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DZIECI I DOROŚLI WE
WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Dorośli
Znacząca liczba dorosłych posiada urządzenia mobilne, takie jak
smartfony (81%) czy tablety (52%) (Pew Research Center, 2019).
Większość rodziców pozwala swoim dzieciom na codzienne
używanie smartfonów lub tabletów (Kabali et al., 2015).

Dzieci
Dzieci mają obecnie bardzo szeroki dostęp do nowoczesnych
technologii. 
Wiele z nich po raz pierwszy zetknęło się z cyfrowymi urządzeniami
przed pierwszymi urodzinami (Kabali et al., 2015).
Młodzież określa się niekiedy mianem cyfrowych tubylców     

     (ang. digital natives) (Prensky, 2006) lub jako Pokolenie Smartfonów 
     (ang. mobile generation) (Lauricella et al., 2014).



Korzyści płynące 
z używania aplikacji 

w terapii logopedycznej



Dzieci są bardziej zmotywowane podczas

pracy z wykorzystaniem technologii.

Aplikacje oparte na humorze pomagają

dzieciom w wyrażaniu osobistych myśli 

Pozwalają na wytworzenie się więzi między

terapeutą a klientem.

       i uczuć.



Logopedzi mogą używać aplikacji jako

narzędzi wspomagających terapię.

Opcja personalizacji doświadczeń

pomaga w zaangażowaniu dzieci 

Wykorzystanie aplikacji może pomóc 

      w proces terapeutyczny.

      w poprawie umiejętności związanych 

      z mową, językiem i komunikacją.



WPŁYW HUMORU NA SUKCES 
W TERAPII

Walsh, 2007
Logopedzi, którzy wprowadzili

humor i wykorzystywali go 
w terapii z dorosłymi klientami,
wywarli pozytywny wpływ na
ogólny poziom satysfakcji tych

dorosłych.

Fourie et al., 2011
Dzieci postrzegają logopedów
jako źródło zabawy i radości.

Przykłady, które potwierdzają te
ustalenia to opisanie przez jedno 

z dzieci swojego logopedy
stwierdzeniem, "Ona była

zabawna!" (s. 316) oraz odpowiedź
innego dziecka na pytanie 
o wyobrażenie sobie złego

logopedy, "Powiedziałaby...
Przestań się śmiać." (s. 316).

Simmons-Mackie
& Schultz, 2003

 W terapii logopedycznej
z dorosłymi można 

wykorzystać humor jako
narzędzie do zmniejszenia

zakłopotania i zachęcania do
współpracy przy wykonywaniu

zadań.



WPŁYW JĄKANIA NA
UCZUCIA I EMOCJE

Jednym z najważniejszych celów terapii jest pomoc
dzieciom z jąkaniem dobrze myśleć o sobie jako

o osobach mówiących (Chmela & Reardon, 2001).



NAD POWIERZCHNIĄ
Ta nadwodna część góry lodowej jąkania to behawioralne

trudności motoryczne lub dające się zaobserwować zewnętrzne
objawy jąkania, któe można zobaczyć i usłyszeć.

POD POWIERZCHNIĄ
Ta niewidoczna część lodowej góry jąkania pod powierzchnią to

może być wstyd, strach, poczucie winy, a nawet myśli
samobójcze oraz inne uczucia i emocje, które mogą wypełnić

umysł i serce mówcy w chwili jąkania się. 
Te aspekty są ukryte przed światem, ponieważ istnieją one

wewnętrznie.

Analogia góry lodowej Sheehana (1970, 1997)



FIVES – kryteria wyboru aplikacji
Darmowe lub racjonalnie wycenione (ang. free or fairly

priced).

Interaktywne (ang. interactive).

Wizualne (ang. visual). 

Istotne z edukacyjnego punktu widzenia 

Zachęcające do mówienia (ang. speechie).

      (ang. educationally relevant).



NOWE ZASTOSOWANIE APLIKACJI DLA
DZIECI Z NIEPŁYNNOŚCIĄ MOWY

Aplikacje oparte na humorze, które można bezpośrednio pobrać
na smartfony i tablety, można łatwo przekształcić z czysto rozrywkowych
w terapeutyczne poprzez bezpośrednie motywowanie i zachęcanie dzieci
z niepłynnością mowy do opisania szczegółów dotyczących żartobliwego
zdjęcia.

Następnie logopeda może przekierować rozmowę, aby połączyć
humorystyczne zdjęcie z dyskusją ukierunkowaną na kwestie związane 
z komunikowaniem się, a zwłaszcza z jąkaniem.



Doodle Mirror
(Kingdom 

of Fun)
(Trend L, 2020)

Pozwala użytkownikom na zrobienie sobie
zdjęcia i zmodyfikowanie go 

w taki sposób, aby wyglądało ono całkiem
inaczej, np. jedno z ustawień łatwo

powiększa oczy ludzi w sposób, który
sprawia, że wyglądają, jakby byli

kosmitami.



O co można zapytać?

Pytanie: Jak byś się czuł, gdybyś przypadkowo zobaczyła tego kosmitę idącego ulicą?
Dzieci z jąkaniem mogą być w stanie podzielić się tym, że być może poczują się zaskoczone,
przestraszone lub zdenerwowane. 
Następnie dziecko może wyjaśnić, dlaczego czułoby się zaskoczone.

Zastanawiam się, czy mógłbyś podzielić się ze mną chwilą, w której czułeś się
[zdziwiony, przestraszony, zdenerwowany] z powodu komunikacji (mówienia) lub
jąkania.
Na przykład, 6-letni chłopiec, który się jąka, odpowiedział: Poczułem się zaskoczony,
gdy poszedłem do restauracji na przyjęcie urodzinowe mojego sąsiada i nie jąkałem się,
gdy kelner zapytał, czy mam ochotę na coś do picia. Poczułem się przestraszony 

     i zdenerwowany, kiedy kelner wrócił i zapytał, czy chcę dolewkę. Nie chciałem przerwać tej 
     chwili płynności (ang. no stutter streak).

Nawiązanie do niepłynności



Zauważenie 
kosmity

Jąkanie
w restauracji

Nieśmiały
Zdenerwowany
Przestraszony



Face Booth 
(Ekmekci, 2017)

Pozwala na zmianę zdjęcia tak,
aby twarz posiadała wiele
nietypowych szczegółów. 
Jedną z kategorii są zwierzęta,
gdzie przykładowymi cechami
mogą być: kocie oczy, baranie
rogi czy psie uszy. 
Wszystkie elementy można
dodać do zdjęcia jednocześnie. 



Można poprosić dziecko, by wyobraziło sobie zwierzę, które przedstawia zdjęcie                   
 i zapytać jak mogłoby ono mówić – po chwili dziecko może zostać poproszone o podjęcie
prób naśladowania odgłosów wydawanych przez to zwierzę.
Następnie można zadać pytanie dziecku o to, jak by się czuło, gdyby pewnego dnia obudziło
się na planecie, na której wszystkie zwierzęta wyglądałyby w ten sposób.

Nawiązaniem do jąkania może być zadanie pytania: Jak byś się czuł, gdybyś pewnego dnia obudził
się i był na planecie, gdzie wszyscy się jąkają?
Pewien 11‐letni chłopiec na to pytanie odpowiedział: Czułbym się zdezorientowany, bo nigdy
wcześniej nie spotkałem innej osoby, która się jąka.
Następnie dopowiedział: Wow! Wyobraźcie sobie planetę, na której każdy by się jąkał. To byłoby
wspaniałe, bo każdy wiedziałby dokładnie, przez co przechodzę.

O co można zapytać?

Nawiązanie do jąkania



Planeta 
z wyjątkowym
zwierzęciem

Planeta, 
na której
wszyscy 
się jąkają

Zdezorientowanie



AgingBooth
(Pivi & Co, 2020)

Aplikacja pozwala zmienić twarz          
na zdjęciu tak, aby wyglądała na
dużo starszą. 
Wiele młodszych dzieci lubi oglądać
starsze wersje siebie, a ponadto,
zdjęcie może być wykorzystane jako
pretekst do rozmów
ukierunkowanych na przyszłość.



Rozmowy z dziećmi o przyszłości pozwalają na wgląd w to, jak one postrzegają siebie oraz
rozpoznanie ich sposobu myślenia, który kształtuje ich uczucia i spostrzeganie świata.
Pomyślmy, jak twoim zdaniem może wyglądać przyszłość, gdy będziesz miał 100 lat.

Zastosowanie w praktyce

Pewien 13-letni chłopiec, w trakcie terapii, na to pytanie odpowiedział:
Kiedy będę miał 100 lat, sprawy potoczą się zupełnie inaczej. Komputery i iPhone'y może będą
mikroskopijne. Podróże kosmiczne mogą być tak szybkie, że możemy dostać się na Marsa w jeden
dzień. Deskorolki mogą mieć przyczepione rakiety. Mogą istnieć pigułki, które mogłyby leczyć jąkanie.
Roboty mogą odrobić moją pracę domową, kiedy jestem zmęczony.



Inne zastosowanie
Innym pytaniem, które można
zadać podczas rozmów o przyszłości
jest: 

Udawajmy, że został wynaleziony
wehikuł czasu, który pozwala na
rozmowę ze starszą, przyszłą
wersją siebie. Jakbyś się przez to
czuł? 

Pewien 14-letni chłopiec na to
pytanie odpowiedział:

Będę czuł się szczęśliwy,
ponieważ z przyjemnością
zadałbym starszej wersji siebie
wiele pytań, aby zobaczyć jak się
zmieniłem



Bycie osobą
jąkającą się

Wehikuł 
czasu

Szczęście



PODSUMOWANIE
Wykorzystanie technologii w procesie

terapeutycznym może sprawić, że terapia
będzie nie tylko ciekawa i przyjemna dla

dziecka, ale także efektywna.
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