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Bernstein-Ratner i Tetnowski (2006)
wskazali, że skoro logopedia znacznie
się rozwinęła, potrzebna jest bardziej

specjalistyczna wiedza, która jest
coraz łatwiej dostępna. 



 W środowisku szkolnym 78% logopedów raportuje, że

spotyka się z klientami mówiącymi płynnie. Jednak 

w odniesieniu do bezwzględnej liczby osób uczęszczających

do logopedy z powodu konkretnego zaburzenia, płynność

należy do zaburzeń najrzadziej poddawanych terapii, na

poziomie 2,4%.
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„Skuteczna terapia niepłynności nie jest umiejętnością, której można

się nauczyć w pracy”, ponieważ bezwzględna liczba przypadków

przypadających na logopedę jest najniższą ze wszystkich

zaburzeń, co daje niewielkie możliwości doskonalenia umiejętności

(Bernstein-Ratner i Tetnowski 2006)



Keilmann, Braun i Napiontek (2004) przeanalizowali
kwestionariusze rodziców, których dzieci przeszły terapię

logopedyczną oraz kwestionariusze logopedów dotyczące ich
zadowolenia z wyniku interwencji:

Odkrycia te zostały potwierdzone w badaniach dotyczących terapii logopedycznej

małych dzieci z jąkaniem, które wykazały, że około 60% rodziców było (bardzo)

zadowolonych ze swoich doświadczeń, podczas gdy 27% było niezadowolonych (Ruggero,

McCabe, Ballard i Munro, 2012).

Większość rodziców była bardzo zadowolona z wyniku terapii logopedycznej,
profesjonalnej wiedzy logopedy i rodzaju terapii.  Indywidualny styl

terapeutyczny logopedy był częściowo zdeterminowany doświadczeniem
zawodowym.

Rodzice, których dzieci częściej i dłużej uczęszczały na terapię, zgłaszali większą
satysfakcję niż ci rodzice, których dzieci uczęszczały na terapię rzadziej.  

Z drugiej strony, w większości przypadków logopedzi byli również zadowoleni 
ze współpracy z rodzicami. 



Wśród czynników wskazanych przez
rodziców, które przyczyniły się do
ich niezadowolenia z terapii, były:

niewystarczająco
zindywidualizowane

usługi

brak autentycznego
zaangażowania
logopedy we

współpracę z rodziną

nieuwzględnianie punktu
widzenia rodzica w

procesie podejmowania
decyzji klinicznych

 brak partnerstwa w
interakcji klient-klinicysta

lub w sojuszu
terapeutycznym.



 Zgadza się i stwierdza, że   dostosowanie interwencji

do potrzeb klienta jest jednym

z największych wyzwań stojących przed logopedami

pracującymi z jąkającymi się klientami, ale też

ważnym warunkiem w satysfakcji klienta

 i rodziców. Taka sama terapia nie będzie

odpowiednia dla wszystkich, dlatego logopedzi

powinni stale weryfikować wyniki swojej

interwencji, aby upewnić się, że jest zgodna

z zasadami praktyki opartej na dowodach

i faktycznie pomaga klientom poprawić ich zdolności

komunikacyjne. Specjaliści powinni mieć świadomość,

że satysfakcja z terapii, szczególnie w przypadku

jąkających się dorosłych klientów, jest również

związana ze stopniem wspólnego zrozumienia,

wspólnym podejmowaniem decyzji klinicznych

 i sojuszem terapeutycznym.

Wykazała, że podczas gdy

logopedzi wiążą sojusz

terapeutyczny ze skutecznością

terapii i postępami klienta, klienci

kojarzą sojusz terapeutyczny

najbardziej z satysfakcją 

z wyniku terapii.

CROFT (2018)
Doszła do wniosku, że logopeda, aby

zapewnić skuteczną terapię, powinien

wziąć pod uwagę różne oczekiwania

dotyczące procesu interwencji

logopedycznej, jakie mogą mieć

zarówno klienci, jak i ich rodzice, oraz

ich wpływ na terapię, w tym edukację,

wyznaczanie celów i interpretację

postępów.

SALVO (2018)

YARUSS (2004)
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Skuteczność terapeuty i terapii

 

Bloodstein (1995; Bloodstein i Ratner 2008) 

 Z jednej strony jąkanie jest zaburzeniem, które niełatwo poddaje się terapii,

zwłaszcza u dorosłych, ale z drugiej strony, wiele różnych rodzajów interwencji

może działać na osoby jąkające się. Na podstawie analiz wyników terapii (w ponad stu

badaniach) można by wnioskować, że znaczna poprawa następuje w wyniku

zastosowania prawie każdego podejścia terapeutycznego w około sześćdziesięciu do

osiemdziesięciu procentach przypadków.

Na zakończenie pada stwierdzenie:   „wydaje się, że sama terapia, oprócz tego, co jest

wykonywane w jej ramach, ma znaczną zdolność dokonywania zmian”.

omówili dwa pozornie sprzeczne wrażenia 

dotyczące skuteczności terapii jąkania

 



zastosowanie obiektywnych pomiarów objawów jąkania w mowie, 
wystarczająco liczne grupy uczestników, 
powtarzane ewaluacje - również po zakończeniu właściwej terapii, 
długoterminowe monitorowanie, 
ocenę wpływu lęków jednostki, 
antycypację lęku i postrzeganie siebie jako osoby jąkającej się.

W kilku badaniach nie udało się udokumentować postępów klienta poza kliniką
lub ustalić, czy korzyści z terapii były długotrwałe.  

 
W związku z tym Bloodstein opisał różne warunki, które należy spełnić, zanim

interwencja zostanie uznana za skuteczną, takie jak:
 



Conture (1996) 
Nie wszyscy wydają się zgadzać co do tego, jak oceniać skuteczność lub sukces

terapii, a zgodna definicja skuteczności interwencji logopedycznej w jąkaniu
powinna obejmować połączenie obu niezależnych od podmiotu miar (np.  jąkanie)

jako zależne od podmiotu miary (np. pewność klienta do komunikowania się w
różnych sytuacjach) zmiany w mowie, uczuciach i postawach klienta oraz jego

gotowości do angażowania się w różne sytuacje komunikacyjne.  
 

Jeśli obecnie, pomimo tego dobrego uzasadnienia, nadal pojawiają się publikacje 
z ograniczonymi wynikami terapii (np. tylko odsetek wypowiedzianych niepłynnie

sylab), należy przynajmniej krytycznie zapytać, dlaczego tak jest i
interpretować wyniki 

z niezbędną ostrożnością.  Najnowsze badania dotyczące skuteczności
interwencji terapeutycznych obejmują szerszy zakres zmiennych.



EFEKT DODO

Większość badań nad efektami interwencji logopedycznej 
w podejściach społecznych i psychologicznych wykazała, że   za
podobne wyniki terapii odpowiadają raczej podobieństwa
pomiędzy poszczególnymi odmianami interwencji, a nie różnice. 

Terapia jąkania jest ogólnie skuteczna, choć nie można
przekonująco stwierdzić, że jedno podejście ma lepsze
wyniki niż inne. (De Sonneville-Koedoot, Stolk, Rietveld , &
Franken, 2015; Herder, Howard, Nye i Vanryckeghem, 2006).



Podobieństwa między podejściami odpowiadają za podobny wynik terapii, a nie różnice
w nim (np. Asay i Lambert, 2004; Wampold i Imel, 2015).  Podobieństwa dotyczą
charakterystyki klienta i środowiska, interakcji klient−terapeuta, przymierza

terapeutycznego, oczekiwań klienta i terapeuty co do zmiany.

Zebrowski i Arenas (2011) udokumentowali dowody na to, że wymienione czynniki mogą
zostać zastosowane w odniesieniu do terapii mowy, a w szczególności do terapii jąkania.  

Plexico, Manning i DiLollo (2010) badali komponenty uobecniające się w udanych lub
nieudanych interakcjach pomiędzy klientem a terapeutą w grupie liczącej 28 jąkających

się osób. W przypadku tych pierwszych (udanych) interakcji ważne okazywało się
zrozumienie doświadczenia jąkania, rozwijanie pozytywnego sojuszu terapeutycznego 

i posiadanie obszernej wiedzy z zakresu jąkania oraz jego terapii.

Zmienne te, połączone ze szczególną formą terapii, nazywane są czynnikami wspólnymi 
i są odpowiedzialne za wynik interwencji logopedycznej (Zebrowski, 2007).



Obecnie kładzie się spory nacisk na
udowadnianie skuteczności i porównywanie
poszczególnych metod terapii zaburzeń

płynności, ale tematem, który jest znacznie
rzadziej analizowany (lub w ogóle nie jest
badany) w zaburzeniach płynności mowy,
jest kwestia skuteczności poszczególnych

logopedów (Eggers, 2018). Terapeuci,
stosujący te same podejścia do terapii
niekoniecznie muszą odnosić jednakowe

sukcesy.



Badania w dziedzinie psychoterapii (np. Miller, Hubble, Chow, & Seidel,
2013; Miller, Hubble, & Duncan, 2007) ujawniły, że na tym polu można
dostrzec znaczne różnice: najefektywniejsi terapeuci osiągali średnio
o 50% lepsze wyniki, notowali też mniejszą niż przeciętnie liczbę osób
odchodzących z terapii (wyniki tej grupy równoważą się z wynikami

terapeutów, którzy nie osiągali prawie żadnej zmiany).
 

Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób terapeuci mogą stać się
bardziej skuteczni w pomaganiu swoim klientom? 



Badania w dziedzinie psychoterapii wykazały, że

skuteczność terapeuty w zmianie zachowań

klienta niekoniecznie wzrasta wraz z upływem

czasu i doświadczeniem (Tracey, Wampold,

Goodyear, & Lichtenberg, 2015; Tracey, Wampold,

Lichtenberg, & Goodyear, 2014), a skuteczność

niektórych z nich nawet nieznacznie spadła wraz

z większym doświadczeniem (Goldberg i in., 2016). 



Jedną z aktualnych metod zwiększania skuteczności
terapeutów zaburzeń płynności mowy wydaje się

być rozpowszechnianie wiedzy i szkolenie w
zakresie metod terapii opartych na dowodach.

Terapia oparta na dowodach (EBT) nie jest podobna
do praktyki opartej na dowodach. Praktyka oparta
na dowodach (EBP), wywodząca się z medycyny

opartej na dowodach (Sackett i in., 1996), polega na
połączeniu najlepszych dostępnych danych
naukowych z wiedzą kliniczną i wartościami

pacjenta w celu podejmowania świadomych decyzji
w sprawach dotyczących terapii.

Jak stać się refleksyjnym terapeutą?



Zmieniony model EBP (Satterfield i in., 2009) kładzie nacisk na wspólne

podejmowanie decyzji i środowisko, które jest ważnym czynnikiem. Należy wziąć

je pod uwagę, ponieważ może ono wpływać na akceptowalność i skuteczność

działań. W interwencjach zogniskowanych na jąkaniu terapie te obejmują

podejście oparte na modelu wymagań i możliwości (DCM) i Program Lidcombe (np.

De Sonneville-Koedoot i in., 2015). Odnosi się do "najlepszych dostępnych dowodów

badawczych", ale niekoniecznie obejmuje pozostałe dwa składniki. EBP podkreśla

różne procesy, które logopedzi mogą wykorzystać, aby połączyć doświadczenie

z wiedzą kliniczną i potrzebami klienta, EBT określa sposoby postępowania

terapeutycznego, które są skuteczne w konkretnych przypadkach.

Litell (2014) podkreśla zatem znaczenie wnioskowania analitycznego, ponieważ listy

EBT nie dostarczają wystarczających dowodów na wszechstronną interwencję

kliniczną. Stwierdza, że "logopedzi muszą określić, w jaki sposób wiarygodne dowody

odnoszą się do konkretnych potrzeb, wartości, preferencji, okoliczności, a ostatecznie

do wyników uzyskanych przez ich klientów." 



 

W oparciu o zasady EBP, opracowano różne wytyczne

dotyczące oceny i terapii jąkania na całym świecie (np.

Neumann i in., 2016; Pertijs i in., 2014). Wytyczne

grupują wszystkie cenne informacje dla terapeutów,

które mogą pomóc w prowadzeniu terapii z osobami

jąkającymi się. Natomiast trzeba uważać, by te

wstępnie ustalone metody i wytyczne nie zniechęcały

do niezależnego i kreatywnego myślenia (Groopman,

2007). Powinny być one wykorzystywane jako

niezależne dowody kliniczne, które mogą informować,

ale nie zastępować specjalistyczną wiedzę terapuetów

(Masic, Miokovic, & Muhamedagic, 2008). 



Szkolenie terapeutów w zakresie refleksyjnego myślenia jest istotnym
elementem skutecznego logopedy. Jest ono kluczowe dla podejmowania

optymalnych decyzji, które uwzględniają najlepsze dowody, doświadczenie
terapeuty i preferencje klienta. Finn, Brundage i DiLollo (2016) opisują

trzy główne komponenty refleksyjnego myślenia: 

świadomość uprzedzeń poznawczych lub błędów w myśleniu

 umiejętności krytycznego myślenia (składające się z
interpretacji, oceny i metapoznania),

dyspozycje myślowe lub innymi słowy skłonność osoby do
myślenia/działania w określony sposób



Jak stać się skutecznym terapeutą?

Manning (2010) twierdzi, że "jakość terapeuty jest głównym czynnikiem
decydującym o sukcesie każdego podejścia terapeutycznego". Omawia różne

cechy osobowości, postawy i umiejętności, które są pożądane dla logopedy, aby
skutecznie przeprowadzić klienta przez proces jego przemiany. Wśród

umiejętności, które wyróżnia są: unikanie podejmowania dogmatycznych decyzji,
poszerzanie zakresu terapii, nawiązywanie kontaktu z klientem i stawianie mu
wyzwań oraz używanie humoru. Shapiro (2011) zgadza się ze stwierdzeniem, że
"terapeuta i relacje interpersonalne są jednymi z najważniejszych czynników,
które wpływają, jeśli nie decydują o wyniku terapii..." (s.450). Skupia się on na
intrapersonalnych i interpersonalnych czynnikach skutecznych terapeutów,
takich jak empatia, ciepło, autentyczność, osobisty magnetyzm, zdolność do

konstruktywnego spierania się oraz realistyczny, skoncentrowany optymizm.  
 



Przez lata promowano różne strategie poprawy własnej skuteczności. Począwszy od
omówionych wcześniej szkoleń z zakresu terapii opartych na dowodach naukowych,

poprzez superwizję kliniczną, stałe kształcenie, a skończywszy na stosowaniu systemów
informacji zwrotnych, w których terapeuci ściśle monitorują postępy swoich klientów w

oparciu o dane dotyczące osiąganych efektów. W oparciu o różne badania nad
zdobywaniem wiedzy specjalistycznej w wielu dziedzinach, Miller i in. (2007)

zidentyfikowali trzy powiązane ze sobą komponenty optymalizacji pracy logopedy,
tworząc "cykl doskonałości". Obejmują one następujące elementy: 

uzyskiwanie systematycznej, bieżącej, formalnej informacji
zwrotnej;

angażowanie się w przemyślaną praktykę 

określenie podstawowego poziomu skuteczności, w tym
mocnych stron i umiejętności wymagających poprawy; 



Wielu logopedów nie otrzymuje informacji na temat swojej skuteczności. Duncan (2012)
opracował  
Składa się on z krótkich kwestionariuszy klienta, jest podawany klientom na początku
każdej sesji terapeutycznej. Dostarcza informacji na temat tego, co wydarzyło się
pomiędzy sesjami. Kwestionariusze te zostały zaprojektowane do stosowania w różnych
dyscyplinach zawodowych, jednakże mogą one zostać wykorzystywane w terapii osób
jąkających się. Pacjent udziela informacji o swoich odczuciach (np. czułem się wysłuchany,
zrozumiany, szanowany), celów i tematów terapii (np. pracowaliśmy i rozmawialiśmy o
tym, o czym chciałem pracować i rozmawiać), podejścia oraz metod (np. podejście
terapeuty jest dobrze dopasowane do mnie), i ogólnie (np. dzisiejsza sesja była
odpowiednia dla mnie, a czegoś brakowało). 

Dodatkowe umiejętności i mocne strony, które wymagają poprawy, powinny zostać
zidentyfikowane przez superwizorów lub trenerów klinicznych. Terapeuta powinien
otrzymać kształtującą i natychmiastową informację zwrotną. Mogą być one dostarczane
przez wypełnione kwestionariusze oraz doświadczonych trenerów/superwizorów. Tego
właśnie powinni doświadczać logopedzi podczas staży. Chociaż informacja zwrotna jest
ważna dla poprawy, nie jest ona czynnikiem powodującym ją. Ważnym krokiem jest
krytyczna refleksja nad własnymi słabościami, uzyskanie porady od uznanego eksperta, a
następnie opracowanie, przećwiczenie i wykonanie planu poprawy (Rousmaniere et al.,
2017). Proces ten jest ukierunkowany na uczynienie określonych umiejętności rutynowymi i
automatycznymi, obejmuje przeglądanie nagrań wideo z sesji terapeutycznych z
informacją zwrotną od eksperta, wielokrotne odgrywanie ról itd.  

Partners for Change Outcome Management System (PCOMS). 



Wampold (2017) opisuje, że konkretne umiejętności, powinny
być w centrum uwagi świadomej praktyki, ponieważ będą
one prowadzić do lepszych wyników terapii. Należy więc
skupić się np.: na umiejętności nawiązywania współpracy z
różnymi klientami, dostarczaniu prostych wyjaśnień
dotyczących prognozy terapeutycznej, wspólnym
podejmowaniu decyzji, jasnym opisie celów terapii oraz
wyjaśnianiu klientowi w jaki sposób konkretne działania
wpływają na poprawę. 

Cechy skutecznego terapeuty, które powinny być brane pod
uwagę i rozwijane to: płynność werbalna, ciepło i empatia,
ekspresja emocjonalna, perswazyjność, nadzieja, zdolność do
tworzenia więzi, skupienie się na problemie, wdrażanie spójnej
terapii i profesjonalna pokora. 



Shapiro (2011) opisuje, w jaki sposób fachowe przygotowanie
terapeutów pracujących z osobami jąkającymi się powinno być
powiązane z procesami akademickimi, klinicznymi i nadzorem,

by wywierać wpływ na afektywną, behawioralną i
poznawczą wiedzę przyszłych logopedów. Proces nadzoru

obejmuje analizę różnych interakcji (np. interakcji
klient−logopeda, superwizor−superwizowany), analizę
niewerbalnej komunikacji terapeuty i indywidualnie

zaprogramowanych procedur. 

Trening nowej generacji specjalistów w dziedzinie płynności mowy



 

ECSF (Europejska Specjalizacja Zaburzeń

Płynności mowy)" to specjalnie opracowany

program szkolenia specjalistów w zakresie

zaburzeń płynności, zgodny z wcześniej

omówionymi zasadami. ECSF to jednoroczny kurs

specjalizacyjny. Jest on zaawansowanym

szkoleniem zawodowym, dostępnym zarówno dla

uczestników z UE, jak i spoza niej. Uczestnikami

są logopedzi, którzy ukończyli programy

kwalifikacyjne w zakresie terapii mowy i języka,

obejmujące kursy z zakresu płynności i jej

zaburzeń. 

 

"European Clinical Specialization on Fluency Disorders" -



Podczas opracowywania tego
programu kurs specjalizacyjny musiał

spełniać następujące wymagania:

stworzenie optymalnego
środowiska uczenia się dla
uczestników, aby stali się

bardziej efektywnymi
specjalistami;

efektywność kosztowa;

kompatybilność z
obecnym obciążeniem
pracą praktykującego

logopedy;

 optymalna rekrutacja
studentów (Eggers &

Leahy, 2011).



Kurs obejmuje wykłady i samokształcenie, nadzorowany

staż kliniczny oraz ocenę nabytych kompetencji.

Realizowany jest podczas 2 intensywnych tygodni

(odbywających się we wrześniu i lutym), zaplanowanych w

trakcie roku akademickiego. Nauka ta jest połączona z

minimum 4 sesjami uzupełniającymi, prowadzonymi przez

trenerów ECSF, którzy są partnerami stowarzyszenia.

Integralną część kursu stanowią lektura przygotowawcza

i zadania domowe, w tym dostęp do platformy e-

learningowej.

 



Program nauczania składa się z
2 głównych komponentów:

wiedzy teoretycznej i
umiejętności terapeutycznych,

wraz ze specjalistycznym
szkoleniem klinicznym i
opracowaniem portfolio.



Moduł zapewnia wszechstronny i krytyczny

przegląd fenomenologii zaburzeń płynności

mowy. Logopeda ma szansę na dogłębne

zrozumienie czynników obecnych w etiologii,

rozwoju i utrzymaniu się jąkania. Uznając,

że wiedza ta jest bardzo dynamiczna i

wymaga ciągłej aktualizacji, moduł

zaopatruje logopedów w narzędzia i

strategie (badawcze) potrzebne do

zawodowego i naukowego rozwoju.
 

Celem ostatniego modułu jest zdobycie

wiedzy i rozwinięcie krytycznej postawy

wobec różnych aspektów i elementów terapii

niepłynności z szerokiej perspektywy. W

konsekwencji, studenci muszą być w stanie

podejmować krytyczne decyzje dotyczące

interwencji i formułować je w dynamiczny,

oparty na dowodach plan interwencji

dostosowany do potrzeb klientów. 

 

interwencję

Koncepcją tego modułu jest

rozwinięcie przez logopedę

szczegółowej wiedzy

teoretycznej i klinicznej na

temat różnych składników

procesu diagnostycznego.

ocenę, ewaluację i
diagnozę

 

fenomenologię (w tym
zmienne przyczynowe i

podtrzymujące)
 

Pierwszy komponent składa się z 3 modułów obejmujących: 
 



Drugi komponent czyli szkolenie kliniczne, składa się z 120
godzin nadzorowanego stażu klinicznego, który ma być

zrealizowany w poradni studenta lub z mentorem. Zewnętrzni
mentorzy, wszyscy zatwierdzeni przez ECSF doświadczeni

specjaliści ds. płynności oraz trenerzy ECSF, którzy są
partnerami w stowarzyszeniu, ściśle prowadzą studentów.
Rolą zewnętrznego mentora jest zapewnienie studentowi

odpowiedniego wsparcia, aby mógł on osiągnąć wgląd, podjąć
krytyczną refleksję dotyczącą jakości swojej praktyki. 



Rolą trenera ECSF jest kierowanie procesem

uczenia się, zwiększanie kompetencji uczestników w

zakresie autorefleksji, ocena ich portfolio oraz

ustnych prezentacji przypadków. W przypadku

braku trenera ECSF w kraju pochodzenia studenta,

sesje coachingowe mogą przybrać inną formę, taką

jak dyskusje internetowe, konferencje Zoom itp.



Przyswojone kompetencje, przed ewaluacją końcową

uczestnicy kursu demonstrują przygotowując portfolio.

Portfolio zawiera:

a) całościowy przegląd procesu specjalizacji; 

b) studia przypadków z dodatkowymi materiałami

(formularze, kwestionariusze, raport z terapii, nagrania

wideo); 

c) pisemne raporty z zadań do refleksji; 

d) raporty mentora; 

e) raporty oceny ciągłej. 



Zapewnienie jakości programu ECSF odbywa się poprzez
procesy ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej (Leahy et al.,
2014). Po raz pierwszy w 2009 r. program został oceniony
przez uczestników kursu, Komisję UE i starszego specjalistę
ASHA ds. płynności. Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę:

ogólnego formatu sesji, praktyczności i przydatności
przekazywanych informacji oraz zdolności wykładowcy do
prezentowania informacji. Wszystkie oceny uśredniono od
"bardzo dobrej" do "doskonałej". Komisarz UE określił

program jako "bardzo dobrze przeprowadzony i zarządzany
projekt, w którym wszystkie zaplanowane rezultaty są

osiągane", a starszy specjalista ds. płynności ASHA docenił
bardzo dobre podejście pedagogiczne.

 



 

Ostatnia ocena w 2018 roku (Eggers et al., 2018)

dokonana przez jedną trzecią absolwentów

wykazała, że mentoring, coaching i wykłady

doświadczonych członków personelu zostały

ocenione jako najlepsze elementy kursu. Kurs

miał bardzo silny wpływ na rozwój ich kariery.

Absolwenci stwierdzili, że oprócz większej

wiedzy, stali się bardziej pewni siebie i

wykwalifikowani w prowadzeniu klientów z

zaburzeniami płynności mowy.

 



Program ECSF, obecnie organizowany jest przez konsorcjum
składające się z 15 uniwersytetów, szkół wyższych i Centra

Doskonałości z 10 krajów UE i spoza UE, zapewnia
specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które mogą być uznane
przez lokalne organizacje zawodowe jako ważne kryteria

prowadzące do specjalizacji klinicznej. Program jest dobrze
zaprojektowanym połączeniem wykładów, praktyki klinicznej i

zadań domowych. Kurs był organizowany przez 13 lat z
rzędu i przeszkolił ponad 250 osób z 32 krajów.

 



Proces uzyskiwania tytułu Europejskiego
Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy

obejmuje udokumentowanie dodatkowych 80
godzin praktyki logopedycznej i/lub
działalności akademickiej, 35 godzin

ustawicznego szkolenia zawodowego oraz
10 godzin w grupach dyskusyjnych, w ciągu

trzech lat (Eggers et al., 2019). Proces
certyfikacji należy co trzy lata powtarzać

w celu utrzymania najwyższych
standardów opieki nad osobami z

zaburzeniami płynności oraz edukacji w
zakresie zaburzeń płynności dla studentów. 

 


