są one nieznaczne. Lateralizacja niejednorodna spada z 36% w grupie 

najmłodszej do 31% u sześciolatków, a następnie wzrasta w kolejnych grupach, do 35% w grupie 

szkolnej starszej. W gimnazjum znów odnotowuje się spadek (największy) – do 29%, a w grupie 

najstarszej następuje wzrost do 37,5%. 

• Dominacja oka i ucha
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Dominacja oko – ucho określona została w 99 ankietach. Skrzyżowaną lateralizację w 

obrębie  oka  i  ucha  przejawia  35%  pacjentów  z  poradni.  Najwięcej  tego  typu  skrzyżowań 

obserwuje  się  w  grupie  najstarszej  –  67%.  Jest  to  pierwszy  przypadek,  gdy  liczba  osób 

zlateralizowanych niejednorodnie przekracza liczbę osób zlateralizowanych jednorodnie. 

Wśród  najmłodszych  odsetek  osób  o  lateralizacji  niejednorodnej  jest  taki  sam,  jak  o 

lateralizacji jednorodnej i wynosi 50%. Najrzadziej skrzyżowaną lateralizację obserwuje się w 

grupie sześciolatków (8%) i w gimnazjum (11%). 

Na  poniższym  wykresie  przedstawiam,  jak  zmienia  się  liczba  osób  ze  skrzyżowaną 

lateralizacją w obrębie oka i ucha w poszczególnych grupach wiekowych.

Skrzyżowana lateralizacja w obrębie oka i ucha
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Z powyższego  wykresu  wynika,  że  lateralizacja  początkowo  jest  skrzyżowana  u  połowy 

pacjentów.  Następnie  ilość  tych  przypadków  znacznie  spada,  do  8%  u  sześciolatków  a  w 

kolejnych grupach rośnie – do 32% w grupie szkolnej młodszej i 41% w grupie szkolnej starszej. 

W  gimnazjum  obserwujemy  spadek  skrzyżowań  do  11%,  a  wśród  licealistów  i  dorosłych 

gwałtowny i największy ich przyrost do 67%. 
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• Dominacja nogi i ucha

Dominacja  nogi  i  ucha  określona  była  w  95  ankietach.  Skrzyżowaną  lateralizację  w 

obrębie nogi i ucha przejawia 14% pacjentów. Najwięcej skrzyżowań obserwuje się w grupie 

przedszkolnej  (33%).  W dwóch najstarszych  grupach (powyżej  13 lat)  nie  obserwuje się  ich 

wcale.  Ciekawe  jest,  że  w  najstarszej  grupie  wszystkie  osoby  przejawiały  lateralizację 

jednostronną lewostronną. W innych grupach przeważała prawostronna. 

Wśród osób o skrzyżowanej  lateralizacji  znalazła  się  jedna obunożna i  lewouszna,  co 

stanowi 8%. 

Na poniższym wykresie przedstawiam, jak zmienia się skrzyżowana lateralizacja wśród 

poszczególnych grup wiekowych. 

Skrzyżowana lateralizacja w obrębie nogi i ucha
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Skrzyżowaną  lateralizację  w  obrębie  nogi  i  ucha  obserwujemy  u  33%  pacjentów 

najmłodszych.  W  kolejnej  grupie  odnotowujemy  gwałtowny  ich  spadek,  do  9%  wśród 
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sześciolatków. Następnie obserwujemy wzrost skrzyżowań w grupie szkolnej młodszej do 20%, 

nieznaczny  ich  spadek  w  grupie  szkolnej  starszej  do  19%  i  spadek  całkowity  w  grupach 

najstarszych. 

Podsumowując, najwięcej przypadków skrzyżowanej lateralizacji obserwuje się dla oka i 

ucha – 35%, nieco mniej wśród oka i nogi – 34% a następnie wśród ręki - oka – 33% i ręki - nogi 

– 28%. Następnie  obserwujemy znaczny spadek skrzyżowań do 19% w obrębie  ręki – ucha. 

Najmniej skrzyżowań obserwuje się w obrębie nogi – ucha – 14%. 

Zestawienie to przedstawiam na poniższym wykresie. 

Skrzyżowana lateralizacja wśród jąkających się
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Biorąc  pod  uwagę  grupy  wiekowe  najwięcej  skrzyżowań  obserwuje  się  wśród 

najmłodszych pacjentów – 37%, a następnie wśród najstarszych – 34%. W następnej kolejności 

są dzieci szkolne młodsze 28% i dzieci szkolne starsze 27%. Najmniej skrzyżowań obserwuje się 

w dwóch grupach – wśród sześciolatków i gimnazjalistów – po 18%. 

Zestawienie to przestawiam na poniższym wykresie.
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Skrzyżowaną  lateralizację  odnotowałam u  23% osób.  Według  badań  R.  Zazzo  wśród 

ogółu populacji przeważają praworęczni – 57%. Natomiast leworęcznych jest więcej w grupie 

jąkających się niż nie jąkających. Badania A. Nowak wskazują, że więcej osób leworęcznych jest 

w grupie jąkających się, ale różnica ta jest tak nieznaczna (2%), iż nie wydaje się, by występował 

związek między leworęcznością a jąkaniem. U Ajuriaguerry przeważającym typem lateralizacji 

wśród jąkających się niezależnie od wieku badanych jest oburęczność.60 

W  analizowanym  przeze  mnie  materiale  leworęczność  wystąpiła  u  10%  osób, 

praworęczność natomiast u 89%. Wśród jąkających się przeważają więc praworęczni niezależnie 

od grupy wiekowej.  Oburęczność lub brak lateralizacji  zostały odnotowane tylko u 1% osób 

jąkających się.  

Ciekawe  zauważenie  jest  to,  że  w  11  r.  ż.  wśród  osób  jąkających  się  jest  najmniej 

leworęcznych (3%), natomiast w tym samym wieku wśród ogółu populacji obserwuje się wzrost 

leworęczności (z 6 do 10%). 

60  za: A. Nowak, Jąkanie a leworęczność i zaburzenia lateralizacji, Warszawa 1996
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Wśród  jąkających  się  stale  obserwujemy  wzrosty  i  spadki  leworęczności  

w poszczególnych grupach wiekowych,  podczas gdy wykres  populacji  nie jąkających się jest 

bardziej stabilny. Leworęczność w tej grupie spada wraz z wiekiem.  

Z  badań R.  Zazzo wynika,  że  silna  prawooczność  występuje  u  49% ogółu  populacji, 

natomiast  dominacja  jednorodna  w  zakresie  oka  u  65%.  Wśród  ogółu  populacji  przeważa 

dominacja  niejednorodna  w  zakresie  ręki  i  oka  –  54%.  Tylko  46%  przejawia  dominację 

jednorodną.  

Z moich badań natomiast wynika, że prawoocznych jąkających się jest 68%. U tych osób 

przeważa dominacja  jednorodna w zakresie  ręka – oko (67%>33%). Niejednorodność w tym 

zakresie utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie w różnych grupach wiekowych. 

Przewaga lateralizacji  jednorodnej nad niejednorodną wśród osób uczęszczających do poradni 

jest więc znaczna – 2 razy większa.

Wśród ogółu populacji obserwuje się tylko wzrost lateralizacji jednorodnej pod względem 

ręka – oko z 31% do 65%. U osób jąkających się zauważamy najpierw spadek jednorodności z 

71% do 64% a następnie wzrost do 74%. W grupie najmłodszej i najstarszej obserwuje się więc 

taki sam odsetek osób zlateralizowanych jednorodnie.

Wśród osób jąkających się przeważa lateralizacja jednorodna w zakresie ręki i nogi – 

72%.  Skrzyżowanie  w  obrębie  tych  narządów  zmienia  się  wraz  z  wiekiem.  Najwięcej 

niejednorodności obserwuje się wśród najmłodszych jąkających się – 43%, najmniej zaś u osób 

10  –  12  letnich  –  17%,  następnie  liczba  skrzyżowań  ponownie  wzrasta  do  37,5%.  Średnio 

lateralizacja skrzyżowana w obrębie ręki i nogi u jąkających się występuje u 28% osób. 

Wśród osób przeze mnie rozpatrywanych lewostronną lateralizację słuchową przejawia 

19% osób,  prawostronną  zaś  80%. W kartach  logopedycznych  nie  odnotowano obuuszności. 

Wyniki  te  znacznie  różnią  się  od  badań  M.  Kurkowskiego.  U  niego  bowiem  przewaga 

prawouszności  nad  lewousznością  wśród  osób  jąkających  się  nie  jest  aż  tak  wielka 

(28,9%>26,7%). 
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Skrzyżowaną lateralizację w obrębie ręki i ucha przejawia średnio 19% osób. Liczba tych 

skrzyżowań jest zmienna w zależności od wieku. Największa różnica między poszczególnymi 

grupami wiekowymi wynosi nawet 33%.  

Według  badań  C.  Porac  i  S.  Coren  wszystkich  osób  praworęcznych  (niezależnie  od 

jąkania) jest 88,2%, prawonożnych 81%, prawoocznych 71,1% a prawousznych 59,1%61.

Praworęcznych  pacjentów  zarejestrowanych  w  poradni  jest  natomiast  89%, 

prawonożnych 75%, prawoocznych 68%, a prawousznych 81%.  Dane osób jąkających się nie 

odbiegają  znacząco  od  ogółu  populacji.  W  obu  grupach  przeważają  prawostronni,  wśród 

jąkających się jest nawet więcej osób praworęcznych i prawousznych, niż w populacji osób bez 

zaburzeń mowy. 

PODSUMOWANIE

Jąkanie  to  złożony i  skomplikowany  problem.  Jest  powodowane przez  wiele  różnych 

czynników natury biologicznej,  społecznej  i  psychicznej.  Mimo iż wielu naukowców próbuje 

zgłębić ten problem, do tej pory nie udało się im ustalić etiologii tego zaburzenia. Wysuwa się 

jedynie liczne teorie. Z pozoru jąkanie wydaje się być nieszkodliwe, jednak nie leczone może 

prowadzić do logofobii,  zaniżonej samooceny,  zamykania się w sobie. Stałe „pilnowanie się” 

może powodować depresję, której skutkiem są natręctwa i fobie myślowe. 

Mówi się, że jąkanie jest wynikiem dysfunkcji mózgu lub osłabionej pracy lewej półkuli. 

Często  podkreśla  się  dziedziczenie  predyspozycji  do  jąkania  jako  jedną  

z przyczyn. W niektórych przypadkach wystarcza przestrach, długotrwała choroba czy szok po 

wypadku, aby powstała niepłynność.. 

Nadal  jednak  jest  wiele  niewyjaśnionych  przypadków  powstawania  jąkania  –  

z  moich  badań  wynika,  że  28%.  W  artykule  tym  starałam  się  przeanalizować  częstość 

występowania poszczególnych przyczyn. Z uwagi na to, że dotychczas takie badania statystyczne 

nie były jeszcze prowadzone, nie mogę swoich wyników odnieść do innych badaczy. 

61  C. Porac, S. Coren, Lateran preferences and human behaviour, New York: Springer – Verlag, 1981
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Nie  zauważyłam  zbyt  wielu  przypadków  niejednorodności  lateralizacji  wśród  osób 

jąkających się. Najbardziej niejednorodną lateralizację zaobserwowałam w obrębie oka i ucha – 

35% a najmniej niejednorodności natomiast w obrębie nogi i ucha 13%. Z uwagi na brak grupy 

porównawczej swoje wyniki mogę jedynie porównywać z badaniami z literatury. 
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