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WPROWADZENIE:
Z powodu zakł ce w płynnym komunikowaniu się ucze jąkający się może by narażony na negatywne reakcje r wie nik w oraz personelu szkolnego, co jednocze nie
utrudnia mu kontakty interpersonalne. Dzieci jąkające się, czę ciej niż ich szkolni koledzy, do wiadczają mobbingu szkolnego (Blood et al., 2010; Langevin, 2015; Węsierska
et al., 2015). Do wiadczenie to niesie za sobą negatywne, często długofalowe konsekwencje dla dziecka, takie jak obniżenie samooceny i wiary w siebie, negatywizm
szkolny oraz pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Skuteczne zapobieganie takim zjawiskom skłania do podjęcia wsp łpracy w ramach teamu
terapeutycznego, złożonego z logopedy, nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego z aktywnym udziałem jąkającego się ucznia i jego rodzic w lub opiekun w
(Węsierska & Krawczyk, 2017). Skuteczna opieka nad uczniem jąkającym się wymaga wdrażania r żnych form profilaktyki antymobbingowej, np. upowszechniania wiedzy
o jąkaniu i mobbingu w rodowisku szkolnym (Langevin, 2000). Pierwszym krokiem jest bezpo rednie wspieranie dziecka jąkającego się – wyposażenie go w wiedzę z tego
zakresu oraz kompetencje społeczne i umiejętno ci umożliwiające mu asertywne reagowanie na wszelkie przejawy mobbingu szkolnego (Murphy & Quesal, 2002; Yaruss
et al., 2004; Yaruss, Reeves & Herring, 2018). Wiedzą o jąkaniu należy się dzieli z osobami, kt re nie mają tego problemu w mowie, gdyż wiele postaw negatywnych wobec
innego sposobu wypowiadania się, może by spowodowanych niedoinformowaniem. Dziecko, kt re wy miewa się z jąkania, może tak postępowa z r żnych powod w, np.
chcąc pokry zaskoczenie, niepewno , jak zareagowa , chcąc odwr ci uwagę od własnych słabo ci, bąd oznak inno ci.

WARSZTATY DLA DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ: POTWORNY MOBBING – NIE MUSISZ BY BEZRADNY – MOŻESZ SIĘ Z NIM ROZPRAWI !
MATERIAŁY:

UCZESTNICY WARSZTAT W:
9 dzieci jąkających się (w wieku od 9
do 14 lat, w tym 6 dziewczynek), kt re
uczestniczą w zajęciach warsztatowych
LOGOLab „Oswajamy jąkanie”,
organizowanych na terenie Uniwersytetu
ląskiego w Katowicach

CELE:

film animowany – fragment
bajki ,,Uniwersytet Potworny”
udostępniony uczestnikom
przed spotkaniem (z pro bą
o zapoznanie się z jego tre cią)
aplikacja Mentimeter
prezentacja multimedialna
ulotka „Mobbing!” –
do upowszechniania
w rodowisku szkolnym

PRZYGOTOWANIA DO WARSZTAT W:

odczulanie na jąkanie –
promowanie postawy otwarto ci
wobec zjawiska jąkania
przekazanie wiedzy na temat
mobbingu szkolnego
wsp lne wypracowanie strategii
skutecznego radzenia sobie
z mobbingiem w szkole
afirmowanie r żnic pomiędzy
lud mi – promowanie postawy
akceptacji dla inno ci
osłabianie potrzeby dążenia
do perfekcji

poznanie dzieci oraz terapeutek
LOGOLab (bierne uczestnictwo
w spotkaniach online)
gromadzenie materiał w
tworzenie planu warsztat w
opracowanie szczeg łowego
scenariusza z podziałem na role

P

PRZEBIEG WARSZTAT W:
1.
2.
3.
4.

Przywitanie uczestnik w oraz przedstawienie im reguł spotkania
Icebreaker – zabawa integracyjna mająca na celu pokazanie mocnych stron dzieci
Zapoznanie uczestnik w z zagadnieniem mobbingu
Aktywizacja uczestnik w spotkania za pomocą aplikacji Mentimeter – burza m zg w
wok ł pyta dotyczących zjawiska mobbingu:
W jaki spos b może przejawia się mobbing?
Jak czuje się osoba, kt ra do wiadcza mobbingu?
Gdzie najczę ciej można spotka się z mobbingiem?
5. Wsp lne opracowanie i om wienie metod radzenia sobie z mobbingiem w szkole
6. Zabawa w komplementowanie
7. Podsumowanie warsztat w i pożegnanie uczestnik w

WNIOSKI I PODSUMOWANIE:
Przeprowadzone warsztaty umożliwiły uwrażliwienie uczestnik w na zagadnienia
związane z samoakceptacją i tolerancją. Każdy uczestnik spotkania miał okazję, żeby
pochwali się swoimi mocnymi stronami, co z pewno cią podbudowało pewno siebie
dzieci. Drugim ważnym etapem były rozmowy o mobbingu, podczas kt rych dzieci
dowiedziały się m.in. jak radzi sobie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z mobbingiem
lub jak reagowa , gdy jest się wiadkiem takiego zachowania. Analiza reakcji uczestnik w
oraz informacji zwrotnych, otrzymywanych od nich podczas tego spotkania online,
pozwala postawi hipotezę, że warsztaty były dla nich cennym do wiadczeniem, kt re
pozwoliło im na poszerzenie wiedzy z tego zakresu oraz dodatkowo odczuliło ich na
trudne dla nich do wiadczenie bycia osobą z jąkaniem. Informacje uzyskane od dzieci
uczestniczących w zajęciach LOGOLab oraz ich rodzic w pozwalają uzna , że była to
cenna i potrzebna inicjatywa. Zdaniem studentek i terapeutek uczestniczących w tym
spotkaniu, warsztaty, kt re pozwalają dzieciom na zabieranie głosu, dzielenie się swoimi
przeżyciami, wsp lne wypracowywanie strategii reagowania w trudnych sytuacjach oraz
jednoczesne zdobywanie wiedzy, powinny stanowi stały element programu wsparcia
dzieci jąkających się.
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PODZIĘKOWANIA:
Autorki dziękują wszystkim, kt rzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia,
w szczeg lno ci: dzieciom – uczestnikom warsztat w LOGOLab biorącym udział
w tym webinarze, studentom I roku Logopedii U (za przygotowanie bogatych
materiał w – w tym multimedialnych), oraz studentom III roku Komunikacji
promocyjnej i kryzysowej U (za konsultacje pomysł w i cenne sugestie).
Opracowanie graficzne i wydanie ulotki profilaktycznej „Mobbing!" było możliwe
dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach: „Projekt kariera – rozw j
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