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Wstęp

Na logopedycznym rynku wydawniczym ukazało się wiele znakomitych publikacji
akademickich (niejednokrotnie obcojęzycznych) traktujących o zaburzeniach płyn‑
ności mowy. Ich dostępność dla polskiego czytelnika jest jednak z różnych powo‑
dów ograniczona. Książka Dialog bez barier – kompleksowa interwencja logopedyczna
w jąkaniu. Wydanie polskie rozszerzone powstała przede wszystkim z myślą o pol‑
skich odbiorcach. Jest to efekt norwesko‑polskiej współpracy podjętej przy pro‑
jekcie LOGOLab – Dialog bez barier (EOG/19/K1/D1/W/0021). Dzięki temu wspól‑
nemu przedsięwzięciu przygotowano również angielskie wydanie tomu (Dialogue
without barriers. Comprehensive management of stuttering). Wszystkie działania pro‑
jektowe realizowane były przez trzech partnerów, a mianowicie: Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Norweski Uniwersytet Arktyczny w Tromsø oraz Fundację Wiedzy
i Dialogu Społecznego Agere Aude w ramach programu Edukacja finansowanego
z funduszy EOG.
Najważniejszym celem projektu było podniesienie standardów opieki logope‑
dycznej w jąkaniu w Polsce – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na do‑
wodach z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej oraz społecznego modelu
niepełnosprawności. Istotną strategią realizacji tego celu stało się upowszechnianie
rzetelnej i aktualnej wiedzy o jąkaniu oraz kształtowanie właściwych społecznych
postaw wobec jąkania. Wspominając o założeniach LOGOLab, należy jeszcze wy‑
mienić podniesienie jakości kształcenia akademickiego polskich studentów logo‑
pedii i kształcenia zawodowego czynnych logopedów, a także upowszechnianie
rzetelnych informacji w środowisku liderów ruchu samopomocy, którzy udzielają
pozainstytucjonalnego wsparcia osobom z zaburzeniami płynności mowy. Natu‑
ralnym rezultatem projektu było zatem przygotowanie podręcznika dla logopedów,
studentów logopedii i innych specjalistów zajmujących się jąkaniem. Opracowując
koncepcję publikacji mającej całościowo ujmować rozpatrywane problemy, jako
jej redaktorki naukowe postanowiłyśmy zaprosić do współpracy międzynarodo‑
we grono specjalistów.
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten tom jest tak wyjątkowy.
Przede wszystkim uważać go można za kompendium wiedzy teoretycznej i prak‑
tycznej na temat skutecznej interwencji w jąkaniu. Podręcznik jest ponadto owo‑
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cem wspólnych wysiłków badaczy i praktyków, a także specjalistów z osobistym
doświadczeniem jąkania z różnych zakątków świata. Oprócz autorów i autorek
z Norwegii i Polski rozdziały przygotowali przedstawiciele logopedii amerykańskiej,
australijskiej, belgijskiej, brytyjskiej, greckiej, kanadyjskiej, libańskiej, maltańskiej
i niemieckiej. Twórcy poszczególnych rozdziałów prezentują holistyczne podejście
do interwencji logopedycznej w jąkaniu, uwzględniając wieloaspektowość zajmują‑
cego ich zjawiska i wynikające z tego konsekwencje dla pracy logopedy. Podejmują
rozważania dotyczące skutecznej profilaktyki, wielowymiarowej diagnozy, porad‑
nictwa ukierunkowanego na klienta/pacjenta1 i jego rodzinę oraz opartych na do‑
wodach metod terapii. W tomie szczegółowo zaprezentowano współczesne pro‑
gramy terapeutyczne: Camperdown, KIDS, Lexipontix czy MIST. Omówiono temat
pracy z grupą, zapobiegania mobbingowi szkolnemu, autoterapii bądź działalności
samopomocowej. Nie zabrakło również takich kwestii, jak jąkanie a wielojęzycz‑
ność, zmiana społecznych postaw wobec jąkania, praktyka logopedyczna oparta
na dowodach, stawanie się terapeutą zaburzeń płynności mowy, jąkanie neuro‑
genne, a nawet wykorzystanie humoru, kreatywności i współczesnych technologii
w interwencji logopedycznej.
Dialog bez barier… to książka wyjątkowa w swej wymowie. Niemal w każdym roz‑
dziale autorzy akcentują, że celem interwencji logopedycznej w jąkaniu jest coś wię‑
cej niż tylko praca nad płynnością mówienia. Podkreślają znaczenie koncentracji na
człowieku i jego doświadczeniach, wdrażania modelu interwencji opartej na współ‑
pracy środowiskowej. Wyraźnie wybrzmiewa tu idea społecznego modelu niepeł‑
nosprawności, który postuluje m.in. znoszenie barier utrudniających komunikację,
stwarzanie osobie zmagającej się z zaburzeniem płynności mowy optymalnych wa‑
runków komunikowania się zamiast „naprawiania” jej w taki sposób, by za wszelką
cenę osiągnęła poziom płynności wypowiedzi upodabniający ją do niejąkającej się
większości. Publikacja ta pomaga więc dostrzec człowieka z jąkaniem, a nie tylko
samo jąkanie. Pozwala w pełni zrozumieć, że podstawowym zadaniem interwen‑
cji logopedycznej w jąkaniu jest poprawa jakości komunikowania się, a w dalszej
kolejności – jakości życia ludzi doświadczających niepłynności w mówieniu. Nie
bez powodu raz po raz na kartach tej książki pojawia się słowo akceptacja. Termin
ów nie jest rozumiany jako stan bierności i wycofania – oznacza on raczej pozna‑
nie zarówno własnego potencjału, jak i ograniczeń. To w konsekwencji prowadzi
do wdrażania procesu zmiany w zgodzie z samym sobą – na własnych warunkach.
1
Autorzy poszczególnych rozdziałów tego podręcznika w odniesieniu do odbiorców pomocy logopedycznej używają naprzemiennie określeń klienci lub pacjenci, częściej jednak wybierając tę pierwszą formę. Jest to odbiciem upowszechniającego się w ostatnich latach trendu, zgodnie z którym jąkanie traktowane jest jako atypowa forma wypowiadania się, nie zaś
jako zaburzenie czy choroba. Por.: Campbell, P., Constantino, Ch., Simson, S., (red.), (2019).
Stammering Pride and Prejudice. Difference not Defect. J & R Press.
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Jesteśmy przekonane, że czytelnik znajdzie tu materiały inspirujące, skłaniające
do refleksji i motywujące do działania. Powszechna dostępność podręcznika w wer‑
sji online na stronie projektu (www.logolab.edu.pl) jest bez wątpienia kolejnym jego
atutem. Mamy nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem nauczycieli
akademickich, studentów, logopedów, a także innych specjalistów, którzy w swej
pracy czy też działalności pomocowej zajmują się jąkaniem. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do jej powstania – autorom, recenzentom, redaktorom, oso‑
bom odpowiedzialnym za szatę graficzną publikacji. Szczególne wyrazy wdzięcz‑
ności kierujemy do Aleksandry Boroń, Małgorzaty Grzonki, Ewy Ficek, Beaty Klyty,
Małgorzaty Kądzioły, Marty Margiel, Grety Roland, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz,
Jarosława Telengi i Katarzyny Wyrwas. Redaktorki naukowe tomu składają także
gorące podziękowania Studentkom logopedii Uniwersytetu Śląskiego za pomoc
w pracach redakcyjnych nad tomem.
Życząc naszym czytelnikom przyjemnej lektury, życzymy także nam samym, aby
niniejsza praca przyczyniła się do poprawy jakości opieki logopedycznej w Polsce.
Żywimy przekonanie, że wymiernym sukcesem upowszechnienia publikacji będzie
zmiana percepcji jąkania i osób z jąkaniem. Naszym marzeniem jest to, by terapeu‑
ci czuli się bardziej komfortowo, podejmując interwencję terapeutyczną związaną
z tym zaburzeniem. Prawdziwym sukcesem przedsięwzięcia będzie zmiana myśle‑
nia o jąkaniu będąca udziałem osób z jąkaniem: choć niepłynność jest tym, co te
osoby wyróżnia, nie musi ich ograniczać – warto w to uwierzyć.
Katarzyna Węsierska i Hilda Sønsterud
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Employers Stammering Network). W 2012 r.

wego Stowarzyszenia Nauk o Komunika‑

została uhonorowana nagrodą dla wyróż‑

cji i Zaburzeniach w Komunikowaniu (ang.

niającego się klinicysty przez Międzynaro‑

International Association of Communication

dowe Towarzystwo Płynności Mowy (ang.

Sciences and Disorders – IALP). Współpra‑

International Fluency Association).

cuje również jako redaktor z czasopismem
„Journal of Fluency Disorders”. Przez wiele

Kirsten Costain – stopień doktora w zakre‑

lat prowadził praktykę logopedyczną. Wy‑

sie psychologii zdrowia uzyskała na Uniwer‑

kłada i publikuje w wielu krajach, a jego

sytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii, a ma‑

prace badawcze koncentrują się m.in. na

gistra w dziedzinie komunikacji i wrodzonej

roli temperamentu i uwagi u jąkających się

głuchoślepoty na Uniwersytecie w Gro‑

osób oraz na ich ogólnym funkcjonowaniu,

ningen w Holandii. Od 2001 roku pracuje

także w kontekście innych zaburzeń płyn‑

jako nauczyciel dzieci z wrodzoną głucho‑

ności mowy.

ślepotą, a także jako starszy doradca Na‑
rodowego Oddziału Zaburzeń oraz Ubytku

Rachel Everard – terapeutka, specjalistka

Słuchu, Wzroku i Głuchoślepoty w Stat‑

terapii mowy i języka. Decyzję o studiowa‑

ped (Oslo, Norwegia). Jej wcześniejsze pra‑

niu logopedii i pracy w zawodzie logopedy

ce badawcze dotyczyły takich zagadnień,

podjęła zainspirowana własnym jąkaniem

jak doświadczenie leczenia chorób nowo‑

i terapią, która odmieniła jej życie. Od uzy‑

tworowych, jakościowa metodologia badań,

skania w 1996 roku specjalizacji pracowała

opieka paliatywna. Obecnie koncentruje się

w różnych placówkach, włączając w to kli‑

na kwestiach rozwoju poznawczego i funk‑

niki i szkoły podstawowe, a następnie dołą‑

cjach związanych z komunikacją językową

czyła do zespołu terapeutów City Lit, który

u osób z wrodzoną głuchoślepotą.

współtworzyła do 2019 roku. W związku ze
swoim osobistym doświadczeniem jąkania
gorąco wierzy w konieczność wzmacniania
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jąkających się osób i rozwijania ich społecz‑

‑Speech Therapists). Jest zaangażowany

ności, a także w edukację opinii publicznej

w pracę logopedyczną z dziećmi i dorosłymi,

w dziedzinie jąkania.

badania naukowe, nauczanie oraz trening
kliniczny. Autor licznych artykułów nauko‑

Ewa Ficek – dr, językoznawczyni, wykła‑

wych i rozdziałów książek; wygłaszał pre‑

dowca akademicki/adiunkt w Uniwersyte‑

zentacje i prowadził warsztaty na konferen‑

cie Śląskim w Katowicach, członkini wielu

cjach ogólnogreckich i międzynarodowych.

towarzystw naukowych. Obszar jej zainte‑

Współautor programu Lexipontix.

resowań badawczych wyznaczają m.in. ta‑
kie zagadnienia, jak: współczesny dyskurs

Kirsten Howells – logopedka, osoba jąkają‑

terapeutyczny (jego zróżnicowane kon‑

ca się, która z biegiem lat stopniowo stała

ceptualizacje, aktualizacje tekstowe, filia‑

się bardziej otwarta na jąkanie, a także za‑

cje i/lub translokacje); aktywność mowna

częła czuć się z nim bardziej komfortowo.

skupiona wokół terapii i jej uwarunkowania;

Specjalizuje się w pracy z osobami jąkający‑

poradnictwo (lingwistyczna charakterysty‑

mi się lub z osobami z problemem giełkotu.

ka rad, porad, poradników itp.). Jest autor‑

Pracowała w brytyjskiej i norweskiej służ‑

ką licznych publikacji naukowych z tego za‑

bie zdrowia, w sektorze prywatnym oraz

kresu, od wielu lat prowadzi także zajęcia

w NGO. Mieszkała również w USA, dzię‑

dydaktyczne z doradztwa. Wykonawczyni

ki czemu zdobyła doświadczenie w zakre‑

grantu LOGOLab – Dialog bez barier.

sie zadań stawianych logopedom w różnych
krajach. W 2018 roku wraz z Jenny Packer

George Fourlas – logopeda, europejski spe‑

otrzymała nagrodę Unsung Hero Award

cjalista zaburzeń płynności mowy (ang. Eu-

od International Fluency Association za za‑

ropean Fluency Specialist), kierownik cen‑

angażowanie w aktywności na rzecz świa‑

trum badań i terapii jąkania w Atenach

towego kongresu organizowanego przez

(Grecja) (ang. Stuttering Research and Thera-

International Cluttering Association, Inter‑

py Centre – ΚΕΘΤ), wykładowca i coach Eu‑

national Fluency Association i International

ropejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń

Stuttering Association.

Płynności Mowy (ang. European Clinical Specialization in Fluency Disorders), członek Ko‑

Lucyna Jankowska‑Szafarska – psycholog

misji ds. Płynności Mowy Międzynarodo‑

kliniczny, absolwentka studiów podyplomo‑

wego Stowarzyszenia Nauk o Komunikacji

wych z psychoterapii Collegium Medicum

i Zaburzeniach w Komunikowaniu (ang. In-

Uniwersytetu Jagiellońskiego; kształciła

ternational Association of Communication

się również w zakresie wybranych podejść

Sciences and Disorders – IALP) oraz Komisji

w logopedycznej terapii jąkania. Jest en‑

Specjalistycznej ds. Płynności Mowy Grec‑

tuzjastką nurtu modyfikacji w połączeniu

kiego Stowarzyszenia Logopedów (ang.

z psychoterapią integracyjną. Pracuje jako

Special Interest Group in Fluency Disorders of

straszy asystent w Szpitalu Klinicznym im.

the Panhellenic Association of Logopedists

dra J. Babińskiego w Krakowie i w pry‑
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watnym gabinecie. Prowadzi zajęcia dy‑

dziecko się jąka (Wydawnictwo Centrum Lo‑

daktyczne z zakresu terapii jąkania na po‑

gopedyczne, 2011; 2017) oraz publikacji DJ –

dyplomowych studiach logopedycznych

Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkol-

i neurologopedycznych. Współtworzyła

nym (Wydawnictwo Komlogo, 2016).

ruch samopomocy osób z jąkaniem w Pol‑
sce. Ma ponad 20‑letnie doświadczenie

Dorota Kamińska – neurologopeda, peda‑

w indywidualnej i grupowej terapii mody‑

gog, terapeuta w zakresie terapii pedago‑

fikacji jąkania u osób dorosłych, młodzieży

gicznej i edukator. Członek Polskiego To‑

i dzieci. Przełożyła na język polski książkę

warzystwa Logopedycznego PTL (złoty

C.W. Della Terapia jąkania u dzieci w młod-

certyfikat), certyfikowany trener między‑

szym wieku szkolnym (Wydawnictwo Impuls,

narodowego programu TOCfE (ang. Theory

2008; 2019); współredaktorka książki Życie

of Constraints for Education), praktyk me‑

z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu

tody Kids’ Skills. Terapeuta mowy podczas

(Wydawnictwo Edukacyjne, 2017) i autorka

turnusów terapeutycznych dla osób z ją‑

licznych artykułów z tej dziedziny. W 2021

kaniem organizowanych przez SCTJ w Wo‑

roku podczas IV Międzynarodowej Konfe‑

dzisławiu Śląskim. Swoje zainteresowania

rencji Logopedycznej Zaburzenia płynności

naukowe oraz praktykę kliniczną koncen‑

mowy – teoria i praktyka otrzymała Nagrodę

truje wokół tematyki zaburzeń płynno‑

im. ks. Stanisława Wilczewskiego.

ści mówienia. Od kilkunastu lat prowadzi
w Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej

Barbara Jeziorczak – magister psycholo‑

w Ciechanowie grupową terapię dla dzieci

gii i logopeda. Ukończyła kursy i szkolenia

i młodzieży z niepłynnością mowy, a tak‑

z zakresu pomocy logopedycznej i psycho‑

że grupę wsparcia dla rodziców. Aktywnie

logicznej dziecku, rodzinie i osobom doro‑

uczestniczy w ogólnopolskich i międzyna‑

słym; obecnie realizuje Akredytowany Kurs

rodowych konferencjach, akcjach i projek‑

Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psy‑

tach na rzecz upowszechniania wiedzy o za‑

choterapii i ubiega się o certyfikat psycho‑

burzeniach płynności mówienia oraz zmiany

terapeuty. Jest zatrudniona (jako logopeda)

postaw społecznych związanych z tym pro‑

w Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej

blem. Autorka i współautorka publikacji lo‑

w Katowicach, gdzie skupia się na działa‑

gopedycznych i edukacyjnych (m.in. Jąkanie.

niach diagnostycznych i terapeutycznych

Skuteczne techniki płynnego mówienia, Har‑

dla dzieci. Współpracując z Centrum Logo‑

monia Universalis 2014; Jak bawić się i uczyć

pedycznym w Katowicach, prowadzi terapię

z pasją – zastosowanie narzędzi TOC w pracy

logopedyczną dla jąkających się dzieci, mło‑

z dziećmi, CEBP 2017).

dzieży i osób dorosłych, a także psycholo‑
giczną – indywidualną, par i rodzin. Swoją

Anke Kohmäscher – profesor na Uniwer‑

działalność w ramach psychoterapii podda‑

sytecie Nauk Stosowanych w Münster, ko‑

je systematycznej superwizji. Jest współau‑

ordynatorka programu studiów licencjac‑

torką przewodnika dla rodziców Czy moje

kich z logopedii. Uzyskała tytuły licencjata
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w dziedzinie logopedii (na Uniwersytecie

Marilyn Langevin – stopień doktora uzy‑

Nauk Stosowanych HAN w Nijmegen, Ho‑

skała na Uniwersytecie w Sydney (Austra‑

landia) i magistra logopedii (Uniwersytet

lia), w przeszłości pełniła funkcję dyrekto‑

RWTH, Akwizgran, Niemcy), jak również

ra ds. badań naukowych Instytutu Terapii

uprawnienia pracownika państwowej służ‑

Jąkania przy Uniwersytecie Alberty w Ka‑

by zdrowia (Uniwersytet Lüneburg, Niem‑

nadzie, a obecnie jest zatrudniona na sta‑

cy). Po uzyskaniu specjalizacji z zakresu te‑

nowisku profesora nadzwyczajnego (ang.

rapii jąkania pracowała w kilku prywatnych

Adjunct Associate Professorship) na Uniwer‑

poradniach. W roku 2010 ukończyła studia

sytecie Alberty. Jej zainteresowania na‑

doktoranckie i obroniła pracę doktorską

ukowe zostały zainspirowane praktyką kli‑

poświęconą opracowaniu narzędzia do dia‑

niczną, za co pozostaje wdzięczna swoim

gnozowania płynności mowy po terapii ją‑

klientom; obejmują one: efektywność te‑

kania. Od 2005 r. bierze udział w projektach

rapii jąkania, społeczny wpływ jąkania na

badawczych z zakresu jąkania; obecnie jest

dzieci w wieku przedszkolnym, zapobiega‑

kierownikiem projektu PMS KIDS, tj. wielo‑

nie mobbingowi szkolnemu oraz (ostatnio)

ośrodkowego badania efektywności terapii

proces decyzyjny w programowaniu terapii.

jąkania u dzieci w wieku szkolnym.

W 2021 roku uzyskała również tytuł licen‑
cjata na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwer‑

Aleksandra Krawczyk – magister w dzie‑

sytetu Alberty i została artystką multime‑

dzinie logopedii (stopień uzyskała na Uni‑

dialną i multidyscyplinarną.

wersytecie Centralnej Florydy w USA).
W latach 2015−2016 przebywała jako sty‑

Dimitris Marousos – logopeda, europej‑

pendystka Fulbrighta w Polsce, gdzie poma‑

ski specjalista zaburzeń płynności mowy

gała organizować warsztaty dla jąkających

(ang. European Fluency Specialist), kierow‑

się dzieci oraz uczyła języka angielskiego na

nik klinicznego Centrum Mowy i Języka EU

Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła
kurs Europejskiej Klinicznej Specjalizacji

‑LEGEIN w Volos w Grecji; członek Komitetu
ds. Praktyki Międzynarodowego Stowarzy‑

Zaburzeń Płynności Mowy (ang. European

szenia ds. Płynności Mowy (ang. The Interna-

Clinical Specialization in Fluency Disorders).

tional Fluency Association) oraz greckiej gru‑

Obecnie pracuje jako logopeda szkolny,

py specjalnej logopedów do spraw zaburzeń

a także jako wspomagający edukator kli‑

płynności mowy. Ukończył kurs Europejskiej

niczny w Klinice Logopedycznej Departa‑

Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności

mentu Nauk o Komunikacji i Zaburzeniach

Mowy (ang. European Clinical Specialization

Mowy Uniwersytetu Centralnej Florydy. Jej

in Fluency Disorders) i jest obecnie w ramach

zainteresowania badawcze dotyczą aspek‑

tego kursu mentorem, uzyskał również cer‑

tów międzyjęzykowych mogących wpływać

tyfikat w zakresie terapii skoncentrowanej

na niepłynność mowy u dwujęzycznych ją‑

na rozwiązaniach. Ma duże doświadczenie

kających się dzieci.

w pracy klinicznej, mentoringu i superwizji
klinicznej z dziećmi, nastolatkami oraz jąka‑
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jącymi się dorosłymi, w tym obszarze zamy‑

oraz badania nad programem Camperdown

kają się także jego badania. Prowadzi warsz‑

dla jąkających się dorosłych. Członkini za‑

taty i szkolenia dla logopedów. Jest ponadto

łożycielka Konsorcjum Trenerów Programu

współautorem programu Lexipontix dla jąka‑

Camperdown, organizatorka wielu warszta‑

jących się dzieci w wieku szkolnym.

tów odbywających się zarówno na szczeblu
lokalnym, jak i międzynarodowym (również

Izabela Michta – od wielu lat aktywnie dzia‑

w ramach programu Lidcombe).

ła na rzecz ruchu samopomocy dla osób ją‑
kających się, sama także doświadcza ją‑

Jenny Packer – wysoce wykwalifikowana

kania. Koordynuje m.in. działania Klubu

terapeutka w dziedzinie zaburzeń mowy

Ludzi Mówiących działającego przy Uni‑

i języka. Stopień magistra uzyskała w Trini‑

wersytecie Śląskim w Katowicach (grupy

ty College w Dublinie (Irlandia) ze specjali‑

terapeutyczno‑samopomocowej dla osób

zacją w terapii jąkania, ukończyła ponadto

jąkających się), współorganizuje spotkania

pogram Europejskiej Klinicznej Specjaliza‑

Wirtualnego Klubu J oraz coroczne obcho‑

cji Zaburzeń Płynności Mowy (ang. Euro-

dy Międzynarodowego Dnia Świadomo‑

pean Clinical Specialization in Fluency Dis-

ści Jąkania (ISAD). Regularnie, jako współ‑

orders). Zatrudniona w wydziale zdrowia

organizatorka i uczestniczka, bierze udział

w południowo‑wschodniej Anglii. Obec‑

w zjazdach i konferencjach logopedycznych.

nie pracuje z jąkającymi się dziećmi i ich ro‑

Jest autorką publikacji poświęconych tema‑

dzinami, ale posiada także doświadczenie

tyce autoterapii oraz samopomocy dla osób

i kwalifikacje potrzebne do pracy z jąkają‑

jąkających się. Koterapeutka warsztatów

cymi się dorosłymi. Bierze udział projek‑

LOGOLab prowadzonych na Uniwersyte‑

tach o zasięgu krajowym i międzynarodo‑

cie Śląskim, a kierowanych do dzieci jąka‑

wym, współpracując jako wolontariuszka

jących się i ich rodzin, ponadto wykonaw‑

zarówno ze Stamma (dawniej: Brytyjskie

czyni grantu LOGOLab – Dialog bez barier

Stowarzyszenie ds. Jąkania; ang. The Bri-

(z ramienia Fundacji Wiedzy i Dialogu Spo‑

tish Stammering Association), jak i z Między‑

łecznego „Agere Aude”).

narodowym Stowarzyszeniem ds. Płynno‑
ści Mowy (ang. The International Fluency

Sue O’Brian – australijska logopedka z wie‑

Association).

loletnim doświadczeniem klinicznym i ba‑
dawczym w zakresie jąkania u dzieci i doro‑

Erik X. Raj – logopeda, posiada Certyfikat

słych. Opublikowała około 100 artykułów

Kompetencji Klinicznych (ang. Certificate

w czasopismach specjalistycznych, przy‑

of Clinical Competence) Amerykańskiego

czyniła się też do powstania kilku książek

Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów

z dziedziny jąkania. W polu jej szczególnych

(ang. American Speech‑Language‑Hearing

zainteresowań znajdują się m.in. pomiary ją‑

Association – ASHA) i praktykuje jako tera‑

kania, opracowywanie internetowych na‑

peuta pracujący z dziećmi w wieku szkol‑

rzędzi do terapii tego zaburzenia płynności

nym z różnymi zaburzeniami komunikacyj‑
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nymi. Obecnie zatrudniony na stanowisku

Logopedycznym w Katowicach oraz w Ze‑

profesora nadzwyczajnego na Uniwer‑

spole Szkół Sportowych w Siemianowicach

sytecie Monmouth w New Jersey (USA).

Śląskich. Współorganizatorka warsztatów

Jest zaangażowany w projekt Camp Shout

LOGOLab dla dzieci jąkających się i ich ro‑

Out w Michigan (USA), w ramach którego

dziców odbywających się na Uniwersyte‑

współorganizuje letnie obozy dla młodych

cie Śląskim w Katowicach; wykonawczyni

jąkających się osób. Regularnie prowadzi

grantu LOGOLab – Dialog bez barier. Autor‑

również interaktywne warsztaty pokazu‑

ka książki dla młodzieży pt. Spokojnie, to tyl-

jące, jak logopedzi mogą korzystać z tech‑

ko jąkanie! (Centrum Logopedyczne, 2020)

nologii mobilnych i internetowych w celu

oraz artykułów i opracowań o tematyce lo‑

edukowania i motywowania dzieci w wie‑

gopedycznej. Swoją wiedzą oraz doświad‑

ku szkolnym. Opracował ponad 25 aplika‑

czeniem dzieli się (ze specjalistami, nauczy‑

cji mobilnych oraz stron internetowych dla

cielami i rodzicami) podczas konferencji,

dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami ko‑

seminariów i webinariów, m.in. w ramach

munikacyjnymi, jest ponadto twórcą strony

organizowanych cyklicznie śląskich obcho‑

internetowej zawierającej zbiór gier wideo

dów ISAD.

dostępnych online (SLPVideoGames.com).
Patricia Sandrieser – dr, wykwalifikowany
Selma Saad Merouwe – słowacko‑libańska

logopeda; ukończyła studia z zakresu lo‑

logopedka, absolwentka kursu specjaliza‑

gopedii w badaniach naukowych i edukacji

cyjnego ECSF (Europejskiej Klinicznej Spe‑

na Uniwersytecie w Akwizgranie (Niemcy).

cjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy; ang.

Pracuje jako kierownik wydziału logopedii

European Clinical Specialization in Fluency

przy Katolickiej Klinice Koblenzans Mon‑

Disorders). Jest wykładowcą logopedii na

tabaur, a także jako wykładowczyni na kil‑

Uniwersytecie Świętego Józefa w Bejru‑

ku uniwersytetach w Niemczech, Austrii

cie i studentką studiów doktoranckich na

i Szwajcarii. Zagadnieniem jąkania u dzieci

dwóch uczelniach: Uniwersytecie w Tur‑

interesuje się od 25 lat. Razem z Peterem

ku oraz Uniwersytecie Świętego Józefa.

Schneiderem opracowała podejście tera‑

W swojej praktyce klinicznej i badaniach na‑

peutyczne znane pod nazwą KIDS, brała

ukowych koncentruje się na zaburzeniach

również udział w przygotowaniu niemiec‑

płynności mowy i bilingwizmie.

kich Klinicznych wytycznych dla zaburzeń
płynności mowy.

Agata Sakwerda-Grzesiek – absolwentka
Uniwersytetu Śląskiego, logopeda, peda‑

Peter Schneider− ukończył studia upraw‑

gog, terapeutka z osobistym doświadcze‑

niające go do wykonywania zawodu na‑

niem jąkania, która specjalizuje się w terapii

uczyciela szkoły podstawowej oraz logope‑

jąkania – zwłaszcza dzieci w wieku przed‑

dy. W latach 1990−2019 prowadził wykłady

szkolnym i szkolnym, pracuje także z oso‑

w Szkole Logopedii Szpitala Uniwersytec‑

bami dorosłymi. Zatrudniona w Centrum

kiego RWTH w Akwizgranie (Niemcy), gdzie
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jako specjalista z zakresu jąkania dziecięce‑

nie zainteresowana tematem definiowania

go prowadził terapie klientów i był superwi‑

danych/dowodów naukowych przez bada‑

zorem studentów pracujących z jąkającymi

czy w badaniach klinicznych.

się dziećmi. Wspólnie z Patricią Sandrieser
opracował podejście modyfikacji jąkania

Kenneth O. St. Louis – emerytowany pro‑

KIDS (Schul‑KIDS i Mini‑KIDS), które stało

fesor logopedii na Uniwersytecie Wirginii

się jednym z najczęściej stosowanych po‑

Zachodniej w Stanach Zjednoczonych (ang.

dejść w terapii jąkających się dzieci w Niem‑

West Virginia University – WVU), członek

czech. Był częścią zespołu przygotowujące‑

ASHA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Ję‑

go niemiecką wersję Klinicznych wytycznych

zyka, Mowy i Słuchu), osoba, która w znacz‑

dla zaburzeń płynności mowy. Jest ponadto

nej mierze panuje nad swoim jąkaniem. Od

coachem Europejskiej Klinicznej Specjaliza‑

45 lat kształci przyszłych logopedów, pro‑

cji Zaburzeń Płynności Mowy (ang. Europe-

wadzi terapię jąkania i dzieli się swoją wie‑

an Clinical Specialization in Fluency Disor-

dzą na ten temat. Jego praca naukowa za‑

ders) i autorem specjalistycznych publikacji

owocowała około 200 profesjonalnymi

dla logopedów, jąkających się dzieci i ich

publikacjami i 400 prezentacjami. Otrzy‑

rodziców.

mał liczne nagrody, m.in. Nagrodę im. Deso
Weissa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

Hilda Sønsterud – certyfikowany logopeda,

badań nad giełkotem (ang. The Deso Weiss

starszy doradca oraz badaczka na Uniwer‑

Award for Excellence in Cluttering), Nagrodę

sytecie w Olso (Norwegia). Pracuje w Stat‑

WVU im. Claude’a Worthingtona Benedu‑

ped, w departamencie zaburzeń mowy

ma dla wybitnych uczonych (ang. WVU’s Be-

i języka. Uzyskała tytuł europejskiego spe‑

nedum Distinguished Scholar Award) oraz Na‑

cjalisty zaburzeń płynności mowy (ang. Eu-

grodę im. Ethel i Gerry’ego Heebinków za

ropean Fluency Specialist), jest też repre‑

ofiarną służbę krajowi (ang. WVU’s Heebink

zentantką Norwegii w Międzynarodowym

Award for Outstanding Service). Jest inicja‑

Stowarzyszeniu ds. Giełkotu (ang. The Inter-

torem międzynarodowego projektu badaw‑

national Cluttering Association – ICA). Prowa‑

czego IPATHA (ang. International Project of

dzi głównie terapię w dziedzinie zaburzeń

Attitudes Toward Human Attributes) poświę‑

płynności mowy (i tym też zajmuje się na‑

conego zaawansowanym badaniom po‑

ukowo), a ponadto kursy dla logopedów

staw społecznych wobec zjawiska jąkania.

związane z jąkaniem i giełkotem, wykłady,

Współpracuje w tym zakresie z wieloma na‑

warsztaty oraz praktyki kliniczne dla stu‑

ukowcami z całego świata.

dentów logopedii. Jej rozprawa doktorska
obroniona na Wydziale Psychologii Uniwer‑

Sabine Van Eerdenbrugh – pracownik na‑

sytetu w Oslo była poświęcona m.in. wielo‑

ukowy, wykładowczyni i koordynatorka

wymiarowemu podejściu do terapii jąkania

studiów licencjackich na Uniwersytecie

i relacji terapeutycznej w procesie inter‑

im. Thomasa More’a w Antwerpii (Belgia).

wencji logopedycznej. Jest także szczegól‑

Specjalizuje się w jąkaniu, ale przez wiele
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lat prowadziła również terapię dzieci i na‑

do 2000 roku pełniła obowiązki redaktor

stolatków z innymi zaburzeniami mowy.

naczelnej czasopisma „Journal of Fluen‑

W ramach pracy doktorskiej przygotowa‑

cy Disorders”. Za swoje międzynarodowe

nej w Australijskim Centrum Badawczym

osiągnięcia otrzymała certyfikat ASHA, jak

ds. Jąkania (ang. Australian Stuttering Re-

również tytuł Pegasus Professor (nagroda

search Centre) opracowała internetowy

przyznawana za osiągnięcia w pracy nauko‑

program szkoleniowy dla podejścia tera‑

wej, dydaktyce, pracach badawczych i prak‑

peutycznego Lidcombe, stosowanego w ją‑

tyce przez Uniwersytet Centralnej Florydy).

kaniu wczesnodziecięcym. Jest członkiem
Konsorcjum Trenerów Programu Lidcom-

Mary Weidner – adiunkt na Wydziale

be (ang. The International Lidcombe Program

Nauk o Komunikacji Uniwersytetu Edinbo‑

Trainers Consortium), a od niedawna także

ro w Pensylwanii (USA). Jej poczynania na‑

członkiem zespołu redakcyjnego EBPracti-

ukowe koncentrują się na badaniu i zmie‑

ceNet przy Centrum Medycyny Opartej na

nianiu postaw dzieci wobec jąkających się

Dowodach Naukowych (ang. The Centre of

rówieśników. Współautorka książek o jąka‑

Evidence‑Based Medicine – Cebam) w Louva‑

niu dla dzieci, pomysłodawczyni projektu

in (Belgia).

edukacyjnego InterACT – Zmiany postaw i to-

Martine Vanryckeghem – stopień dokto‑

program – InterACT), który został przetłu‑

ra otrzymała na Uniwersytecie Południo‑

maczony na wiele języków i okazał się po‑

wego Illinois (USA), wcześniej pracowała

mocny w kształtowaniu akceptacji wobec

lerancji (ang. Attitude Change and Tolerance

jako logopeda w Belgii. Należy do nauko‑

jąkania oraz innych różnic między ludźmi.

wych komisji wielu międzynarodowych or‑

Brała udział w produkcji filmu dokumental‑

ganizacji; członkini ASHA (Amerykańskie‑

nego pt. Jąkanie – część mnie (ang. Stutte-

go Stowarzyszenia Języka, Mowy i Słuchu),

ring: Part of Me).

certyfikowany specjalista płynności mowy,
europejski specjalista zaburzeń płynności

Katarzyna Węsierska – adiunkt na Uniwer‑

mowy. Jest autorką wielu recenzowanych

sytecie Śląskim, założyła i prowadzi Cen‑

publikacji, prowadzi warsztaty międzyna‑

trum Logopedyczne w Katowicach. W pracy

rodowe w dziedzinie diagnozy różnicowej

naukowej i praktyce logopedycznej zajmu‑

i terapii jąkających się osób. Współautorka

je się przede wszystkim zaburzeniami płyn‑

zestawu wystandaryzowanych narzędzi do

ności mowy – jąkaniem i giełkotem. Jako

diagnozowania jąkania u dorosłych i u dzie‑

pierwsza Polka uzyskała tytuł europejskie‑

ci oraz testów do badania postaw związa‑

go specjalisty zaburzeń płynności mowy

nych z komunikowaniem się jąkających się

(ang. European Fluency Specialist). Jest też

dzieci w wieku przedszkolnym (Kiddy CAT

coachem Europejskiej Klinicznej Specjaliza‑

i BAB). Była profesorem wizytującym na

cji Zaburzeń Płynności Mowy (ang. Europe-

Uniwersytecie Gent w Belgii i na Uniwer‑

an Clinical Specialization in Fluency Disorders)

sytecie w Utrechcie w Holandii. Od 1990

oraz akredytowaną – przez The Michael Pa‑
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lin Centre for Stammering Children w Lon‑

psychologii rozwojowej, bilingwizmu, nauki

dynie – trenerką metody terapii interakcyj‑

czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

nej rodzic − dziecko dla jąkających się dzieci

oraz zaburzeń płynności mowy. Jest autor‑

(Palin PCI). Współpracuje z polskimi i mię‑

ką licznych publikacji o tej tematyce. Zaj‑

dzynarodowymi instytucjami akademicki‑

muje się ponadto tłumaczeniem materiałów

mi i badawczymi w celu upowszechniania

naukowych i dydaktycznych dotyczących

wiedzy o zaburzeniach płynności mowy,

zaburzeń płynności mowy na język pol‑

a także zmieniania postaw wobec zaburzeń

ski, a także aktywnie włącza w organizację

płynności mowy i osób doświadczających

konferencji naukowych oraz warsztatów dla

jąkania i/lub giełkotu. Współorganizatorka

logopedów.

cyklicznie odbywających się na Uniwersyte‑
cie Śląskim Międzynarodowych Konferen‑

Katarzyna Wyrwas – polonistka, zatrud‑

cji Logopedycznych pn. Zaburzenia płynno-

niona na stanowisku profesora uczelni

ści mowy – teoria i praktyka. W roku 2017,

w Instytucie Językoznawstwa Uniwersy‑

podczas XI Konferencji Zaburzeń Płynności

tetu Śląskiego w Katowicach. Przez wie‑

Mowy w Oksfordzie, została uhonorowana

le lat badała cechy i funkcje opowiadania

nagrodą im. Dave’a Rowleya za podejmowa‑

w komunikacji międzyludzkiej – jest autorką

nie międzynarodowych inicjatyw w dziedzi‑

monografii i licznych artykułów naukowych

nie jąkania.

na temat narracji w jej różnych odmianach.
Zajmuje się również współczesną polszczy‑

Marta Węsierska – w roku 2013 ukończyła

zną, w tym gatunkami mowy, komunikacją

studia licencjackie z zakresu psychologii na

w mediach, językiem potocznym, słownic‑

Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Bry‑

twem dawnym i nowym oraz przemianami

tanii, następnie kontynuowała studia ma‑

i poprawnością języka. Jest autorką dwóch

gisterskie na kierunku psychologia rozwo‑

monografii z dziedziny genologii lingwi‑

jowa na Uniwersytecie w Yorku. W roku

stycznej, współautorką słownika terminów

2018 uzyskała stopień doktora psychologii

z zakresu teorii tekstu, językoznawczego

(Uniwersytet w Yorku, Wielkiej Brytania).

poradnika poprawnościowego, a także kil‑

W ramach swojej pracy doktorskiej pro‑

kudziesięciu rozpraw w czasopismach na‑

wadziła badania nad zjawiskiem bilingwi‑

ukowych i tomach zbiorowych. Wykonaw‑

zmu oraz rozwojem nauki czytania u dzieci

czyni grantu LOGOLab – Dialog bez barier.

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Obecnie pracuje jako postdoctoral researcher w ramach projektu Bilingolab na Uni‑
wersytecie w Warwick. Jej zainteresowania
naukowe obejmują zagadnienia dotyczące

Rozdział 1
Kirsten Costain, Hilda Sønsterud

Między badaniami naukowymi a praktyką logopedyczną:
w kierunku zintegrowanej terapii mowy i języka

Cel rozdziału
Dystans pomiędzy badaniami naukowymi a praktyką logopedyczną jest jednym
z głównych wyzwań współczesnej logopedii. Istnieje wiele ważnych jego powodów:
brak wymiany informacji i dialogu między badaczami a klinicystami; szczególny spo‑
sób prowadzenia prac badawczych i prezentowania uzyskanej wiedzy naukowej;
brak dostępu do piśmiennictwa naukowego, a czasem także brak zainteresowania
klinicystów tą wiedzą. Sposób, w jaki wiedza jest wytwarzana i przez kogo, określa
jej szczególny charakter, a adekwatność i wartość form wiedzy muszą być przyjmo‑
wane i ustalane na nowo w kontekście ich „stosowania”, w tym także w debatach
teoretycznych. Zarówno badania naukowe, jak i praktyka to nieustanne dyskusje,
a nieprzerwany proces ustanawiania (lub nie) „dowodowości” (evidentiality) okre‑
ślonej wiedzy i sposobów jej tworzenia to bardziej zakorzeniony w realności spo‑
sób inicjowania dyskusji niż wizja wypracowywania sztywnego kanonu dowodów
naukowych, na których można oprzeć praktykę.
Zaprezentowane tutaj koncepcje paradygmatu badań opartych na praktyce i po‑
trzebach klienta oraz dowody naukowe oferują różnorodne podejścia do myślenia
o pokonywaniu dystansu między wiedzą pochodzącą z badań naukowych a uzyska‑
ną na drodze praktyki terapeutycznej w zakresie zaburzeń płynności mowy. Nasze
główne założenie jest takie, że dystans ten może zostać pokonany poprzez sku‑
pienie się na kliencie, jednocześnie zapewniając postępy w logopedii. Postulujemy
aktywną rolę klienta jako głównego zainteresowanego w praktyce logopedycznej
oraz komplementarne wobec niej stosowanie badań jednopodmiotowych, n = 1,
jako wytyczającymi kierunek dla badań naukowych nad efektywnością i dla oceny
teoretycznej (objaśniającej) wartości wyników badań, zarówno ze strony badaczy,
jak i praktyków. Dokonałyśmy eklektycznego i, mamy nadzieję, inspirującego wy‑
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boru osiągnięć w dziedzinie nauk społecznych i metodologii badań opieki zdrowot‑
nej z ostatnich czterech dekad, podczas których proces profesjonalizacji logopedii
i przekształcania się praktykującego logopedy w badacza zachodził równolegle do
podobnych procesów w innych działach nauk o zdrowiu skupiających się na prak‑
tyce. Koncentrujemy się na ściśle ze sobą powiązanych zagadnieniach pluralizmu
i kontekstualizmu, sięgających po doświadczenia pojawiające się w tradycji nauk
społecznych w zakresie badań etnograficznych oraz w ich nowocześniejszych ite‑
racjach, takich jak action research (pol. badanie w działaniu) czy badania z zakresu
psychoterapii. Nasza relacja ma charakter raczej sugestywny niż preskryptywny,
czym podkreślamy nasz pogląd, że przyjęcie wyzwania i złożoności wytwarzania
wiedzy wymaga od nas umieszczenia w centrum każdej dyskusji elementu „pod‑
stawy dowodowej” (evidence base) dla danej dziedziny.

Zarys dystansu: napięcia epistemologiczne
Dystans pomiędzy tymi dwoma formami wiedzy był tradycyjnie charakteryzowa‑
ny jako luka między teorią a praktyką z jednej oraz między naukowcami a prakty‑
kującymi profesjonalistami z drugiej strony (Van de Ven, Johnson, 2006). W ciągu
ostatnich dekad nastąpiło jednak przesunięcie w stronę profesjonalnych organizacji
eksperckich poza środowiskiem akademickim, stających się „ośrodkami nauczania”,
w których od pracowników wymaga się stopni akademickich (Eikeland, 2009). Pra‑
cownicy służby zdrowia coraz częściej angażują się w badania naukowe, a rozwój
zawodowy w wielu dziedzinach praktycznych jest wspierany kwalifikacjami akade‑
mickimi (skutkiem czego praktykujący specjalista nierzadko odchodzi od praktyki,
by zostać naukowcem, badaczem lub menadżerem). Obok rosnącego nacisku na
wiedzę teoretyczną i zaangażowanie instytucji akademickich w praktykę silną po‑
zycję utrzymuje wciąż dominujące „tradycyjne” pozytywistyczne rozumienie nauki
empirycznej jako (ironicznie) służącej nadrzędnemu platońskiemu racjonalizmowi
w bezstronnym poszukiwaniu prawdziwej wiedzy, teorii i faktów (zob. np. przed‑
stawiony przez Crossleya zarys tych zagadnień i społecznej funkcji kontroli pełnio‑
nej przez pozytywistyczne stanowiska w badaniach i edukacji zdrowotnej, Crossley,
2000). Prezentowanie nauki w popularnym dyskursie i przekazach medialnych zy‑
skiwało przy tym wiele na towarzyszącym temu założeniu, że motywacja do prowa‑
dzenia badań naukowych ma charakter wyzwalający i humanitarny (Lupton, 1995).
Zawody medyczne i społeczne zyskały wyższy status z uwagi na zasób ich wiedzy
(wraz ze sposobami jej zdobywania), a także wyższość moralną dzięki przeprowadza‑
niu – lub tylko markowaniu – naukowej oceny i ścisłej obserwacji praktyki (Murray,
Chamberlain, 1999). W istocie pewna forma podstawy badawczej dla praktyki od
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dawna stała się raczej wymogiem niż wyborem czy celem (Crossley, 2000), a prak‑
tyka oparta na podbudowie naukowej jest wzorcem przyjętym w logopedii w la‑
tach 90. XX wieku (McCurtin, Murphy, Roddam, 2019). W literaturze „dowody na‑
ukowe” są nadal równoznaczne z twierdzeniami uzyskanymi za pomocą odgórnych,
teoretycznych paradygmatów badawczych i quasi‑eksperymentalnych projektów,
a randomizowane badania kontrolne pozostają „złotym standardem” lub niekwe‑
stionowanym wzorcem dla takich twierdzeń (Greenhalgh, Howick, Maskrey, 2014;
Swift, Langevin, Clark, 2017).
To, co stanowi „naukę” i wiedzę naukową w kategoriach zawodowych i politycz‑
nych (włączając oficjalne wytyczne), na różnych etapach historii może być jednak
postrzegane jako wypadkowa politycznej korzyści i kontroli (Friedson, 1970). Bez
względu na to, czy badania naukowe w dziedzinie ochrony zdrowia sponsorowa‑
ne są przez organizacje charytatywne, korporacje, czy państwa, decyzje dotyczą‑
ce finansowania badań niekoniecznie wspierać muszą ideał ukształtowany przez
najlepsze praktyki w odpowiedzi na potrzeby użytkownika usług świadczonych
w realnym świecie lub klienta. Formalne decyzje o finansowaniu i publikacjach od‑
zwierciedlają dominujące poglądy na to, jakie są wartościowe tematy badań i pytań
badawczych, wiarygodna wiedza i dowody naukowe w danej dziedzinie; ponadto są
one zależne od wartościujących sądów wydawanych przez jednostki i grupy, któ‑
re z kolei są wybierane i ograniczane przez instytucje wspierające (Friedson, 1994;
Eikeland, 2012; McCurtin i in., 2019). Wraz ze wzrastającą przewagą gospodarki
rynkowej i towarzyszącą jej korporatyzacją publicznych instytucji, w tym uniwer‑
sytetów, luka pomiędzy profesjonalnymi twórcami wiedzy a jej konsumentami stała
się prawdopodobnie większa, choć także mniej widoczna (Lupton, 1995), co jest nie
bez znaczenia dla rozziewu między wiedzą opartą na badaniach naukowych a wie‑
dzą opartą na praktyce.
Praktykujący profesjonaliści (osoby kompetentne), bezpośredni twórcy wiedzy
mają podstawy nieco solidniejsze niż instytucjonalni naukowcy do zaangażowania
w tworzenie wyzwalającej wiedzy naukowej, domniemane z uwagi na ich najści‑
ślejszy związek ze światem praktyki in situ. Tutaj również powoływać się można na
szlachetność sprawy poszukiwania prawdy i czystość intencji (zresztą i tu wiedza
uzyskana w codziennych działaniach praktycznych może być przedstawiana przez
praktyków jako równie obiektywna i niepodważalna, jak ta tworzona przez badaczy
akademickich). Wytwarzanie wiedzy, a zatem i zasób dowodów, na którym opie‑
ra się praktykujący profesjonalista, ostatecznie zaś całość praktyki, są jednak rów‑
nie ograniczone przez te same instytucjonalne, polityczne i strategiczne priorytety
i imperatywy, które narzucane są działaniom badaczy teoretyków (Eikeland, 2012;
McCurtin, Murphy, Roddam, 2019). Wobec takiego ograniczania badań naukowych,
praktyki i obywateli („klientów”, „pacjentów”, „użytkowników usług”, „odbiorców”)
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przy jednoczesnej, nieustającej i przyziemnej potrzebie koniecznej pomocy realnych
jednostek w określonym czasie rodzi się pytanie zarówno do badaczy, jak i prakty‑
ków w dziedzinie logopedii, w jaki sposób badania naukowe mogą zlikwidować lukę
między dowodami opartymi na praktyce a praktyką opartą na dowodach.

Zaangażowanie i dystans
Van de Ven i Johnson (2006) oferują szczegółową prezentację na temat tego, co
nazywają „zaangażowaną pracą naukową” w ramach pluralistycznego podejścia do
metod i metodologii badań nad zarządzaniem i organizacją, które odwraca odgórne
uprzywilejowanie naukowej, formalno‑technicznej wiedzy i przyznaje sferze prakty‑
ki status pochodnej. Opowiadają się oni po stronie podejścia refleksyjnego, krytycz‑
nego i realistycznego (Azevedo, 1997), w którym stosuje się liczne modele i metody
oraz uznaje zarówno ograniczenia wiedzy (wszelka wiedza jest cząstkowa i usytu‑
owana kontekstualnie oraz historycznie), jak i fakt, że różne modele służą różnym
punktom widzenia i interesom różnych uczestników badań naukowych. Odwołują
się do analizy Kondrat (1992) już niemal sprzed 30 lat i jej opinii, że tym, czego bra‑
kuje, są empiryczne badania wiedzy pochodzącej z praktyki w kategoriach: wiem
w praktyce, a nie: wiedzy dla praktyki. Użycie czasownika wiem podkreśla znaczenie
wiedzy jako performatywnej, procesualnej i wpisanej ściśle w konkretny kontekst,
w którym musi być realizowana, zamiast statycznego skończonego produktu (wiedza dla), wytwarzanego na zewnątrz i wtórnie importowanego do kontekstu prak‑
tyki. Dzięki naciskowi na „wiedzieć”, a nie na „wiedzę” integralne ucieleśnienie kon‑
tekstu, w którym wiedza dla praktyki musi być użyteczna i wiarygodna, staje się
również trudniejsze do zignorowania. Te kwestie przybliżają nas do trzech „filarów”
dowodów opartych na badaniach naukowych. McCurtin i in. (2019) powołują się
na powszechne przyjmowanie w logopedii wersji trzech filarów, na których opiera
się materiał dowodowy: wysokiej jakości dowody z badań, osąd klinicysty oraz re‑
fleksje klientów. Według nich zbyt mało uwagi poświęca się dwóm z tych filarów,
a jako wyjście z tej sytuacji proponują zaangażowaną pracę naukową. Postulują oni
„totalne podejście oparte na wiedzy i dowodach” (total evidence and knowledge approach – TEKA) dążące do krytycznego badania wiedzy i kompetencji, na których
oparte są interwencje, a także by zasoby wiedzy praktykującego klinicysty i klienta
były częścią tej syntezy. W tym punkcie zależy im, aby krytyczna i wszechstronna
synteza oraz ocena wiedzy stanowiła dla klinicysty systematyczną część procesów
poprawiania jakości praktyki, choć działanie to służyć będzie też wdrażaniu i zasto‑
sowaniu wiedzy w praktyce (knowledge translation). Ich sugestie dotyczące tego, co
powinno zostać zawarte oraz jak to usystematyzować (tym samym również uka‑
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zując to, co mogłoby pozostać niewyrażone lub ukryte w zasobie wiedzy klinicysty
i klienta), stanowią dobry przykład tego, jak praktykujący logopedzi mogą uniknąć
pozostawania w wąskim przedziale „tego, co działa” lub jest przydatne w rozwiązy‑
waniu problemu czy definiowaniu badań w kategoriach „przydatności”, bez wzięcia
pod uwagę, jak różne sposoby „wiem” i różne rodzaje wiedzy powiązane są z teo‑
rią (Eikeland, 2012).

Wiedza ukryta i wiedza uzewnętrzniona
Zaangażowana praca naukowa obejmuje pluralistyczne budowanie wiedzy, w ra‑
mach którego wiedza praktyczna jest tworzona przez subiektywny podmiot wie‑
dzący (knower) działający w danej sytuacji z pozycji zaangażowania, nie zaś z dy‑
stansu, w stosunku do praktyki i praktykujących (Van der Ven, Johnson, 2006). Van
der Ven i Johnson optują za stosowaniem zarówno badań naukowych, jak i form
wiedzy praktycznej, Arystotelesowskich kategorii wiedzy: techne (instrumentalnej,
środki‑cele), episteme (fundamentalnej teoretyczno‑analitycznej) i phronesis (prak‑
tycznej, „jak najlepiej działać” w danej sytuacji, również wobec ujawniających się
ambiwalentnych aspektów społecznych i politycznych). Rozwijają oni zastosowa‑
nie kategorii Arystotelesa poprzez uzupełnienie ich o rozgraniczenie Habermasa
na wiedzę techniczną i praktyczną, pokrywające się z Arystotelesowskimi (Pezdek,
Dobrowolski, Michaluk, 2020; Van De Ven, Johnson, 2006), wskazując, że Haber‑
mas „postrzegał wiedzę praktyczną jako ukrytą i ucieleśnioną w działaniu, a wiedzę
techniczną – jako formalną, uzewnętrznioną, mającą strukturę zdaniową i dyskur‑
sywną” (Van de Ven, Johnson, 2006, 85). Natomiast prace Latoura (1986), Latoura
i Woolgara (1986), Polanyiego (1962) i innych opisują, jak ukryte i formalne wymiary
są obecne zarówno w wiedzy naukowej, jak i praktycznej, co dokumentują w swoich
badaniach „naukowców przy pracy”, podkreślając połączenie metod i praktyk ukry‑
tych i nieformalnych z techniczno‑teoretycznymi. Praca Latoura i Woolgara (1986)
wprowadza pojęcie improwizacji jako centralnego procesu leżącego u podstaw na‑
ukowego działania w praktyce, będącej trudną do zdefiniowania mieszanką proce‑
sów silnie związanych ze swobodą (flow) i kreatywnością, ale również z właściwym
działaniem we właściwym czasie (co wymaga umiejętności technicznych i zdecy‑
dowania, pojawiających się na tle gruntownej analizy teoretycznej) w ścisłym zaan‑
gażowaniu się w specyficzne usytuowanie dzieła tworzenia wiedzy, wraz z tym, co
może być określone jako szczególne wymagania chwili.
Słowo tacit (określenie używane w wyrażeniu wiedza ukryta) znaczy ‘cichy’ i rze‑
czywiście raporty z badań naukowych i publikacje pozostają w dużej mierze „ciche”
w kwestiach aspektów prowadzenia badań naukowych bardziej kłopotliwych od
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tych, na których oparte są formalne raporty, włączając w to ustalającą dopiero ich
sens analizę danych. Tradycyjnie panuje większa uczciwość w kwestii nieliniowych
aspektów wytwarzania wiedzy w badaniach jakościowo‑interpretacyjnych niż w ilo‑
ściowych pozytywistycznych/postpozytywistycznych raportach z badań (chociaż
stoi to w sprzeczności z faktem, że dane statyczne mogą być równie problematyczne
i dezorientujące, jak transkrypcje wywiadów; Silverman, 1993). Wprowadzenie przez
de Certeau (1984) podziału na taktyki i strategie dostarcza kolejnego sposobu kon‑
ceptualizacji rozróżnienia między wiedzą formalno‑teoretyczną a ukrytą albo Arysto‑
telesowskiego podziału na episteme oraz techne – phronesis. De Certeau (1984) przed‑
stawia strategię jako wyraz „związków opartych na władzy”, które stają się możliwe,
gdy podmiot, profesjonalista, właściciel, przedsiębiorstwo lub instytucja naukowa,
względnie obszar praktyki, konsoliduje władzę poprzez wyizolowanie się ze środo‑
wiska (s. 36). Terminy strategia i taktyka są nam znane z rozmów codziennych, ale ich
początków należy szukać w tekstach na temat sztuki wojny, a nieodłączne napięcie
między nimi wskazuje, że codzienne praktyki stanowią ramy dla kameralnych walk
o władzę. Strategie są generowane od wewnątrz z miejsca lub lokalizacji wyznaczo‑
nych przez tę izolację, przestrzeni, „która może być opisana jako własna” (fr. propre).
Służą one zatem jako środki wytwarzające relacje z użytkownikami obszaru na ze‑
wnątrz tej oficjalnej, własnej przestrzeni, takimi jak klienci, konkurenci, obiekty ba‑
dań. Taktyka jest natomiast stosowana w odpowiedzi na pragmatyczną, usytuowaną
potrzebę – sama będąc nieumiejscowiona, pojawia się tylko w momencie, kiedy jest
używana. Taktyki są zależne od pomysłowości w danej chwili (np. pragmatyczny trik
osoby mówiącej, aby przerwać jąkanie w środku zdania), podczas gdy strategiczne
rozwiązanie pochodzi ze zinstytucjonalizowanej przestrzeni, która jest „bezczasowa”
lub wykracza poza zwyczajne przemijanie z chwili na chwilę w codziennym życiu
(profesjonalna dyscyplina logopedii) i jest potwierdzeniem autorytetu tej przestrzeni
w definiowaniu wiedzy na zewnątrz i ponad jej chaotycznymi szczegółami. Strategia
kontrolowania jąkania została opisana w podręcznikach akademickich, wytycznych
praktyki zawodowej i w literaturze naukowej. Patrząc z tej drugiej perspektywy, oso‑
ba jąkająca się z powyższego przykładu może być postrzegana przez logopedę jako
stosująca strategię przeciw jąkaniu, uwalniając się z bloku w momencie zająknięcia
przez zastosowanie korekty podczas bloku. Taktyczne (oddolne) podejście do jąka‑
nia osoby jąkającej pozostaje niewidoczne w literaturze przedmiotu, podczas gdy
widoczność przysługuje podobnym podejściom, kiedy te zostały zebrane, uogól‑
nione i wyartykułowane przez logopedę w ramach teorii (wyjaśnienia odgórnego),
a więc jako przykłady strategii.
A przecież codzienne praktyki konwersacyjne (i wiele innych) są w swojej na‑
turze taktyczne, nie mogą zatem być rozważane bez uwzględnienia okoliczności,
w jakich występują (de Certeau, 1984, 20). Taktyka czy grupy podobnych taktyk
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radzenia sobie z jąkaniem mogą zostać zaobserwowane przez terapeutę‑badacza
lub w zbiorach ich opisów, ale dla uzyskania statusu strategii zarządzania jąkaniem
ich obecność musi być zauważona przez kogoś posiadającego autorytet instytu‑
cjonalny – logopedę terapeutę‑badacza i dziedzinę logopedii – i przerobione na
formy oraz język uznane przez instytucje zajmujące się praktyką zawodową i pro‑
wadzeniem badań. Bez tej kluczowej transformacji takie taktyki nie istnieją (w da‑
nej dziedzinie), nie mogą być studiowane i nie mają realnego kształtu poza istnie‑
jącym dla klienta w momencie ich przydatności. Strategie leczenia są generowane
na bazie wiedzy formalno‑teoretycznej wytworzonej na drodze badań naukowych
i włączonej w dziedzinę logopedii. Taktyki radzenia sobie z jąkaniem, z drugiej stro‑
ny, są tym, czego klient używa, szukając pomocy w określonych trudnościach z mó‑
wieniem w ramach zarządzania jąkaniem w codziennym życiu. Ponadto stosowane
przez logopedę w jego praktyce strategie oparte na dowodach pochodzą z formal‑
nych badań, niezależnie od tego, czy są one oparte na praktyce, czy nie („formalne”,
ponieważ są one prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje badawcze i/lub
instytucji badawczej lub pod jej auspicjami), a swoją pozycję w logopedii osiągnęły
dzięki publikacjom w literaturze naukowej, cytowaniu przez innych badaczy i prak‑
tyków oraz prezentacjom na konferencjach.
Odkrycia taktyczne klienta z definicji nie mają tego rodzaju instytucjonalnego
poparcia: są konkretne i indywidualne, często pozostają nieznane dla nikogo poza
osobą ich używającą i nie mają ustalonego miejsca (lokalizacji) poza życiem co‑
dziennym. Wyizolowanie wiedzy instytucjonalnej w przestrzeni danej dyscypliny
daje wiedzy przewagę w relacjach jej przedstawicieli (praktyków i badaczy) z ich
klientami. Ten ruch instytucji lub dziedziny „oddzielający miejsce swojej mocy i woli
od «środowiska»” (de Certeau, 1984, 36) jest jednym z Kartezjańskich stanowisk ra‑
cjonalistycznych, lepiej znanym w naukach medycznych jako dualizm umysłu i cia‑
ła (np. Yardley, 1999). Kartezjańskie pojęcie umysłu w izolacji od zewnętrznej rze‑
czywistości fizycznej leży u podstaw zachodnioeuropejskiej koncepcji „akwizycji”
(przyswajania wiedzy) jako procesu, w którym racjonalny, indywidualny umysł może
stosować systematyczną obserwację w celu wydedukowania natury świata mate‑
rialnego i w ten sposób zdobyć zdolność przewidywania i kontrolowania fizycznych
wydarzeń w owym materialnym świecie (Yardley, 1999, 33). Środowiskiem, od które‑
go separuje się logopeda, aby zostać logopedą, jest codzienny świat „przesiąknięty
i metafizycznie infiltrowany przez niewidzialne moce Innego”, czyli klienta‑jednostki
przychodzącego na terapię do terapeuty, reprezentanta dziedziny logopedii. To
środowisko stanowi wyzwanie dla kontroli strategicznej, ponieważ jest złożone,
zagmatwane, pełne nieliniowej aktywności i „niesfornych” szczegółów, i nie daje
się zdefiniować. Praktykujący logopeda stoi, by tak rzec, „po obu stronach bary‑
kady” – teoretycznej, instytucjonalnej, należącej do danej dziedziny, z drugiej zaś
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taktycznej – codziennego świata poradni logopedycznej. Próbując wyeliminować
nieuchronne napięcia wynikające z przynależności do dwóch obozów, logopeda
może odczuwać pokusę, by się wycofać albo przystać na uzyskaną wiedzę instytu‑
cjonalną oraz metodę – i ryzykując niedostrzeżeniem indywidualnego klienta, albo
na podejście „naprawiania” problemów technicznych – z zaniedbaniem głębszego
teoretycznego zrozumienia.
Rozważając ten problem, Eikeland (2012) wskazuje na różnicę między samą tylko
praktyką a praxis. W praktyce zagadnienia kliniczne mogą zostać zredukowane do
rzeczy o wartości użytkowej zarówno zewnętrznie nakazanych metod bazujących
na teorii, jak i rozwiązań technicznych dla zewnętrznie zdefiniowanych przyczyn
lub problemów. To problemowe podejście (czy to oddolne, czy odgórne) utrzymuje
praktykę (i badania oparte na praktyce) wewnątrz sztucznej i przelotnej teraźniej‑
szości, w której status epistemologiczny tego, co jest praktykowane, pozostaje nie‑
jasny lub niewystarczająco rozpoznany czy zbadany. Natomiast badanie naukowe
oparte o teorię praxis obejmuje krytyczne zaangażowanie praktycznie uzyskanego
doświadczenia praktyka – osoby wiedzącej, nie zaś widza‑outsidera obserwujące‑
go z „kontemplacyjnych”, zinstytucjonalizowanych wyżyn teorii, ani technika zale‑
dwie naprawiającego pojawiające się problemy (Eikeland, 2012). Gdy praktykujący
prowadzą badania praxis, pomagają wyeliminować, zawęzić i ostatecznie stworzyć
nową wersję epistemologicznej luki między wiedzą z praktyki a tą opartą na bada‑
niach naukowych, pogłębiając przy tym własne relacje z tymi dwoma kategoriami
wiedzy (epistemes) w tworzeniu wielowymiarowego splotu (nexus) dla pracy klinicz‑
nej i badawczej; to jest wiedzy i rodzajów „wiem”, które stanowią zarówno punkt
centralny czy ogniskową i jednocześnie środek łączenia oddzielnych elementów
w sensie powiązania ich ze sobą (co odzwierciedla oryginalne znaczenie tego sło‑
wa w XVII wieku; Oxford English Dictionary). Aby się to udało, konkretne sprawy
świata terapii i badań naukowych muszą zostać rozpoznane.

Znaczenie ucieleśnienia zarówno badań naukowych, jak i praktyki
Takie koncepty, jak praxis i nexus, zaangażowanie, znajomość rzeczy (wiem), działa‑
nie i taktyka, sugerują centralne miejsce procesu, ruchu i interakcji w praktyce i ba‑
daniach, a zatem wagę ucieleśnienia ich obu. Spotkanie kliniczne jest spotkaniem
przeżywanych ciał, głos zaś jako zjawisko cielesne jest oczywistym faktem i zna‑
czącym tematem w dziedzinie logopedii (Gilman, 2014). Ucieleśnienie jest również
cechą badań naukowych, chociaż ciągłe ignorowanie tego faktu w raportach z ba‑
dań przypomina o Kartezjańskim dualizmie umysł – ciało, nadal obowiązującym
w dziedzinie badań nad opieką zdrowotną (Crossley, 2000; Ellingson, 2006). Ucie‑

Rozdział 1: Między badaniami naukowymi a praktyką logopedyczną…

33

leśnienie jest, rzecz jasna, znacznie więcej niż tylko cechą, to raczej podstawowy
i nadrzędny warunek bycia badaczem, praktykiem, klientem czy uczestnikiem. Per‑
spektywa ucieleśnienia podkreśla integralną złożoność i nieliniowość badań na‑
ukowych, praktyki i zjawisk wspólnych dla zainteresowań obu dziedzin i wiąże się
z dostrzeganiem nieodłącznych napięć pomiędzy strategicznymi i taktycznymi try‑
bami myślenia i działania w sposób, który nie zmusza uczestników do wycofania się
z jednego lub drugiego obozu. Jako że logopedia stała się suwerenną, sprofesjona‑
lizowaną areną, w ramach której praktykujący logopedzi również prowadzą bada‑
nia naukowe, wyzwanie zaangażowania i wymagająca pokonania luka to w coraz
większym stopniu przestrzeń między kompetentnym ekspertem, praktykującym lo‑
gopedą a klientem, być może żyjącym w bliskiej relacji z (konkretnym) wyzwaniem
związanym z mową/mówieniem.
Aby być skuteczny, logopeda musi odnieść się do ucieleśnienia głosu, a nie tylko
leczyć czy badać uprzedmiotowiony, problematyczny głos w ciele. Ellingson (2006)
zwraca uwagę na to, że „ciało” – również ciało badacza, terapeuty i klienta – jest
miejscem produkcji wiedzy i cokolwiek jest w nim „nie tak” (poza normą), służy jako
domniemane odniesienie do tego, co jest poprawne (normalne). Normatywność
nie jest stanem, ale procesem, w którym „zawsze odpowiadamy na społeczną siłę
i wzmacniamy ją, ukonstytuowaną w normatywnej realizacji” (s. 300), i prawdopo‑
dobnie nigdzie nie jest to jaśniejsze niż w sytuacji, gdy ktoś zgłasza się do terapeuty,
by leczyć elementy swego ucieleśnienia stwarzające problemy. 15 lat po spostrze‑
żeniu Ellingsona media społecznościowe i stały nadzór (zarówno dobrowolny, jak
i narzucony) spowodowały, że ta realizacja stała się pełnowymiarowym zajęciem.
Co jest „normalne”, jest zarówno nieskończenie redefiniowalne, jak i równie nie‑
możliwe do uzyskania, pomimo wysiłków nadzorowania języka, redagowania opi‑
sów, powiększania obrazów etc. Nieobecne w literaturze naukowej ciało badacza
(albo terapeuty w spotkaniu klinicznym) to jednak absencja, która utrzymuje wyższą
pozycję niewidzialnego eksperta, kogoś, kogo nie dotykają problemy zaburzonego
ciała (Ellingson, 2006). Jak to ujmuje Thomson (1997), niewidzialna postać badacza
‑eksperta reprezentuje „ostateczną grupę kontrolną” normalnego funkcjonowania.
Tymczasem poza obszarem literatury formalnej praktyka, badanie naukowe i co‑
dzienne życie to areny ucieleśnionej realizacji. W pozytywnych, zwyczajnych spo‑
tkaniach twarzą w twarz uczestnicy zwracają się do siebie jak do „kogoś konkretne‑
go” i oferują sobie wzajemnie poczucie bycia spotkanym i zobaczonym, jakkolwiek
przelotnie; w takich spotkaniach uczestnicy komunikują wzajemny szacunek dla
(różnego) wkładu i zainteresowań drugiej osoby w sposób, który wywołuje uczucie
ożywienia, które może być „poruszające” (łac. e‑movere ‘w ruchu’) i przeobrażające,
jakkolwiek banalny może się kontakt taki wydawać z zewnątrz (Skatvedt, Costain
Schou, 2008, 2010). Często to, co jest komunikowane w takich momentach, obywa
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się bez słów lub większego działania (tj. bez teorii, strategii, technik czy metody),
a uczestnicy spotykają się, zachowując nienaruszone różnice między sobą jako „kon‑
kretne osoby” (Asplund, 1987), a nie abstrakcyjni członkowie społeczeństwa (tera‑
peuta, klient) (Skatvedt, Costain Schou, 2008). Zmiana terapeutyczna zachodzi tylko
wtedy, gdy terapia jest odpowiednia dla konkretnej osoby, jeżeli ma ona być trwała
i zdołać poruszyć (zmotywować) tę osobę do zajęcia nowej, bardziej podmiotowej
pozycji (funkcjonalnie, emocjonalnie, biograficznie). Interdynamiczne podejście do
ewaluowania i rozwijania wiedzy z badań i praktyki przyjmuje współzależność tego,
co ucieleśnione, osobiste czy indywidualne, oraz tego, co abstrakcyjne, społeczne
lub teoretyczne, ceni codzienną interakcję jako niosącą znaczenie i generującą uzna‑
nie „innego” bez szukania jego zmiany jako uprzedniego warunku zaangażowania
i dostrzega, że „inność” jest obustronna (Skatvedt, Costain Schou, 2010).
Przez uznanie swojego własnego ucieleśnienia jako nieodłącznego od badania
naukowego lub praktyki logopeda może wypracować większą wrażliwość na wkład
wiedzy wytworzonej przez jednostki, które spotyka w klinice, i większą uczciwość
w kwestii tego, skąd logopedzi jako „eksperci” wiedzą to, co wiedzą. Bycie bardziej
zaangażowanym w niejednoznaczność doświadczenia życiowego niż w produko‑
wanie sztywnych kategorii może wzbogacić rozumienie i stworzyć nowe sposo‑
by widzenia i działania. Wymaga to jednak głębokiej refleksji i dużej dyscypliny od
praktyka‑badacza w celu osiągnięcia postawy dynamicznej równowagi między ro‑
lami teoretyka a praktykującego. Kategorie i ramy mogą być postrzegane jako ele‑
menty trwającej rozmowy badawczej, nie zaś jako definiowanie miejsca docelowe‑
go, co zapewni ich ocenie większą transparentność.
Pragmatyzm i kontekstualna natura zjawisk
W dowolnym obszarze praktyki klinicznej procesy wytwarzania wszelkiego rodza‑
ju nauki muszą uwzględniać istnienie napięć i ograniczeń spowodowanych przez
ucieleśnioną i społecznie doświadczaną rzeczywistość, z którą dany obszar stara
się zmagać (słowo taktyczne) i ją wyjaśniać (teoretyzować). Haigh i in. (2019) opi‑
sują cztery kategorie, które są podporą każdej koncepcji wiedzy i każdego „wiem”,
są to: a) ontologia – rozumienie natury rzeczywistości i tego, co można o niej wie‑
dzieć; b) epistemologia – rozumienie natury wiedzy, procesu poznawania, relacji
pomiędzy poszukującym wiedzy a wiedzą, którą tworzy, oraz kryteria tworzenia
twierdzeń o wiedzy; c) metodologia – przyjęte podejście do konstrukcji systemu
wiedzy; d) aksjologia – wpływ wartości na pozyskiwaną wiedzę i na to, jak jest po‑
zyskiwana. Logiczny zestaw poglądów w odniesieniu do tych czterech czynników
tworzy paradygmat (s. 11–12).
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Sporo wiedzy naukowej oparto na pluralistycznym podejściu, które łączy aspek‑
ty pragmatyzmu i kontekstualizmu (Benton, 2011; McLeod, 2018; Wampold, 2015).
Pragmatyzm może być uznany za stanowisko kompromisu epistemologicznego skie‑
rowanego w stronę naukowych celów i zasad, a pragmatyzm metodologiczny jest
kompatybilny z ograniczeniami kliniki i badań klinicznych, jako że dostrzega rze‑
czywistość sytuacji społecznych. Ramnerö i Törneke (2008) opisują tradycję badań
pragmatycznych jako taką, w której wartość wiedzy wyznaczona jest jej użyteczno‑
ścią w realnym świecie kliniki. Wyróżniają dwa centralne czynniki opisywania, rozu‑
mienia i wpływania na zachowanie, funkcję zachowania i kontekst, w którym ono się
pojawia: „Rozumienie funkcji oznacza rozumienie celu zachowania, czyli jego konse‑
kwencji. A konsekwencje pojawiają się w kontekście” (Ramnerö, Törneke, 2008, 8).
Ich koncepcja skontekstualizowanych konsekwencji może dostarczyć nam instrukcji
oceny wartości interwencji praktycznej in situ, ale również z perspektywy bardziej
meta- lub „dowodowych” badań, która unika wąskiej definicji użyteczności. Kontekst
i kontekstualizacja, podobnie jak ucieleśnienie, nie są tylko cechami lub starannie na‑
rysowanymi rubrykami, w których należy postawić krzyżyk, ale stałym zmienianiem
oraz rozwijaniem warunków i procesów, zarówno materialnych, jak i ideologicznych.
Pragmatyzm jest często kojarzony z podejściem mieszanym (mixed methods approach), w którym z zastosowania elementów metody jakościowej badania wyni‑
ka pytanie: „co” i „jak” eksplorować głębiej, aby uzyskać wgląd w leżącą u podstaw
problematykę. Elementy metody ilościowej pozwalają natomiast zapytać: „ile” i „jak
mocno” dokonać pomiaru, przewidzieć i/lub skorelować (Dures, Rumsey, Morris,
Gleeson, 2011). Historycznie podejścia jakościowe i ilościowe były podpierane róż‑
nymi założeniami na temat natury rzeczywistości, a także sposobów poznania i ro‑
zumienia (Denzin, Lincoln, 1994). Te różnice obecnie nie są tak mocno zarysowane
w praktyce badawczej: zamiast tego istnieje rozróżnienie na stosowanie tekstów
i obrazów w badaniach jakościowych oraz statystyki w badaniach ilościowych. Po‑
dejście mieszane jest zatem zdolne zbliżyć się nieco do wielowymiarowości co‑
dziennego życia. Upodobnia je to do pluralistycznego poglądu na badania naukowe,
w którym liczne ramy konceptualne pochodzące od całego spektrum zainteresowa‑
nych każdym badanym kontekstem są celowo wprowadzane, aby wywierały wpływ
na problem lub pytanie badawcze (Van de Ven, Johnson, 2006). Projekt badawczy
i metody zbierania danych powinny być związane z konkretnymi pytaniami badaw‑
czymi, a nie opierać się na określonych z góry preferencjach co do paradygmatycz‑
nych podejść jakościowych lub ilościowych (Dures, 2012).
Pluralizm przyjmuje umiarkowane (kompromisowe) podejście do prawdy i zdol‑
ności osiągnięcia całkowitego zrozumienia fenomenu poprzez zastosowanie per‑
spektywy krytycznego realizmu (Bhaskar, 1989). Ta perspektywa uznaje, że chociaż
poza świadomością badacza istnieje prawdziwy świat, który można badać, wiedza
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naukowa jest nieuchronnie ustrukturyzowana poprzez społeczno‑kulturowe syste‑
my językowe i że nie jest możliwa obserwacja bez odniesienia do wartości (Azeve‑
do, 1997). Świadoma siebie, krytyczna koordynacja wielu modeli i perspektyw może
ujawnić „mocne” cechy rzeczywistości i odróżnić je od tych, które bazują wyłącz‑
nie na jednym modelu lub ramie teoretycznej (Van de Ven, Johnson, 2006). Zasto‑
sowanie monologowych zapisów rzeczywistości może z jednej strony prowadzić
do sytuacji, w których nadrzędnej, „globalnej” teoretycznej perspektywie nie udaje
się znaleźć odniesienia do złożonego detalu dynamicznych sytuacji z prawdziwe‑
go świata, do których ma być zastosowana. Haigh, Kemp, Bazeley i Haigh (2019)
opisują na przykład, jak konceptualizacje związków pomiędzy prawami człowieka
a społecznymi wyznacznikami zdrowia pozostają ograniczone przez brak klarowno‑
ści i niejednoznaczność interakcji i wzajemnego oddziaływania na siebie tych praw
i wyznaczników. Jeżeli nawet globalne inicjatywy, takie jak Komisja ds. Społecznych
Uwarunkowań Zdrowia WHO (Commission on Social Determinants of Health), promu‑
ją ochronę praw człowieka jako centralną kwestię w zajmowaniu się nierównościa‑
mi wynikającymi z uwarunkowań społecznych, niewiele działań zostało podjętych
w celu zidentyfikowania tych zagadnień właśnie z perspektywy praw człowieka.
Kontekstualizm podkreśla znaczenie koncepcji „działania w kontekście”, zgodnie
z którą każde wydarzenie czy trwająca aktywność muszą być widziane i analizowa‑
ne w obecnym kontekście środowiskowym lub historycznym (Ramnerö, Törneke,
2008). Benton (2011) wskazuje na to, jak kontekstualne widzenie świata odzwiercie‑
dla idee wyrażone w pragmatyzmie m.in. Peirce’a, Jamesa i Deweya. Kontekstualizm
podkreśla praktyczne zastosowanie idei przez implementację w celu sprawdzenia
funkcjonalnej wartości wiedzy, koncepcji, znaczenia i nauki dla ludzkich doświad‑
czeń w realnym świecie (Benton, 2011; Ramnerö, Törneke, 2008; Swift i in., 2017).
W konstektualizmie nie można stwierdzać prawdziwości poza kontekstem środo‑
wiskowym. Analizy są rozpatrywane jako prawdziwe lub uzasadnione, o ile prowa‑
dzą do efektywnego osiągnięcia jakiegoś celu w danym kontekście. Funkcjonalny
konceptualizm wywodzi się z kontekstualizmu (Ramnerö, Törneke, 2008) i stanowi
podejście holistyczne, w którym całość musi być rozumiana w relacji do kontekstu,
a nie złożona wstecznie z różnorodnych elementów (Hayes, Strosahl, Wilson, 2012).
W funkcjonalnym kontekstualizmie prawda uważana jest za miejscową i pragma‑
tyczną, a to, co jest prawdą dla jednej osoby, nie musi być prawdą (lub tą samą praw‑
dą/prawdą w tym samym sensie) dla innej. Gdy klienci zwracają się do logopedy,
zwykle chcą coś zmienić w swoim życiu, dlatego to, co najlepiej służy temu celowi,
może zostać uznane za prawdę w procesie pomocy (Egan, 2014; Ramnerö, Törneke,
2008). Ta pragmatyczna definicja wartości prawdy w produkcji wiedzy dla kontek‑
stów praktycznych jest centralnym zagadnieniem w wytwarzaniu klinicznie istotnej
pracy naukowej w takich dziedzinach, jak zaburzenia płynności mowy.
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Przyczynowość w perspektywie systemowej
Powyższe pragmatyczne podejście przyjmuje lokalną i konkretną naturę prawdy
lub zasadności w kontekście klinicznym, ocenę wyników pozostawia zaś klientowi
i klinicyście. Jak jednak wspomniano wcześniej, istnieje tutaj niebezpieczeństwo
zawężenia klinicznego i badawczego „spojrzenia” do prostego pytania, „co działa”,
w odniesieniu do konkretnych, lokalnych problemów, a także konkretnych metod
naukowych, strategii i/lub technik. Prowadzi to do zaniedbania centralnego, nad‑
rzędnego celu produkcji wiedzy, którym jest wytłumaczenie, pragmatyczny termin
oznaczający teoretyzowanie. Przykładowo Strauss i Corbin (2015) w swojej wersji
systemów kodowania w teorii ugruntowanej dla danych jakościowych podkreśla‑
ją znaczenie powiązania miejscowych, konkretnych szczegółów wydobytych spo‑
śród danych z szerszymi zagadnieniami lub motywami za pomocą ciągłego procesu
porównywania, w którym analityk stosuje weryfikację hipotez w formie pytań od‑
noszących się do danych, ostatecznie zaś do kształtujących się teoretycznych ram,
skonstruowanych przez badacza. Jest to podejście stworzone po to, by zakorzenić
teoretyzowanie w danych; przyczynę postrzega się w nim w kategoriach interdyna‑
miki towarzyszącej złożonym procesom społecznym (takim jak terapia logopedyczna
lub życie klienta), a nie w pojedynczych, konkretnych wydarzeniach, substancjach
czy technikach. Coś, co przyczynia się raczej do ujawniania się zjawisk interaktyw‑
nych, a nie linearnych w odniesieniu do złożonych ludzkich procesów systemowych
wraz ze zmiennością i nieprzewidywalnością jąkania, sugeruje, że może chodzić
o „system złożony” (Packman, Kuhn, 2009; Ward, 2018). W przypadkach złożo‑
nych, systemowych fenomenów i interwencji istnieje wiele czynników mogących
znaleźć odzwierciedlenie w rezultatach lub wynikach praktyki klinicznej i badań na‑
ukowych nad praktyką kliniczną i zmianą terapeutyczną. Cartwright i Hardie (2012),
Kvernbekk (2016), Lambert (2013), Wampold (2015) oraz Anjum, Copeland i Rocca
(2020) – wszyscy oni usiłowali opisać przyczynowość systemową jako sumę wielu
czynników pozostających w interakcji, zarówno kontekstualnych, jak i właściwych
dla jednostki. Wdrożenie interwencji terapeutycznej sprawi, że wpływ na wyniki
będzie miała nie tylko ona sama, ale również owe interakcje.
Przeprowadzone przez Lamberta (2013) badanie wyników psychoterapii wyod‑
rębniło w formie diagramu kołowego cztery czynniki przyczyniające się do pomyśl‑
nej terapii. Przedstawiono przy tym hipotezy procentowego rozkładu zmiany do‑
świadczonej przez klientów jako funkcji elementów, którymi są: czynniki klient/życie
(właściwości klienta lub środowiska) – 40%; czynniki dzielone (empatia i relacja te‑
rapeutyczna) – 30%; oczekiwanie klienta (oczekiwanie pomocy lub wiara w powo‑
dzenie terapii) – 15%; techniki profesjonalne (niepowtarzalne czynniki konkretnych
terapii zastosowane do odpowiednich dla nich problemów) – 15%. W analizie tej
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największy wpływ wywarły czynniki związane z klientem, a następne kolejno: czyn‑
niki wzajemne/dzielone, zastosowane techniki, wreszcie oczekiwania klienta co do
wyników terapii. W alternatywnej konceptualizacji Cartwright i Hardie (2012) oraz
Kvernbekk (2016) używają metafory „ciasta przyczynowego” (causal cake), którego
składniki obejmują interwencję i inne istotne czynniki, interwencja zaś reaguje z in‑
nymi „składnikami”, by „wyprodukować” rezultat (Cartwright, Hardie, 2012; Kvern‑
bekk, 2016). Metafora ta jest obliczona na uświadomienie czytelnikowi, że jeden tyl‑
ko składnik nie wystarczy do zrobienia ciasta, tak jak jedno podejście samo w sobie
nie stanowi jeszcze procesu terapeutycznego. Ponadto podkreśla się w ten sposób
możliwość, że różne kombinacje składników mogą stworzyć całą gamę smacznych
(lub niedobrych) ciast, różne kombinacje czynników mogą skutkować różnymi wy‑
nikami terapii.
Inne modele, jak na przykład model wspólnych czynników terapeutycznych (Common Therapeutic Change Principles – CTCP) czy też model kontekstualny (Contextual
Model – CM), są w pewnym stopniu analogiczne do „ciasta przyczynowego” i dia‑
gramu kołowego Lamberta. Na model CTCP składa się, jak to ujął Goldfried (1980),
„przestrzeń między teorią a techniką, którą z braku lepszego terminu nazwać może‑
my zbiorem strategii klinicznych” (s. 994–995) lub technik terapeutycznych i proce‑
dur klinicznych na najniższych poziomach abstrakcji. Zarówno model CTCP, jak i CM
zostały opisane w pracach Manninga (2010) i Plexico, Manninga i DiLollo (2010). Za‑
łożenie modelu CM jest takie, że „korzyści z psychoterapii wzrastają dzięki proce‑
som społecznym i że szeroko rozumiana relacja jest opoką jej efektywności” (Wam‑
pold, 2015, 50). Model ten objaśnia trzy główne ścieżki promujące zmianę dzięki
terapii, którymi są: 1) prawdziwa relacja klienta i terapeuty; 2) stworzenie oczeki‑
wania w oparciu o uzasadnienie terapii; 3) zadania i działania terapeutyczne odpo‑
wiadające uzasadnieniu terapii. Klinicysta i klient muszą nawiązać wstępną więź, by
ścieżki te mogły być stosowane (Wampold, 2015, 53–54). Model CM nie dostarcza
szacunków co do stopnia wpływu różnych czynników na wyniki terapii, jak to ma
miejsce w przypadku diagramu kołowego Lamberta (2013), zamiast tego czyni on
ramy bardziej uniwersalnymi dzięki uwzględnieniu możliwości, że względny wpływ
poszczególnych czynników może być inny w zależności od szeregu elementów do‑
datkowych. Do tych ostatnich zaliczyć można zaburzenie, zmienne kontekstowe,
a także zmienne intra- i interpersonalne zarówno klienta, jak i terapeuty.

Dyspozycjonizm i przyczynowość
Przyjmując „perspektywę komplementarności” wobec wiedzy, uznajemy cząstko‑
wość wiedzy umiejscowionej (Van der Ven, Johnson, 2006). W ramach takiej per‑
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spektywy pragmatycznej rzeczą nie mniej istotne jest, by łączyć elementy w kon‑
struktywny sposób dzięki dialektycznemu badaniu ich podobieństw i różnic poprzez
tworzenie relacji przyczynowo‑skutkowych w formie wyjaśnienia lub teorii. Jednym
ze sposobów nieliniowego myślenia o przyczynowości, który uwzględnia ogranicze‑
nia wytwarzania relacji przyczynowej w procesach złożonych, jest rozumienie go
z pozycji dyspozycjonizmu (Kerry, Eriksen, Lie, Mumford, Anjum, 2012; Low, 2017).
W kategoriach dyspozycjonizmu każdy proces przyczynowy jest unikalny w od‑
niesieniu do przyczynowej złożoności, wrażliwości na kontekst i przyczynowego
syngularyzmu, i może obejmować niepowtarzalną kombinację owych dyspozycji.
Z tego punktu widzenia nie istnieje doskonała metoda ustalania przyczynowości;
zamiast tego efekt należy rozumieć jako rezultat nieodłącznych, oddziałujących na
siebie dyspozycji (Anjum i in., 2020). Opis dyspozycjonalny podkreśla wagę warun‑
ków środowiska osobistego dla zrozumienia przyczyny i dostrzega, że interwen‑
cja nie jest jedynym czynnikiem mającym wpływ na wyniki. Według Kerriego i in.
(2012, 1008) „przyczynowość jest tym, co zostaje dodane do sytuacji, co ingeruje
i zmienia wynik”, tymczasem w ramach dyspozycjonizmu dodany czynnik okazuje
się przyczynowo silny jedynie wtedy, gdy jest powiązany kauzalnie z przynajmniej
jednym z obecnych już czynników. Kerry i in. (2012) twierdzą, że największą pracę
przyczynową dostrzec można w badaniach pojedynczego przypadku (single‑case
studies), w których można doświadczyć prawdziwej natury przyczynowości jako
zjawiska nieliniowego, „interakcji pomiędzy czynnikami sprawczymi; między siłami
addytywnymi i subtraktywnymi prowadzącymi do efektu i w kierunku przeciwnym”
(2012, 1011). Skuteczność konkretnego klinicysty w pracy z konkretnym klientem
w określonym punkcie w czasie będzie zdeterminowana tym ruchem sił względem
potencjalnych efektów; na przykład lęk jednostki przed oceną może spowodować
zachowanie unikowe, co z kolei może utrudnić zdolność mówienia w otoczeniu spo‑
łecznym albo doprowadzić do wycofania się społecznego. Każda dyskusja na temat
przyczynowości musi mieć na celu zidentyfikowanie tego rodzaju czynników wraz
z opisem ich wzajemnych relacji i ich związku z wynikiem interwencji, niezależnie
od tego, czy zachodzi ona w poradni, czy w badaniu naukowym.

Praktyka oparta na dowodach naukowych w terapii jąkania
Od kilku dekad trwa debata dotycząca właściwych kryteriów oceny wyników terapii
jąkania. Początkowo nacisk w tych dyskusjach kładziono na opinie różnych klinicy‑
stów lub badaczy co do tego, na czym powinny się skupiać osoby jąkające, zależnie
od naukowego czy też filozoficznego stanowiska terapeuty, chociaż ostatnio dys‑
kusje o wynikach terapii poszły w stronę oddania klientowi decyzji o przedmiocie
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uwagi terapii (Ward, 2018). Literatura w dziedzinie terapii jąkania dzieli terapie na
kilka głównych tradycji w oparciu o rozbieżne fundamenty teoretyczne, następnie
zaś rozróżnia je na podstawie behawioralnych lub afektywnych celów terapii, pro‑
cedur i struktury (Guitar, 2014; Shapiro, 2011). Jednocześnie podejścia zintegrowane
podkreślają zasadę, że terapia jąkania powinna być dostosowana do konkretnych
potrzeb każdego klienta (Guitar, 2014; Logan, 2015; Shapiro, 2011; Ward, 2018). Po‑
mimo pozornej zgody w kwestii znaczenia poglądów klienta literatura wciąż wska‑
zuje na podział logopedów na dwie dychotomiczne grupy: tych, którzy pracują nad
kształtowaniem płynności mowy, i tych, którzy stosują podejścia modyfikacji jąka‑
nia. Spontaniczna lub kontrolowana płynność mowy jest nadal postrzegana jako je‑
dyny i najważniejszy cel logopedów pracujących w ramach terapii nastawionej na
upłynniane mowy; w podejściu tym niewiele wysiłku poświęca się próbom zreduko‑
wania lęku klienta i jego postawy unikowej lub wpłynięcia na jego postawy wobec
jąkania (Shapiro, 2011). Ta cecha profesjonalnych publikacji na temat jąkania zna‑
lazła odzwierciedlanie w tytule reprezentatywnego dla tej debaty artykułu: Czego
chcą osoby jąkające się? Płynności czy wolności? (Venkatagiri, 2009). Istotną kwestią
pozostaje, czy rozróżnienie to jest nadal aktualne w obecnych kontekstach klinicz‑
nych, także stopień, w jakim takie podejście odwzorowuje rzeczywisty konsensus
w praktyce terapii jąkania.
Badania nad skutecznością interwencji w jąkaniu mają podstawowe znaczenie dla
przyszłego rozwoju klinicznego. Baxter i in. (2015) odkryli, że indywidualna zmien‑
ność w odpowiedzi na różne koncepcje leczenia jąkania jest znacząca w badaniach
terapii, brakuje natomiast badań na temat podejść do terapii jąkania opartych na
różnicach odpowiedzi i skuteczności w jednostkowym przypadku. Szczególnie w ra‑
mach badań w zakresie terapii jąkania potrzebne są wzmożone wysiłki wobec wy‑
zwania, jakim jest dopasowanie właściwego podejścia do potrzeb każdego indy‑
widualnego klienta (Hayhow, Cray, Enderby, 2002; Sønsterud, 2020; Sønsterud,
Halvorsen, Feragen, Kirmess, Ward, 2020), a także empirycznych danych dotyczą‑
cych długoterminowych korzyści z terapii dla klienta według poszczególnych kon‑
cepcji (Ward, 2018, 301). To, jak i w jakim stopniu wyniki terapii związane są z komu‑
nikacją i życiem codziennym osoby jąkającej się, w większości badań nie jest jasne;
zachodzi potrzeba rozpoznania „różnych podtypów osób, które się jąkają i radzą so‑
bie z tym w zróżnicowany sposób” (Nye i in., 2013, 930). Jest mało prawdopodobne,
by czynników, które osoba jąkająca się może postrzegać jako znaczące w terapii, re‑
prezentowane były w badaniach interwencji, nie zademonstrowano również empi‑
rycznie (Bothe, Richardson, 2011; Ingham, Ingham, Bothe, 2012). Pod tym względem
perspektywa jednostki w kontekście jest bardzo istotna, a kluczowym jej konceptem
jest znaczenie osobiste. Zachęcanie klienta do własnych ewaluacji i właściwe ich wy‑
korzystanie stanowi podstawowy element praktyki opartej na dowodach, w tym te‑
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rapii jąkania (Bothe, Richardson, 2011; Ingham, Ingham i in., 2012). Zwraca to uwa‑
gę na wartość terapii elastycznych, które mogą zostać dostosowane do aspektów
szczególnie ważnych dla jednostki. W ramach tego rozumowania istotne jest osza‑
cowanie sukcesu w kategoriach zmiany w kontekście behawioralnym, społecznym
i emocjonalnym, nie tylko jako usunięcie jąkania czy zwiększenie płynności mowy.
Badania naukowe w dziedzinie psychoterapii wykazują, że terapia skoncentro‑
wana na jednostce i trening samozarządzania mogą zostać skutecznie zaimplemen‑
towane przez doświadczonego logopedę (np. Benum, Axelsen, Hartmann (2013);
Nissen‑Lie i in. (2013); Oddli, Halvorsen (2014); Oddli, McLeod (2016). Doświadcze‑
nie kliniczne i badania naukowe w dziedzinie terapii jąkania w zbliżonym stopniu
przekonują, że jakość życia i zdrowie psychiczne dorosłych osób jąkających się może
ulec znacznej poprawie podczas terapii dostosowanej do ich specyficznych potrzeb
(Baxter i in., 2015; Beilby, Byrnes, Yaruss, 2012; Craig, Blumgart, Tran, 2009; Langevin,
Kully, Teshima, Hagler, Narasimha Prasad, 2010), niewiele uwagi poświęcono jednak
dotychczas różnorodności czynników, które mogą wpłynąć na wyniki terapii. Mając
na celu dalsze poszerzenie wiedzy w tej dziedzinie, w pracach Sønsterud i współpra‑
cowników (Sønsterud, 2020; Sønsterud, Feragen, Kirmess, Halvorsen, Ward, 2019;
Sønsterud i in., 2020; Sønsterud, Kirmess i in., 2019) przyjęto zindywidualizowaną
perspektywę uwzględniającą kontekst i badano niektóre z tych czynników bardziej
szczegółowo. Czynnikami wpływającymi na wyniki terapii okazały się cechy indy‑
widualne (w tym: motywacja i oczekiwania pozytywnego wyniku; Sønsterud, 2020),
jakość przymierza terapeutycznego (relacja klienta i terapeuty; Sønsterud, Kirmess
i in., 2019), a także intensywność pracy własnej klienta (Sønsterud i in., 2020). Tym
niemniej w pracy tej samo podejście terapeutyczne, mianowicie multimodalna indy‑
widualna terapia jąkania (Multimodal Individual Stuttering Therapy – MIST), odegra‑
ła dużą rolę, a jednoznaczne określenie stopnia jej doniosłości było możliwe dzięki
zastosowaniu tego właśnie paradygmatu badawczego.
Podobnie jak w praktyce psychoterapeutycznej zasady wspólnego podejmowa‑
nia decyzji klinicznych oraz stabilne i pozytywne przymierze terapeutyczne mogą
przyczynić się do korzystnych wyników terapii jąkania (Lawton, Haddock, Conroy,
Serrant, Sage, 2018; Lawton, Sage, Haddock, Conroy, Serrant, 2018; Manning, 2010;
Sønsterud, Kirmess i in., 2019). Korelacja między przymierzem terapeutycznym a wy‑
nikami w psychoterapii poddana była już kilkakrotnie metaanalizom, ukazując nie‑
znaczne zróżnicowanie w korelacji całkowitej (r = 0,21 do r = 0,29); (Flückiger, Del
Re, Wampold, Horvath, 2018; Horvath, Del Re, Fluckiger, Symonds, 2011). Te bada‑
nia oraz badania Sønsterud, Kirmess i in. (2019) potwierdzają, że przymierze tera‑
peutyczne jest ważną składową wyników terapii, ale Sønsterud i Kirmess wskazują
również na obecność dodatkowych istotnych czynników. W oparciu o metaanalizę
Del Re, Flückiger, Horvath, Symonds i Wampold (2012) ustalili, że jeżeli chodzi
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o pozytywne wyniki klienta, zmienność klinicysty (within‑clinician variance) była
w przymierzu terapeutycznym w psychoterapii ważniejsza od zmienności klienta
(within‑client variance). Tak czy owak te wymiary będą miały wpływ na udział klien‑
ta i interakcję pomiędzy klinicystą a klientem. Badanie dowodzi także, że zmien‑
ność pomiędzy klinicystami jest często większa niż zmienność pomiędzy różnymi
modalnościami terapeutycznymi (Del Re i in., 2012; Goldfried, 2014; Lambert, 2013;
Wampold, 2015), co wskazuje, że wybór terapeuty ma potencjalnie większy wpływ
na wyniki terapii niż wybór podejścia terapeutycznego (Sønsterud i in., 2020).

Jak mierzy się wyniki terapii i kto definiuje jej „sukces”?
Znaczenie klienta i kontekstu
Zgodnie z perspektywą demokracji udziałowców (democratic stakeholder perspective) istnieje potrzeba stworzenia jaśniejszych definicji tego, co konkretnie składa się
na „poprawę” lub „wynik terapii”, a także – w czyim ujęciu (Bernstein Ratner, 2005).
Baxter i in. (2015) kończą raport ze swojej metaanalizy wnioskiem, że znaczny od‑
setek uczestników odnosi korzyść z zastosowania gamy różnych typów interwencji.
W podobnym nurcie Connery, Galvin i McCurtin (2021) wyodrębnili szereg różno‑
rodnych terapii jąkania, nie wskazując znaczących zbiorczych różnic między grupami
poddanymi interwencji a grupami porównawczymi w zakresie poprawy komunikacji
i funkcjonowania psychospołecznego. Baxter i in. (2015, 688) twierdzą, że pomimo
wzrostu zarówno zakresu interwencji, jak i wielkości badań, nadal brak klarownych
dowodów, które wskazywałyby, jakie klient odniesie korzyści z danego programu
(Baxter i in., 2015). Przedstawione wcześniej stanowisko pluralistyczne czyni wiary‑
godnym pogląd, że to osoby jąkające się są prawdziwymi bohaterami i bohaterkami,
a logopeda odgrywa mniej znaczącą rolę „przewodnika” lub dostarczyciela zasobów
(McLeod, 2018). Istnieje, jak się wydaje, wyraźna potrzeba szerszego uwzględnienia
reakcji klienta oraz zintegrowania tej perspektywy z badaniami naukowymi, chociaż
aktualne wytyczne kliniczne przeważnie zalecają terapię jąkania opartą na tym, co
okazało się skuteczne u większości klientów (Anjum i in., 2020). Jeżeli, przeciwnie,
uważamy, że wszyscy klienci są różni i że przyczynowość w ostatecznym rozrachun‑
ku stanowi pochodną kontekstu i zjawisko interdynamiczne, wówczas nie może być
mowy o „przeciętnych klientach” i żadna terapia nie jest dobra dla wszystkich. Przy‑
kładowo Bloodstein i Bernstein Ratner (2008) twierdzą, że klinicyści i badacze po‑
winni wykazywać się uważnością w kwestii indywidualnego profilu, potrzeb, war‑
tości, motywacji i reakcji danej osoby, ponieważ „klinicyści powinni umieć ocenić
najbardziej odpowiednią formę terapii, zainicjować przymierze terapeutyczne oraz
rozwiązywać problemy w kontekście różnych wzorców odpowiedzi na terapię, je‑
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żeli chcą osiągnąć pozytywny i trwały wynik terapeutyczny” (s. 383–384). Pod wie‑
loma względami ogół wyzwania klinicznego może w większym stopniu sprowadzać
się do tego, jak logopeda potrafi zaadaptować i zintegrować elementy interwencji,
niż do wyboru konkretnego podejścia terapeutycznego.
Oświadczenie dotyczące praktyki opartej na dowodach w psychologii wydane
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w 2005 roku jest rezultatem
współpracy naukowców i praktyków z szerokiego spektrum dziedzin klinicznych,
wydziałów opieki zdrowotnej, badaczy opieki zdrowotnej, ekspertów ds. zdrowia
publicznego i konsumentów. Wielu klinicystów i badaczy w dziedzinie edukacji
zdrowotnej w Norwegii przyjęło politykę określoną w wystąpieniu APA (Rønnestad,
2008). Przedstawia ono klarowną definicję praktyki opartej na dowodach nauko‑
wych w „psychologii (EBPP), będącej integracją najlepszych dostępnych badań na‑
ukowych i doświadczenia klinicznego w kontekście charakterystyki, kultury i prefe‑
rencji pacjenta” (Levant, Hasan, 2008; Rønnestad, 2008). Ratner (2005) wskazuje, że
praktyka oparta na badaniach naukowych w terapii jąkania obejmuje zintegrowanie
„najlepszych dowodów naukowych”, doświadczenia klinicznego i przekonań klienta
oraz że terapeuta musi być przygotowany na szereg różnych wyników, które z kolei
będą wymagały szerszej definicji postępu w procesie terapeutycznym i jego celów
(s. 265). Robey i Schultz (1998) sugerują wprowadzenie rozróżnienia na skuteczność
(efficacy) i efektywność (effectiveness), w ramach którego badania skuteczności będą
oceniały terapię w warunkach optymalnych, w przestrzeni laboratoryjnej, podczas
gdy badania efektywności będą ją oceniać w przestrzeni klinicznej i w warunkach co‑
dziennych. Według Pringa (2004) badania skuteczności mają pierwszeństwo. Jeżeli
terapia sprawdzi się w warunkach optymalnych, naturalnym krokiem będzie prze‑
testowanie jej w otoczeniu codziennym. Mimo statusu „złotego standardu” jako
testów skuteczności badania randomizowane mają ograniczenia, gdy stosuje się je
do oceny wyboru terapii dla konkretnej grupy klientów: trudniej je przeprowadzić
w innych obszarach interwencji medycznej, a zarówno heterogeniczność grup, jak
i zastosowanych podejść terapeutycznych, sprawiają, że uzyskanie znaczących re‑
zultatów i zapewnienie klinicystom wartościowych informacji jest mało prawdopo‑
dobne (Pring, 2004).
Stanowisko APA uwzględnia to, jak różne formy badań naukowych przyczynia‑
ją się do powstawania konkretnych rodzajów wartościowej wiedzy. Kiedy jednak
w kategoriach APA rozważamy skutki, pojawiają się pewne zastrzeżenia. Ocena te‑
rapii jako skutecznej jest możliwa, gdy efekty interwencji są dość znaczące, by mo‑
gły mieć rzeczywistą wartość dla jej uczestnika lub dla społeczeństwa. Oznacza to,
że konieczne jest wykazanie istnienia relacji przyczynowo‑skutkowej (Gast, Ledford,
2014, 86). Tymczasem pośród prac naukowych w dziedzinie jąkania niewiele jest ba‑
dań skoncentrowanych na tym, co klient uważa za skuteczną terapię, a także takich,
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które śledziłyby uzyskane efekty w jego własnym środowisku. Badania kliniczne
istot ludzkich muszą mierzyć się ze złożonymi podmiotami, wchodzącymi w złożo‑
ne interakcje ze swoimi (złożonymi!) środowiskami. Każdy z tych elementów może
przyczynić się do zakłóceń procesu terapeutycznego i jego wyników. Konieczne jest
rozważenie od strony etycznej, dla kogo prowadzone jest badanie terapii, obejmu‑
jące pytanie, czy to, co klinicysta uznaje za optymalne ramy badania, jest również
odpowiednie dla osoby jąkającej się. Ponadto w rzeczywistych sytuacjach niejed‑
nokrotnie występują ograniczenia zasobów, w tym czasu, które mogą zaciemnieć
efekt lub uniemożliwić mu osiągnięcie widzialności.
W pracy klinicznej oczywistością wydaje się myśl, że terapeuci i badacze powin‑
ni rozważać zagadnienie jąkania z perspektywy osób jąkających się i że wiele osób
odnosi korzyści z połączenia podejść behawioralnych i podejść opartych na emo‑
cjach (Ward, 2018). Obecnie terapia jąkania jest oparta zwykle na zasadzie współ‑
decydowania przez osobę jąkającą się i logopedę. Poprawa postrzegania własnej
umiejętności mówienia i pewność siebie w komunikacji uznawane są za ważne cele.
Według Międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania (International Classification of
Functioning – ICF, World Health Organization, 2018) zdolność jednostki do aktyw‑
nego uczestniczenia w życiu i jakość życia to centralne zagadnienia terapii. Według
wytycznych APA celem terapii jąkania, który uważać należy za fundamentalny, jest
określenie zadań, strategii i elementów terapeutycznych o najlepszych praktycznych
skutkach dla klienta w konkretnym momencie jego życia, a sukces terapii zorien‑
towanej na cel zależy od tego, czy klient i terapeuta są zaangażowani we wspólne
konstruowanie istotnej ścieżki. Musi to być ścieżka współdecydowania o zadaniach
i celach osobistych, musi ona również angażować klienta i terapeutę w poszukiwa‑
nia dostępnych możliwości i łączenie elementów w sposób najbardziej odpowiada‑
jący celom i preferencjom klienta (Manning, 2010; Sønsterud i in., 2020; Sønsterud,
Kirmess i in., 2019). Centralne pytanie dla nich obu brzmi: Jak jąkanie wpływa na życie
klienta? Wpływ jąkania powinien być oceniany w odniesieniu do sytuacji społecz‑
nych i kontekstów mających dla klienta znaczenie, np. Jak Chris wchodzi w interakcje w życiu codziennym? Czy potrafi rozmawiać przez telefon, przyłączyć się do kolegów
w pubie lub wziąć aktywny udział w spotkaniach szkolnych lub zawodowych? Czy jest
zaangażowany w życie swojej rodziny, np. czy organizuje urodziny i jest w stanie opowiadać anegdoty lub czytać dzieciom na głos? Badania naukowe i doświadczenie kliniczne
sugerują, że społeczne funkcjonowanie jednostki i skala jej zachowań unikowych są
znaczącymi czynnikami wpływającymi na wyniki terapii.
Dzięki klinicznemu skupieniu się na pozyskiwaniu własnej analizy funkcjonalnej
klienta w zakresie wybranych przezeń parametrów o znaczeniu osobistym możliwe
jest wsparcie klientów w stawaniu się aktywnymi jednostkami i badaczami w swo‑
ich własnych kontekstach komunikacyjnych, i to zapewne ten rezultat ma najwięk‑
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szy potencjał dla zapewnienia trwałej zmiany na lepsze. W ramach tej perspektywy
podkreślono, że badanie kliniczne efektywności podejść terapeutycznych musi być
uzupełniane przez badanie procesu terapeutycznego, w tym roli przymierza tera‑
peutycznego (Rønnestad, 2008). W ramach twórczej współpracy klient i terapeuta
mogą zająć się obserwacją codziennej komunikacji klienta. Ta przestrzeń współpra‑
cy może zostać wykorzystana w celu uzyskania poczucia, że istnieją możliwości po‑
prawy konkretnych umiejętności, takich jak ogólna umiejętność mówienia, a także
realizowania większych celów, bardziej ogólnej natury, jak pewność siebie w komu‑
nikacji i ogólne dobre samopoczucie w życiu. W tym paradygmacie logopeda musi
pracować elastycznie, a terapia jest uznawana za zakończoną sukcesem, jeżeli klienci
osiągnęli swoje cele lub są zadowoleni z tego, co uzyskali. Koncepcja, że to klienci
decydują o tym, co stanowi pomyślną interwencję, została podkreślona w literatu‑
rze poświęconej przymierzu terapeutycznemu (Flückiger i in., 2018; Nissen‑Lie i in.,
2013; Nissen‑Lie, Monsen, Rønnestad, 2010; Nissen‐Lie, Havik, Høglend, Rønnestad,
Monsen, 2015; Oddli, Nissen‑Lie, Halvorsen, 2016; Wampold, 2015), natomiast Mi‑
ciak i współpracownicy (2018) wyróżnili cztery główne warunki konieczne dla stwo‑
rzenia relacji terapeutycznej: obecność, otwartość, szczerość i zaangażowanie. We‑
dług autorów te warunki wprowadzane przez logopedę w połączeniu z jego dobrymi
umiejętnościami komunikacyjnymi stanowią konieczne intencje i postawy zarówno
dla klinicysty, jak i klienta. Istotne i konkretne oceny ilościowe i jakościowe na po‑
trzeby mierzenia przymierza terapeutycznego, szczególnie z perspektywy klienta,
są potrzebne dla bardziej szczegółowej eksploracji tej idei (Sønsterud, Kirmess i in.,
2019). Znaczenie silnego przymierza terapeutycznego między klinicystami a klien‑
tami, a także sposób, w jaki jego jakość wpływać może na wyniki terapii, zostały
szerzej opisane w rozdziale 12.

Wyzwania badania wyników i utrzymanie trzech filarów zasobu dowodów
Chociaż istnieje spory zasób dowodów naukowych na ocenę skuteczności podejść
terapeutycznych do jąkania (Bothe, Davidow, Bramlett, Ingham, 2006; Nye i in.,
2013), bazę dowodów osłabia jednak metodologiczna niesolidność wielu badań,
duża liczba osób wycofujących się z kohort eksperymentalnych, mało liczebne gru‑
py, brak długoterminowych badań kontrolnych po zakończeniu programu, a także
występowanie nawrotów (Baxter i in., 2015; Bothe i in., 2006; Ingham, Bothe, Wang,
Purkhiser, New, 2012), a wyniki badań nad dowodami wskazują wielorakie, niejed‑
nokrotnie rozbieżne kierunki. Badania interwencji, zwłaszcza te długoterminowe, są
wymagające, chociaż są potrzebne do dalszej eksploracji długoterminowego wpły‑
wu interwencji – pojawiają się problemy wynikające z rezygnacji klientów oraz pro‑
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blemy z rekrutacją wystarczającej liczby uczestników dla stworzenia grupy ekspery‑
mentalnej (Baxter i in., 2015; Bothe i in., 2006; Nye i Hahs‑Vaughn, 2011; Sønsterud
i in., 2020). Stałe problemy są również wynikiem ciągłego braku klarowności lub
niewystarczającego zasobu informacji dostarczanego w badaniach elementów te‑
rapii (Baxter i in., 2015), natomiast w dziedzinie jąkania mowa przedłużona i terapia
restrukturyzacji mowy uważane są za standardowe i tradycyjne formy terapii dla
dorosłych jąkających się (Bothe i in., 2006; Ingham, Bothe i in., 2012; Neumann i in.,
2019). W naszej pracy klinicznej zauważyłyśmy jednak, że wybory klientów nie za‑
wsze dobrze wpasowują się w te paradygmaty. W istocie baza wyników ograniczo‑
na jest przez czynniki, takie jak stronniczość publikacji, nadmierny nacisk kładzio‑
ny na zagadnienia z poprzednich badań, te zaś ograniczenia służą do zilustrowania
głównych trudności przy jej rozszerzaniu. Ponadto poważnym wyzwaniem pozo‑
staje, jak definiować pozytywne wyniki terapii podczas interpretowania wyników
badań. Zawsze istnieje ryzyko pomylenia statystycznego znaczenia z prawdziwym
znaczeniem klinicznym (Alm, Dahlin, 2015; Finn, 2003; Simmons, 2011). Zarówno
jakościowe, jak i ilościowe podejścia do badań naukowych muszą wypełnić lukę po‑
między dowodami opartymi na praktyce a praktyką opartą na dowodach. Everard
i Howell (2018), dla przykładu, badali zastosowanie podejścia modyfikacji jąkania
na grupie dorosłych osób jąkających się i opisali potrzebę dalszych badań z „per‑
spektywy konsumenta”, w których zapatrywania klienta pozyskiwane są jako dane
oraz jako część dowodów na skuteczność.
Jednym ze sposobów włączenia trzech perspektyw praktyki opartej na badaniach
jest umieszczenie koncepcji dowodu w bardziej uwzględniających kontekst ramach
(Manning, 2010; McLeod, 2018; Oddli i in., 2016; Swift i in., 2017; Wampold, 2015).
Swift i in. (2017) podkreślają użyteczność krytycznej oceny realistycznej (critical realist evaluation – CRE) w indywidualnych kontekstach terapii logopedycznej. Pod‑
stawę CRE stanowi zasada, że interwencja behawioralna nie może być oceniana
bez uwzględnienia kontekstu, w którym jest prowadzona (Swift i in., 2017). Autorzy
wskazują, że randomizowane badania kliniczne (RCT) z definicji „wypłukują” czynni‑
ki indywidualne i kontekstualne, które mogą wpływać na wyniki terapii. Baxter i in.
(2015) oraz Swift i in. (2017) twierdzą, że istnieje potrzeba większej elastyczności
i kreatywności we wspieraniu praktyki klinicznej, a ponadto że należy zgłębiać za‑
stosowanie elementów terapeutycznych w ramach działań bardziej zorientowanych
na jednostkę oraz poświęcających większą uwagę kontekstowi. Istnieje też potrze‑
ba rozważenia praktyki opartej na dowodach w terapii jąkania w kontekście spo‑
strzeżeń wytworzonych w badaniach klinicznych. Przykładowo Haaland‑Johansen
(2007) pokazuje, w jaki sposób logopeda musi opierać swoją pracę na istniejącej
wiedzy teoretycznej i doświadczeniu praktyka, ale że to w spotkaniu klienta i klinicy‑
sty tworzy się praktyka oparta na dowodach. Greenhalgh i in. (2014) przekonują, że
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mimo wielu korzyści płynących z badań naukowych mają one jednak również ogra‑
niczenia: „brakuje dyskusji nad tym, jak interpretować i stosować dowody naukowe
w prawdziwych przypadkach, a także dzielenia się zbiorową wiedzą i doświadcze‑
niem” (2014, 5). Autorzy opisują następnie, że w wyzwaniach samodzielnego zarzą‑
dzania nie zawsze chodzi o wybór typu podejścia terapeutycznego albo techniki,
a raczej o praktyczną i emocjonalną pracę związaną z implementacją tych wybo‑
rów, a wytyczne oparte na badaniach naukowych nie zawsze muszą odzwierciedlać
indywidualne potrzeby i/lub złożony, wieloraki stan chorobowy (Greenhalgh i in.,
2014). Oferują oni program „renesansu ruchu” poprzez skupienie uwagi na dostar‑
czaniu użytecznych dowodów, które mogą być łączone z kontekstualnym i profesjo‑
nalnym doświadczeniem, aby jednostki mogły podlegać optymalnej formie terapii.
Greenhalgh i in. (2014) utrzymują, że terapia „oparta na rzeczywistych dowodach”
za priorytet uznaje troskę o jednostki, rozpatrując, jaki jest najlepszy sposób postę‑
powania w danych okolicznościach i w danym punkcie ich przypadłości. Również
inni autorzy podzielają ten pogląd (Kelly, Heath, Howick, Greenhalgh, 2015; Kerry
i in., 2012; McLeod, 2018; Wieten, 2018). Odzwierciedla to również ideały terapii
pluralistycznej (McLeod, 2018) i pozostaje w zgodzie z pracami Bothe i Richardson
(2011), jak również Inghama, Ingham i in. (2012). Jak się wydaje, występuje tu dwo‑
istość między zagadnieniami opisanymi w teoretycznej literaturze naukowej a na‑
potykanymi w praktyce klinicznej, ale również zwrot ku uznawaniu wagi włączenia
owych spostrzeżeń dotyczących praktyki opartej na badaniach w obręb uwzględ‑
niającego kontekst, zindywidualizowanego podejścia do terapii.
Robey i Schultz (1998) przedstawili pięciofazowy model badania rezultatów kli‑
nicznych, który odpowiada na szereg omawianych powyżej problemów. Faza 1 sku‑
pia się na wykazaniu, że potencjalny efekt terapeutyczny interwencji istnieje i nie
wiąże się ze szkodliwymi efektami ubocznymi. W tej początkowej fazie dowody gro‑
madzone są z raportów klinicznych i badań eksperymentalnych na małych grupach
oraz z opisów pojedynczych przypadków. Rezultaty pozytywne stanowią wskaza‑
nie, że dany rodzaj terapii zasługuje na dalsze badanie. W fazie 2 podejmowane są
próby zdefiniowania mechanizmu terapii. Podejmowane są decyzje, którzy klien‑
ci mogą być odpowiedni do terapii, przedstawiane są również kryteria wyłączenia
z badania, mające kształtować proces rekrutacji klientów. Wybierane są metody
pomiaru wyników, ustalany jest też czas trwania terapii i metoda jej prowadzenia.
W fazie 3 prowadzone są zakrojone na dużą skalę badania skuteczności w celu uzy‑
skania mocniejszego potwierdzenia, że terapia działa. W fazie 4 przeprowadzane są
nacelowane badania efektywności, aby oszacować, czy terapia działa w warunkach
klinicznych. Badania efektywności mogą następnie bardziej szczegółowo określać,
którzy klienci mają odnieść z nich korzyści. Zróżnicowanie terapii i jej prowadzenie
jest sprawdzane w celu maksymalizacji efektów, można również prowadzić meta‑
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analizy badań wcześniejszych. W fazie 5 badania efektywności wyznaczają opłacal‑
ność badania i ocenę satysfakcji konsumenta oraz wpływu na jakość życia klienta,
jeżeli nie uczyniono tego wcześniej. Ten pięciofazowy model stanowi odpowiedź
na kwestie podnoszone m.in. przez Greenhalgh i in. (2014) dotyczące społecznych
różnic i praw człowieka oraz przez Swift i in. (2017), dostarczając szczegółowych
definicji kontekstualnych skuteczności i rezultatu.

Refleksje na temat „optymalnych” projektów badań w terapii jąkania
Pomimo dobrych intencji przyświecających praktyce opartej na dowodach znacząca
luka między nią a dowodami opartymi na praktyce najpewniej utrzymuje się w te‑
rapii jąkania (Bernstein Ratner, 2005; McCurtin, Murphy, Roddam, 2019). Istnieje
możliwość dalszego zawężenia lub „przepracowania” owej luki poprzez rozwój pro‑
gramu badań nad terapią jąkania. Spory zasób badań naukowych wykazuje, że więk‑
szość podejść do terapii jąkania osiąga poziom istotności statystycznej w przypadku
rezultatów pozytywnych (Baxter i in., 2015). Mamy dostęp do informacji wskazują‑
cych, że większość programów terapeutycznych dla osób jąkających się i większość
typów terapii jest skuteczna albo przynajmniej że mogą przynieść korzyści części
osób jąkających się. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że występują zróż‑
nicowane reakcje na te interwencje. Punkt centralny stanowi rozpoznanie, że wyniki
są kształtowane przez konkretne perspektywy i konkretne pytania, do których od‑
nosimy się w danym badaniu czy terapii. Wobec braku dowodów dotyczących po‑
zytywnego wyniku terapii dla konkretnego klienta dobrym punktem wyjścia może
okazać się eksplorowanie obszarów i podejść terapeutycznych, które mają najwięk‑
sze znaczenia dla osób jąkających się. Tashakkori i Teddlie (2010) twierdzą, że istnieje
wiele powodów prowadzenia badań naukowych i że można znaleźć wiele solidnych
powodów dla przyjmowania wielu celów w ramach jednego projektu badawczego.
Badania replikacyjne w terapii jąkania wymagają ustrukturyzowanego planu utrwa‑
lania kluczowych i szczegółowych informacji. Cele badań terapii mogą obejmować
przewidywanie efektów, generowanie nowej wiedzy, eksplorowanie wpływu indy‑
widualnego i/lub społecznego, pomiary zmiany oraz wypracowywanie większej wie‑
dzy i lepszego zrozumienia zagadnień identyfikowanych w badaniach poprzednich.
Obecnie stosuje się różnorodne projekty ewaluacji i poprawy rezultatów terapii
jąkania. Wybór projektu powinien zależeć od pytań badawczych; jako że celem jest
dostarczenie rzetelnych dowodów opartych na badaniach naukowych, ważne jest
wybranie metod badania, które są najbardziej odpowiednie, by dostarczyć odpo‑
wiedzi na wybrane pytania badawcze. Projekt badania wyznacza metodę zbierania
danych, a staranny wybór projektu może ułatwić badaczowi bardziej efektywne
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gromadzenie i analizę danych, co z kolei przyczynia się do uzyskania prawidłowych
odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Randomizowane badania kliniczne
(RCT) są wciąż uważane za „złoty standard” w wytwarzaniu dowodów opartych na
badaniach w kwestii rezultatów terapii. Chociaż RCT mogą być przydatnym schema‑
tem w badaniach logopedycznych, zwykle wyzwaniem w tej dziedzinie jest przepro‑
wadzenie ich w optymalnych warunkach (Pring, 2016). Istnieje wiele przyczynowo
istotnych czynników, które mogą zostać wyłączone z wyników randomizowanych
badań klinicznych, jak na przykład negatywne rezultaty, grupy ryzyka, wariancje in‑
dywidualne, a także użyteczne szczegóły dotyczące interwencji jako takiej. Należy
wziąć to pod uwagę przy interpretowaniu wyników RCT i stosowaniu uzyskanych
tą drogą informacji w procesie podejmowania decyzji (Pring, 2004). Te ograniczenia
powinny skłaniać nas do czujności przy uniwersalnym i bezwarunkowym wykorzy‑
stywaniu wyników osiągniętych w tego typu badaniach. Najlepsze dostępne rando‑
mizowane badania kliniczne mogą wykazać, która ze znanych interwencji przynosi
korzyści największej liczbie osób, ale nie istnieje zasada postępowania, którą moż‑
na by automatycznie zastosować, opierając się na takim wyniku. Robey i Schultz
(1998) wskazują, że jeżeli badacz pragnie zmaksymalizować użyteczność i wybrać
projekt badania w sposób przemyślany, wybór inny niż RCT może okazać się rozwią‑
zaniem lepszym. W badaniu, w którym jest możliwe eksplorowanie mechanizmów
przyczynowych i zbieranie informacji dotyczących lokalnych kontekstów, bardziej
przydatnym projektem będzie na przykład taki, który dostarczyć może większą licz‑
bę szczegółów i bardziej konkretne odpowiedzi na temat efektywności w ramach
perspektywy badania przeprowadzanego na dużych grupach.
Każda obserwacja może być „stronnicza” jako – powiedzmy – zorientowana na je‑
den punkt lub nadmiernie „zawężona” (z uwagi na zakres tego rozdziału nie sposób
przedstawić bardziej wyczerpującego omówienia kwestii stronniczości), wszystkie
zaś informacje są teoretyzowane (nie istnieje coś takiego jak bezstronna obserwa‑
cja; Azevedo, 1997). Dlatego nauka wymaga replikacji, co oznacza, że inni badacze
w innych okolicznościach mogą próbować odtworzyć badanie na różnych próbach.
Jeżeli wyniki replikacji będą zgodne z wynikami oryginalnego badania, można mieć
większe zaufanie do hipotezy przyjętej w oryginalnym badaniu (należy zwrócić uwa‑
gę na to, że replikacja nie udowadnia prawdziwości pierwotnych wyników, a jedynie
zwiększa ich wiarygodność). Rzeczą kluczową jest, by przeprowadzić badania repli‑
kacyjne przed wyrażeniem roszczeń co do trafności i wiarygodności. W celu usta‑
lenia trafności zewnętrznej wyniki badania powinny zostać zastosowane w wielu
różnych okolicznościach i na wielu populacjach. Warunki prowadzenia badań po‑
winny być sprecyzowane, należy też ściśle stosować się do kryteriów włączenia do
badania, aby zapewnić transparencję dotyczącą zarówno czynników związanych
z uczestnikiem, jak i klinicystą. Interwencje terapeutyczne powinny być klarownie
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zdefiniowane i opisane w sposób umożliwiający przeprowadzenie replikacji. Klinicy‑
ści powinni być wyszkoleni w stosowaniu terapii zgodnie ze standardami jej prowa‑
dzenia. Efekty badań uzyskują akceptację, jeżeli są wielokrotnie potwierdzone w ko‑
lejnych badaniach i wydają się tłumaczyć obserwacje pewnej liczby innych badaczy.
Istnieją wytyczne zarówno dla randomizowanych, jak i nierandomizowanych ba‑
dań terapii klinicznych. Mają one za zadanie ulepszenie jakości informacji uzyskiwa‑
nych w badaniu, na przykład zbiór szeroko stosowanych wytycznych dla raportów
z badań opracowany przez grupę CONSORT (Consolidated Standards of Reporting
Trial; Hemming i in., 2018) lub wzór opisu interwencji i replikacji (Template for Intervention Description and Replication – TIDieR) (Hoffmann i in., 2014). Tak czy owak,
jąkanie jest złożonym zaburzeniem i zarówno jego ewaluacja, jak i terapia wymagają
wszechstronnego podejścia, takiego jak choćby model całkowitego dowodu i wie‑
dzy (Total Evidence and Knowledge Approach – TEKA) opracowany przez McCurtin
i in. (2019). McCurtin i współpracowniczki opracowały podejście do ewaluacji inter‑
wencji, które lepiej umożliwia wytwarzanie wiedzy jawnej, odzwierciedlając typy do‑
wodów i wiedzy o terapii oraz poszerzając istniejące wytyczne i standardy. Autorki
twierdzą, że TEKA wspomaga ochronę własności danych klinicznych oraz partner‑
stwo akademickie/kliniczne w odniesieniu do ewaluacji terapii; przekonują też, że
lepiej ugruntowane kliniczne rozumienie terapii powinno zostać bardziej otwarcie
wprowadzone w obręb formalnych ewaluacji i klinicznych procesów decyzyjnych
(McCurtin i in., 2019). Same tylko pozytywistyczne projekty nie wystarczą jednak,
by w pełni odzwierciedlić efektywność, wpływ i doświadczenie klienta w komplek‑
sowej interwencji dla populacji niejednorodnych. McCurtin i in. (2019) powołują się
na twierdzenie Dollaghan (2007), że nacisk kładziony na dowody naukowe prze‑
słonił pozostałe dwa komponenty dowodów: oparte na praktyce i oparte na do‑
wodach od klienta. Jak się wydaje, model TEKA uzgodnić można z nawoływaniami
Greenhalgh i in. (2014) o podejście do badań interwencji i/lub ewaluacji charakte‑
ryzujące się dokonywaniem osądów eksperckich, a nie postępowaniem według me‑
chanicznych reguł, jak również z koniecznością uczynienia najwyższym priorytetem
etycznej opieki nad klientem.
Eksperymentalny projekt badania może być również odpowiedni dla opracowań
w dziedzinie logopedii. Eksperymentalny projekt przestrzega ściśle zasad klasycz‑
nego pozytywistycznego modelu metody badań naukowych. Obejmuje on kontro‑
lowane środowisko, w którym hipoteza jest testowana; zmienne, które mogą być
manipulowane przez badacza (zależne); a także inne zmienne, które mogą być mie‑
rzone, obliczane i porównywane (niezależne). Chociaż w badaniu ludzi istnieje wiele
czynników, które nie mogą podlegać kontroli, istnieją także istotne zmienne, które
mogą być studiowane eksperymentalnie w kontrolowanych środowiskach. Adapto
wanie i dostosowywanie interwencji do niepowtarzalnych potrzeb i preferencji każ‑
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dego klienta stało się strategią stosowaną przez klinicystów, stopniowo zyskuje rów‑
nież status cechy systemu opieki zdrowotnej jako takiego. Uzasadnieniem takiego
podejścia jest założenie, że stosowność i efektywność wzrosną, jeżeli interwencja
obejmie indywidualną zmienność w zakresie potrzeb, preferencji i odpowiedzi na
terapię. Eksperymentalny projekt, który można również oprzeć na przypadku, byłby
zatem rozwiązaniem preferowanym, przy czym replikacja wyników w innym środo‑
wisku i przy większych grupach nie przestaje być koniecznością. Tutaj również za‑
chodzi potrzeba określenia kwalifikacji i poziomu wyszkolenia logopedów; ważne
jest też, by zaznajomili się oni w ramach dodatkowych kursów z konkretnymi te‑
rapiami i procedurami terapeutycznymi, tak aby cel standaryzacji został osiągnięty.
Replikacja wymaga przygotowania szczegółowych opisów zarówno klientów, jak
i logopedów włączonych do badania. Procedury terapeutyczne powinny być kon‑
kretne i opisane w najdrobniejszych szczegółach, podobnie jak wszelkie modyfikacje
lub adaptacje terapii dla potrzeb jednostki. Ramy czasowe muszą być wystandary‑
zowane i ustrukturyzowane, należy również przeprowadzać wielokrotne pomiary
rezultatów przy zastosowaniu zweryfikowanych narzędzi.

Niektóre korzyści z zastosowania podejścia jednopodmiotowego
w praktyce terapeutycznej i badaniach
Wydaje się, że wzrasta świadomość różnorodności odpowiedzi na terapię wśród
osób jąkających się (Baxter i in., 2015; McCurtin i in., 2019). Ten aspekt zmienności
może pomóc w ożywieniu na nowo zainteresowania korzyściami płynącymi z zasto‑
sowania jednopodmiotowego podejścia badawczego. Wielokrotne badania pojedyn‑
czych przypadków stanowić mogą kontrolę zagrożeń trafności wewnętrznej badania
przez włączenie kilku danych wyjściowych, wprowadzenie interwencji, a następnie
dokumentowanie jej efektu za pomocą powtarzanych pomiarów. Przewagą projek‑
tu wielokrotnego badania pojedynczych przypadków jest jego elastyczność i umoż‑
liwienie badaczowi stworzenia ewaluacji „na miarę” dla poszczególnych osób i ich
zindywidualizowanych terapii – zarówno przed, jak i po interwencji. Dokonywanie
pomiarów przed, w trakcie i po terapii w tego rodzaju projekcie opartym na pojedyn‑
czym przypadku zapewnia istotne i szczegółowe pomiary na potrzeby dokładnych
porównań przed testem i po nim, co czyni go użytecznym w ocenie wartości nietesto‑
wanego zindywidualizowanego podejścia do terapii (Gast, Ledford, 2014). Następnie
przeprowadzić można szereg replikacji bezpośrednich międzyosobniczych lub mię‑
dzygrupowych przy zastosowaniu tej samej konstrukcji A‑B-A w celu zwiększenia
pewności co do efektu terapii. Rezultat ten może być dalej ewaluowany i replikowa‑
ny przez rozszerzenie badania o nowych uczestników lub o innych logopedów. Gdy
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analiza A‑B-A jest potwierdzona systematycznymi replikacjami, wzmocnione zosta‑
je przekonanie o wpływie danej interwencji na zachowanie (Gast, Ledford, 2014).
APA rekomenduje podawanie wielkości efektu we wszystkich raportach staty‑
stycznych, dlatego sposoby obliczania wielkości efektów stanowią cenną informa‑
cję w badaniach interwencji. Do oceny wielkości efektu wykorzystać można war‑
tość d Cohena (Cohen, 1988) albo cząstkowe eta kwadrat (η²) (Richardson, 2011),
które są powszechnie stosowane w badaniach w obszarze psychologii i edukacji,
choć ich interpretacja jest daleka od oczywistości. Mimo iż sam Cohen ustalił bar‑
dzo ściśle określone limity wartości w interpretacji skutków interwencji: 0,2 = mała,
0,5 = średnia, 0,8 = duża, przy wprowadzaniu opatrzył je dobitną przestrogą, że
wnioskowanie o wielkości efektu może okazać się „operacją podatną na wiele za‑
grożeń” (Cohen, 1988). Pozostaje więc sprawą wielkiej wagi, by wyniki badań in‑
terpretować krytycznie z perspektywy ich istotności praktycznej, klinicznej i oso‑
bistej. Zważywszy, że wciąż brakuje informacji na temat elementów terapii jąkania
uważanych za najbardziej efektywne przez samych klientów, centralną kwestią po‑
winno być, co działa w przypadku osoby na konkretnym etapie jej życia codzien‑
nego. W tym sensie schematy pretest–posttest, projekty wielu punktów odniesie‑
nia czy projekty eksperymentów jednopodmiotowych (Tate i in., 2016) są dobrze
dostosowane do badania terapii jąkania. Prowadzenie badań niezmiennie natrafia
na pewne bariery, a namysł nad praktyką opartą na dowodach również ujawnia
istnienie takich barier, powiązanych z osobami klinicysty i klienta, a także z orga‑
nizacją i dowodami (Gravetter, Forzano, 2016).
Należy pamiętać, że jeżeli konkretne podejście okazało się efektywne w wa‑
runkach klinicznych, ale pozostaje nieadekwatne lub niemożliwe do zastosowania
w życiu codziennym jednostki, nie ma takiej ilości dowodów klinicznych, która zre‑
kompensowałaby tę porażkę interwencji w warunkach, w których ta jest naprawdę
potrzebna. W dziedzinie jąkania wciąż utrzymują się wyzwania, do których zalicza
się znajdowanie odpowiednich i miarodajnych narzędzi do pomiaru jąkania, jak rów‑
nież definiowanie klinicznie i osobiście istotnych wyników. Istnieje szereg korzyści
z zastosowania uznanych i standaryzowanych narzędzi pomiaru, udało się także wy‑
pracować szereg wartościowych miar (Iverach i in., 2016; Karimi i in., 2018; Wright
i Ayre, 2000; Yaruss, Quesal, 2006). Niezależnie od wybranych zmiennych pomiar
wyników terapii jąkania musi brać pod uwagę zakres czynników dotyczących mowy
oraz zmienne psychologiczne, a także potencjalne zaskakujące efekty pojawienia się
innych pozytywnych zmian, takich jak lepsza jakość życia, pewność siebie w komu‑
nikacji, a w konsekwencji zmniejszenie się liczby zachowań unikowych wraz z po‑
tencjalnym wzrostem liczby okazji do mówienia (w tym, dla niektórych, również do
jąkania). Bothe i Richardson (2011) zalecają połączenie samooceny klienta w zakre‑
sie osobistego znaczenia zmian uzyskanych w terapii z profesjonalnie obiektywny‑

Rozdział 1: Między badaniami naukowymi a praktyką logopedyczną…

53

mi i możliwymi do uzasadnienia danymi dotyczącymi zmiennych wybranych przez
klienta jako idealny, skupiony na kliencie zasób dowodów do badań klinicznych.
Istotne i konkretne oceny ilościowe i jakościowe pomiaru procesów emocjonalnych
i poznawczych, a także rezultatów terapii, szczególnie z punktu widzenia klienta, są
konieczne do bardziej wyczerpującego zbadania pojęcia dowodu. Terapia jąkania po‑
winna obejmować również ewaluację przymierza terapeutycznego, przede wszyst‑
kim z perspektywy osoby jąkającej się. Włączenie takich ewaluacji na wczesnym
etapie procesu terapeutycznego może sprawić, że dobrze zdefiniowane cele będą
uwzględniały kontekst, że pojawią się znaczące zadania oraz że logopeda i osoba
jąkająca będą mogli łatwiej zidentyfikować wyzwania i zaradzić im, gdy te się poja‑
wią (Sønsterud, Kirmess i in., 2019). Poprzednie badania szeregu programów tera‑
peutycznych dla osób jąkających się nie zidentyfikowały precyzyjnie czynników od‑
powiedzialnych za indywidualną zmianę w następstwie ukończonej z powodzeniem
terapii. Badanie stopnia, w jakim terapia jąkania ma osobiste znaczenie dla jednostek
w ich życiu codziennym, oraz tego, czy zmiany spowodowane terapią polepszyły ja‑
kość ich życia, ma wielką wartość dla ustalenia, co stanowi najlepszą bazę dowodów
dla interwencji (Bothe, 2003; Finn, 2003; Ingham, Ingham i in., 2012). Włączenie
danych jakościowych i istotnych metodologii interpretacyjnych, oprócz ilościowych
danych i analizy statystycznej, jest działaniem właściwym w ewaluacji, czy i jak in‑
terwencje funkcjonują w sposób znaczący i skupiony na kontekście w przypadku
osoby, dla której są przeznaczone (Dures, 2012).

Konkluzja
Zgodnie z pluralistycznym i pragmatycznym podejściem do wytwarzania wiedzy
adekwatnej i użytecznej dla kontekstów klinicznych specjalizacja w zakresie terapii
mowy i języka musi być realizowana w ramach holistycznych i skupiających się na
jednostce. Takie stanowisko umożliwia ciągłe prowadzenie dyskusji teoretyczno
‑badawczych, naukowych i klinicznych w sposób pozwalający na włączenie każdej
z perspektyw jako centralnej w tworzeniu wiedzy logopedycznej. Innymi słowy,
mogą istnieć dobre powody dla przyjęcia eklektycznego podejścia do badań na‑
ukowych i praktyki elementów terapeutycznych wybranych spośród tradycyjnych
podejść, podobnie jak są zapewne dobre powody do zgody na większą przestrzeń
i wyższy status integracyjnej terapii mowy i języka w literaturze logopedycznej
i przyszłych badaniach w dziedzinie jąkania. Jeżeli praktyka kliniczna ma być czymś
więcej niż tylko stosowaniem procedur i metod ukierunkowanych „od góry”, musi
zostać przekształcona w „sztukę” wymagającą od logopedy stałego rozwoju osiąga‑
nego dzięki przemyślanej, krytycznej, realistycznej postawie, która wykracza poza
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podstawę czysto teoretyczną lub techniczną. Logopeda‑artysta dąży do maestrii we
wszystkich trzech: techne, episteme i phronesis. Mistrz logopedii stosuje wiedzę ukry‑
tą, ucieleśnioną‑kontekstualną, znajomość działań i technik, w sposób wrażliwy na
kontekst, autentyczny, bezpieczny i przygotowany „na miarę” (ponadstandardowy).
Taki rodzaj maestrii wymaga praktycznego doświadczenia. Obserwując studentów
logopedii rozpoczynających praktyczny etap swojej edukacji, nietrudno dostrzec,
że przed nimi długa droga, nim będą w stanie odpowiednio uchwycić (dosłownie)
sytuację, mimo że większość z nich dysponuje wiedzą techniczną i teoretyczną od‑
powiadającą posiadanej przez logopedę nauczyciela.
Jeżeli terapia mowy i języka ma być „zregenerowana i zrewitalizowana” jako sztu‑
ka, wówczas jej co bardziej „artystycznym” elementom trzeba będzie poświęcić na
nowo sporo uwagi. Bez wątpienia nie skończą się teoretyczne debaty na temat tego,
czym są dowody. Bez doświadczenia klinicznego praktyka może zostać „styranizo‑
wana” przez dowody strategiczno‑teoretyczne, a nawet znakomity dowód naukowy
na istotność wyniku terapii może okazać się bez znaczenia w projekcie lub ocenie
interwencji przez konkretną osobę jąkającą się.
Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy nadzieję, że nasz rozdział będzie przydatnym
wkładem w trwający dialog i w ten sposób pomoże przepracować lukę pomiędzy do‑
wodami z badań a dowodami z praktyki, stanowiąc zarazem nexus wiedzy teoretycz‑
nej i praktycznej. Dobry logopeda działający w ramach zintegrowanej terapii jąkania
może i powinien używać swojego indywidualnego doświadczenia klinicznego oraz
najlepszych dowodów z zewnętrznych prac badawczych i teoretycznych, pozostając
w stałym procesie konstruowania potężnego i transformacyjnego rozumienia i po‑
dejść terapeutycznych w obrębie zarówno terapii mowy i języka, jak i terapii jąkania.

Pytania kontrolne
1. Trzy synonimy arystotelesowskiego techne, episteme i phronesis mogą być zdefi‑
niowane jako rodzaje wiedzy:
a) instrumentalna, fundamentalna teoretyczno‑analityczna i praktyczna;
b) techniczna, opisowa i analityczna;
c) instrumentalna, fundamentalna teoretyczno‑analityczna i odnosząca się do
relacji międzyludzkich.
2. Istnieje kilka wytycznych dla badań prowadzonych w zakresie terapii. Podejście
Total Evidence and Knowledge Approach (TEKA) zostało opracowane przez:
a) Hemminga i in.;
b) Hoffmann i in.;
c) McCurtin i in.
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3. Trzy filary zasobu dowodów to:
a) wyniki badań naukowych, ocena klinicysty i wiedza zaczerpnięta z doświad‑
czeń i refleksji klienta;
b) randomizowane badania kliniczne, badania jednopodmiotowe, raporty kli‑
niczne;
c) recenzowane przez innych badaczy artykuły oparte na badaniach nauko‑
wych, raporty logopedów z badań jednopodmiotowych, pomiary informacji
zwrotnych od klienta.
4. Do głównych ograniczeń randomizowanych badań klinicznych (RCT) należą:
a) Nadmierna szczegółowość tematyki badań; brak możliwości uogólnienia re‑
zultatów; trudności ze znalezieniem wystarczająco licznej grupy uczestników.
b) Różnorodność grup uczestniczących w badaniu ogranicza możliwości uzy‑
skania znaczących/użytecznych wyników; różnice indywidualne i elementy
kontekstualne istotne dla rezultatów terapii mogą zostać przeoczone; utrata
ważnych informacji, np. rezultatów negatywnych.
c) Wymagana liczba ponad 100 uczestników powoduje, że nie jest to typ ba‑
dań preferowany w badaniach interwencji logopedycznej; zastosowanie RCT
wiąże się z problemami natury etycznej wynikających z charakteru logope‑
dycznych procesów terapeutycznych; badania te są przydatne jedynie do
określania wyników ogólnych.
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Stawanie się efektywnym logopedą
specjalizującym się w zaburzeniach płynności mowy

Wstęp
Logopedzi są ekspertami w dziedzinie zaburzeń komunikacji. Bernstein Ratner i Tet‑
nowski (2006) sygnalizują, że ponieważ dziedzina logopedii znacznie się rozszerzyła,
w jej obrębie dostępna i konieczna jest wiedza bardziej specjalistyczna. W wyniku
ewolucji zakresu tak postrzeganej logopedii logopedzi rozwijają dziś swą wiedzę
i umiejętności, pracując z określonymi grupami klientów, powstają też kursy edu‑
kacyjne prowadzące do określonych specjalizacji. To zapotrzebowanie na specja‑
listyczne kształcenie w dziedzinie zaburzeń płynności mowy wydaje się długoter‑
minowe (np. Brisk i in., 1997; Fibiger i in., 2008; Yaruss, 1999). Wyniki przeglądów
logopedycznych wskazują ponadto, że terapeuci czują się mniej komfortowo w pra‑
cy z klientami jąkającymi się, gdyż „jąkanie jest jednym z najmniej rozumianych
zaburzeń komunikacyjnych” (Sommers, Caruso, 1995). Obserwacja, że jąkanie jest
„rzadkie” i „nie zasługuje na poczesne miejsce w programie nauczania i szkoleniu
logopedów”, została zgłoszona przez Yarussa i Quesala (2002). Jednakże szeroko
zakrojone międzynarodowe badania (zob. Leahy i in., 2004) potwierdziły, że na każ‑
dym roku studiów niewielka liczba studentów wykazuje szczególne zainteresowa‑
nie jąkaniem i płynnością mowy.
Jąkanie jest zaburzeniem, które logopedzi poddają oddziaływaniom o charakterze
terapeutycznym. Z oglądu typowych obowiązków tych specjalistów dokonanego
przez ASHA1 (2001) w ramach badania Omnibus Survey (Bernstein Ratner, Tetnow‑
ski, 2006) rozciągającego się na wszystkie środowiska na obszarze całych Stanów
Zjednoczonych wynika, że aż 65% klientów logopedów to osoby z niepłynnością
mowy (45% przypadków obejmuje problemy z głosem, a 25% afazję). W środowi‑
1
Organizacja zrzeszająca amerykańskich logopedów i audiologów – American Speech
‑Language‑Hearing Association.
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sku szkolnym klienci z niepłynnością mowy stanowią z kolei 78%. Na tle całkowitej
liczby jednostek konsultowanych z powodu poszczególnych zaburzeń jąkanie loku‑
je się jednakże najniżej z wszystkich przypadłości, na poziomie 2,4%. Prowadzi to
autorów do następującej konkluzji: „efektywne prowadzenie terapii jąkania nie jest
umiejętnością, którą można rozwinąć w trakcie pracy”, gdyż ogólna liczba przypad‑
ków przypadająca na logopedę jest niewielka, co pozostawia niewiele możliwości
(samo)doskonalenia (Bernstein Ratner, Tetnowski, 2006). Powstaje także pytanie,
jak logopedzi mogą stać się efektywnymi terapeutami i które czynniki przyczynia‑
jącą się do ich rozwoju.
Aspektem mogącym rzucić nieco światła na omawiany problem jest zwrócenie
uwagi na to, jak odnoszący sukcesy logopedzi pomagają swoim klientom i w ja‑
kim stopniu klienci są zadowoleni z przebytej terapii. Keilmann, Braun i Napiontek
(2004) analizowali arkusze oceny wypełnione przez rodziców, których dzieci uczest‑
niczyły w terapii, oraz arkusze wypełnione przez jej animatorów. Ustalili oni, że
większość rodziców jest bardzo zadowolona z wyników terapii mowy, profesjonal‑
nej wiedzy logopedycznej i typu dobranej terapii, a indywidualny styl terapeutyczny
logopedy wynika częściowo z jego doświadczenia zawodowego. Rodzice, których
dzieci uczęszczały na terapię częściej i przez dłuższy czas, zgłaszali większe zado‑
wolenie niż rodzice dzieci uczęszczających rzadziej. Logopedzi byli natomiast zado‑
woleni z działania rodziców przewidzianego przez kontrakt terapeutyczny. Refero‑
wane wyniki zostały potwierdzone w późniejszym badaniu usług logopedycznych;
oto jego wyniki: ok. 60% rodziców było (bardzo) zadowolonych, podczas gdy 27%
było niezadowolonych z terapii swoich dzieci (Ruggero i in., 2012). Wśród czynni‑
ków przyczyniających się do niezadowolenia, wymienionych przez rodziców, zna‑
lazły się: niewystarczająco zindywidualizowane usługi; niewzięcie pod uwagę per‑
spektywy rodziców w procesie decyzyjnym związanym z programowaniem terapii;
brak pełnego zaangażowania logopedy w sprawy rodziny; brak szczerości w relacji
klient−terapeuta lub na poziomie przymierza terapeutycznego.
Jak odkryła Salvo (2016), koncentrując się szczególnie na zaburzeniach płynności
mowy, większość (80%) klientów, dzieci i nastolatków, a także ich rodziców różne
aspekty terapii upłynniania mowy oceniało jako „bardzo pozytywne” (np. na czterolub pięciostopniowej skali Likerta). Klienci pozostający w terapii przez okres dłuż‑
szy niż pięć lat prezentowali szerszy zakres wyników. Salvo doszła do wniosku, że
chcąc zapewnić efektywną terapię, logopeda powinien rozważyć różne oczekiwa‑
nia jej dotyczące – zarówno ze strony klientów, jak i ich rodziców; powinien wresz‑
cie zastanowić się nad tym, jak te oczekiwania wpłyną na proces terapeutyczny
(por. jego przebieg i inne komponenty: wyznaczanie celu, interpretację postępu czy
edukację). Z tym stanowiskiem zgadza się Yaruss (2003). Autor przyznaje, że do‑
stosowywanie terapii do czyichś potrzeb jest jednym z największych wyzwań sto‑
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jących przed specjalistą zajmującym się jąkaniem, ale to ważny krok na drodze do
satysfakcji klienta. Terapia „w jednym rozmiarze” nie pasuje do wszystkich i dlatego
logopedzi powinni nieprzerwanie oceniać efekty swojej interwencji, aby się upew‑
nić, że to, co proponują, jest jednocześnie efektywne i rzeczywiście pomaga klien‑
tom rozwijać ich umiejętności komunikacyjne. Konieczna jest tu też świadomość,
że satysfakcja z terapii, szczególnie w przypadku dorosłych osób jąkających się, jest
związana z poziomem porozumienia, wspólnym podejmowaniem decyzji i jakością
przymierza terapeutycznego. Jak udowodniła Croft (2018), podczas gdy logopedzi
łączą przymierze terapeutyczne z efektywnością terapii i postępami klienta, klienci
kojarzą je najbardziej z satysfakcją z wyników terapii.

Terapia i efektywność terapeuty
Większość czytelników niewątpliwie zgodziłaby się z tym, że efektywność te‑
rapii (i terapeuty) to większa satysfakcja klienta z jej wyników. Już w latach 80.
i 90. XX wieku różni autorzy szczegółowo omówili skuteczność interwencji tera‑
peutycznych w jąkaniu (np. Andrews i in., 1980; Bloodstein, 1995; Conture, 1996).
Bloodstein (1995; zob. też Bloodstein, Bernstein Ratner, 2008) omawiał np. dwa
pozornie sprzeczne wrażenia z tym problemem się wiążące. Z jednej strony jąkanie
jest bowiem trudnym zaburzeniem (szczególnie w przypadku dorosłych), z drugiej –
w pracy z osobami jąkającymi się mogą zostać zastosowane różne formy terapii.
W oparciu o przeprowadzone przez Bloodsteina analizy ponad stu wyników terapii
można by wnioskować, że znaczną poprawę (por. 60−80% przypadków) przynosi
prawie każdy rodzaj interwencji terapeutycznych. Przywołajmy jeszcze cytat: „te‑
rapia sama w sobie – obok tego, co realizujemy w jej procesie – ma znaczny poten‑
cjał powodowania zmian” (Bloodstein, 1995, 439). Ważnym zastrzeżeniem, o którym
w tym kontekście trzeba wspomnieć, jest jednak znaczna różnica dotycząca dys‑
cypliny postępowania poznawczego, zastosowanej metodologii i terminologii. Po‑
nadto kilka badań nie udokumentowało postępów klienta poza poradnią oraz tego,
czy korzyści z terapii były długoterminowe. Bloodstein opisał zatem różne charak‑
terystyczne elementy, które należy wziąć pod uwagę, zanim uznamy, że terapia za‑
kończyła się sukcesem (w tym np. zastosowanie obiektywnych narzędzi pomiaru
zachowań komunikacyjnych, wystarczająco liczne grupy uczestników, powtarzane
ewaluacje – również po zakończeniu właściwej terapii, długoterminowe monito‑
rowanie, ocenę wpływu lęków jednostki, antycypację i postrzeganie siebie przez
osobę jąkającą się). Conture (1996) dodaje, że nie wszyscy zgodzą się co do tego,
jak mierzyć sukces terapii; oparta na konsensusie definicja efektywności terapii ją‑
kania powinna zawierać połączenie narzędzi pomiaru niezależnych od jednostki
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(np. częstotliwość i czas trwania momentów jąkania) oraz zależnych (np. pewność
siebie klienta w różnych sytuacjach komunikacyjnych), odnoszących się do zmian
w mowie klienta, jego uczuciach i postawach czy chęci angażowania się w różne
sytuacje komunikacyjne. Jeżeli obecnie, pomimo ugruntowanych już racjonalnych
podstaw, nadal pojawiają się publikacje uwypuklające ograniczone spektrum efek‑
tów terapii (np. kwestię procentu zająkniętych sylab), należy przynajmniej zapytać,
dlaczego tak się dzieje, i zinterpretować to z właściwą ostrożnością. Najnowsze ba‑
dania skuteczności interwencji terapeutycznych obejmują szerszy zakres zmiennych
(np. De Sonneville‑Koedoot i in., 2015; Euler i in., 2014; Nye i in., 2013).
Dociekania skupione na wynikach terapii niepłynności mowy – zarówno u dzie‑
ci, jak i u dorosłych – zdają się potwierdzać tezę, że terapia jąkania jest ogólnie
skuteczna, choć nie przekonują, że jedno podejście ma lepsze wyniki niż inne
(De Sonneville‑Koedoot i in., 2015; Herder i in., 2006). W literaturze psychologicz‑
nej zjawisko to określa się mianem efektu ptaka dodo (np. Tallman, Bohart, 2004).
Jak ustalono, uczestnictwo w terapii jest lepsze niż jego brak, nie znaleziono jed‑
nak prawie żadnych różnic pomiędzy poszczególnymi podejściami. Doprowadzi‑
ło to niektórych autorów do wniosku, że za podobne wyniki terapii odpowiada‑
ją raczej podobieństwa pomiędzy poszczególnymi odmianami interwencji, a nie
różnice (np. Asay, Lambert, 2004; Wampold, Imel, 2015). Podobieństwa dotyczą
charakterystyki klienta i środowiska, interakcji klient−terapeuta, przymierza tera‑
peutycznego, oczekiwań klienta i terapeuty co do zmiany. Zmienne te, połączone
ze szczególną formą terapii, nazywane są czynnikami wspólnymi (Zebrowski, 2007).
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. Z kolei Plexico, Manning i DiLollo (2010) badali komponenty uobec‑
niające 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.
Odnotowane tu spostrzeżenia przyczyniły się do odejścia od modelu medycznego
na rzecz modelu czynników wspólnych (Wampold, 2010). W perspektywie modelu
medycznego na zmianę wpływają określone środki/techniki terapeutyczne. Model
czynników wspólnych podkreśla znaczenie oddziaływań na linii klient−terapeuta,
koncentruje się na terapeucie, kliencie i strukturze prowadzonej terapii, podczas
gdy specyficzne składniki różnych jej odmian są relatywnie nieistotne. Niedawne
odkrycia Donaghy i in. (2020) wskazują, że komentarze werbalne rodziców, uwa‑
żane dotychczas za aktywne czynniki w Programie Lidcombe dla jąkających się dzie‑
ci w wieku przedszkolnym, najprawdopodobniej nie odpowiadają za wyniki terapii,
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co wydaje się przyporządkowywać je do modelu czynników wspólnych. Niedaw‑
no stworzono również model kontekstualny (zob. rys. 1), w którym zmiana klinicz‑
na przedstawiana jest w odniesieniu do czynników relacyjnych; czynniki wspólne
(budowanie relacji, kreowanie oczekiwań) integruje się tu z czynnikami szczegól‑
nymi (np. określone cele terapii i działania terapeutyczne) (Budge, Wampold, 2015;
Wampold, Imel, 2015).
prawdziwa relacja, poczucie
przynależności, relacja społeczna

terapeuta

zaufanie,
doświadcze
nie, wiedza

klient

stworzenie oczekiwania poprzez
wyjaśnienie i niektóre formy terapii

zadania /
cele

działania
terapeu
tyczne

lepsza
jakość życia

redukcja
symptomów

(zdrowe
działania)

Rysunek 1. Kontekstualny model zmiany. Źródło: przedruk z Wampold, Imel, 2015.

Mimo rozpatrywania i porównywania efektywności podejść terapeutycznych zwią‑
zanych z niepłynnością tematem znacznie rzadziej rozważanym (albo wręcz pomi
janym) w dziedzinie patologii mowy, a ściślej: bardziej specyficznych zaburzeń jej
płynności, jest kwestia skuteczności poszczególnych logopedów (Eggers, 2018).
Terapeuci stosujący te same podejścia do terapii niekoniecznie muszą odnosić jed‑
nakowe sukcesy. Badania w dziedzinie psychoterapii (np. Miller i in., 2007; Miller i in.,
2013) uświadomiły, że na tym polu dostrzec można znaczne różnice: najefektywniejsi
terapeuci (i ich klienci) 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). Wydaje się logicz‑
ne, że eksperci programujący terapie, chcąc prześledzić ich efektywność, zwrócą się
prawdopodobnie do terapeutów z najlepszymi umiejętnościami terapeutycznymi.
Otwarte pozostaje zatem pytanie, w jakim stopniu te odkrycia mogą być uogólnione
i jak logopedzi mogą skuteczniej pomagać osobom jąkającym się. Podczas gdy jedni
będą argumentować, że można to osiągnąć, dużo praktykując, doskonaląc z czasem
swoje umiejętności (podobnie jak np. sportowcy i muzycy), inni się z tym nie zgodzą
(Rousmaniere i in., 2017). Biegłość specjalisty w udzielaniu pomocy klientowi nieko‑
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niecznie rozwija się z czasem i doświadczeniem (Tracey i in., 2015; Tracey i in., 2014).
Co więcej, efektywność niektórych terapeutów spada nieco wówczas, gdy nabie‑
rają oni więcej doświadczenia (Goldberg i in., 2016). Innymi słowy: wzmiankowane
przymioty niekoniecznie charakteryzują efektywnego praktyka, w tym logopedę.

Stawanie się krytycznym terapeutą
Jedną z głównych strategii udoskonalania efektywności terapeuty wydaje się obec‑
nie upowszechnianie tych podejść do terapii, które są zakorzenione w dowodach
naukowych, i ich trening. Terapia oparta na dowodach nie jest przy tym podobna do
praktyki opartej na dowodach. Praktyka oparta na dowodach (ang. Evidence‑based
practice – EBP), wywodząca się z medycyny opartej na dowodach (Sackett i in., 1996),
polega na zintegrowaniu najlepszych dostępnych wyników badań naukowych z wie‑
dzą praktyczną i wartościami klienta w celu podjęcia świadomej decyzji dotyczącej
przypadków klinicznych. W zrewidowanym przez Satterfielda i in. (2009) modelu
praktyki opartej na dowodach akcentuje się znaczenie wspólnego podejmowania
decyzji, a model umieszcza w kontekście środowiskowym i organizacyjnym (zob.
rys. 2). Środowisko jest ważnym czynnikiem (więc należy go rozważyć), ponieważ
może ono ograniczać akceptowalność i wykonalność interwencji.
Za terapie oparte na dowodach (ang. Evidence‑based treatments – EBT) uznaje
się terapie, które zostały opisane, a wcześniej zweryfikowane pod kątem skutecz‑
ności oraz efektywności przy użyciu (możliwie ograniczonego) zestawu kryteriów.
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). Odnoszą się one do „najlepszych z dostępnych dowodów” na
rysunku 2, ale niekoniecznie obejmują dwa pozostałe komponenty.
W EBP podkreśla się znaczenie różnych procesów możliwych do zastosowa‑
nia przez logopedów w celu zintegrowania wiedzy profesjonalisty z preferencjami
klienta; EBT wyróżnia terapie efektywne w określonych warunkach. Ponieważ jed‑
nak listy EBT nie dostarczają wystarczającej liczby dowodów obejmującej wszyst‑
kie zagadnienia interwencji logopedycznej, Litell (2014) podkreśla rolę krytyczne‑
go myślenia. Twierdzi ona, że logopedzi muszą ocenić, jak wiarygodne są dowody
w odniesieniu do konkretnych preferencji, potrzeb, wartości, okoliczności i, przede
wszystkim, reakcji klientów.
Ruch EBT zapoczątkował powstawanie na świecie różnych wytycznych w zakre‑
sie oceny i terapii jąkania (np. Neumann i in., 2016; Pertijs i in., 2014). Wytyczne te
stanowią cenne źródło informacji dla terapeutów, którym trudno byłoby osobiście
dotrzeć do wszystkich rozproszonych wiadomości na ten temat, pomagają również
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Rysunek 2. Poprawiony model praktyki opartej na dowodach. Na podstawie: Satterfield i in., 2009.

poprawić standardy opieki nad osobami jąkającymi się. Należy być jednak uważ‑
nym. Chodzi o to, by ustalone wcześniej algorytmy i wytyczne nie zniechęciły nas do
samodzielnego myślenia ani nie ograniczyły naszej kreatywności (Groopman, 2007).
Powinny one być stosowane jako zewnętrzne źródła wiedzy wspomagające specja‑
listów, a nie zastępujące ich indywidualne kompetencje (Masic i in., 2008).
Trening terapeutów w rozwijaniu krytycznego myślenia jest fundamentem stawa‑
nia się efektywnym specjalistą. Kluczowe dla optymalnego procesu podejmowania
decyzji jest poza tym uwzględnianie najlepszych dowodów naukowych, kompeten‑
cji terapeuty i preferencji klienta. Finn, Brundage i DiLollo (2016) przedstawiają trzy
główne komponenty krytycznego myślenia: a) umiejętności krytycznego myślenia
(w skład których wchodzą interpretacja, ewaluacja i metapoznanie); b) predyspozy‑
cje intelektualne lub, innymi słowy, skłonność danej osoby do myślenia/działania
w określony sposób; c) świadomość istnienia zniekształceń poznawczych i błędów
myślowych. Autorzy przedstawiają ponadto różne ujęcia instruktażowe przydatne
do nauczania i rozwijania krytycznego myślenia.

72

Kurt Eggers

Stawanie się efektywnym terapeutą
Manning 1. rozdział swojej pracy rozpoczyna od stwierdzenia: „kompetencje logopedy
są centralnym czynnikiem wpływającym na sukces każdego podejścia terapeutycz‑
nego” (2010, 1; zob. też Manning, DiLollo, 2017). Cytowany autor oglądowi poddaje
różne cechy osobowości, postawy i umiejętności pożądane u logopedy, umożliwiają‑
ce przeprowadzenie klienta przez proces zmiany. Wśród umiejętności wylicza on uni‑
kanie dogmatycznych decyzji, poszerzanie swojej wizji terapii, nawiązywanie dobre‑
go kontaktu z klientami, stawianie im wyzwań, modelowanie podejmowania ryzyka
i stosowanie humoru. Efektywnym logopedom udaje się łatwiej motywować klientów
(poprzez dobranie odpowiednich strategii terapeutycznych) i skuteczniej prowadzić
ich ścieżką terapii. Shapiro (2011) zgadza się z tym stanowiskiem. Pisze m.in.: „logope‑
da i relacja interpersonalna to jedne z najważniejszych czynników wpływających na
wyniki terapii (a nawet je prognozujących)” (s. 450). Shapiro koncentruje się na takich
przymiotach efektywnego logopedy, jak empatia, ciepłe podejście, autentyczność,
magnetyzm osobisty, zdolność do konstruktywnego spierania się, realistyczny opty‑
mizm (por. płaszczyzny: intrapersonalną i interpersonalną).
Przez lata promowano rozmaite strategie zwiększania efektywności/profesjona‑
lizmu logopedy: od omówionego wcześniej treningu terapii opartej na dowodach
po superwizję, kontynuowanie edukacji, używanie systemów informacji zwrotnej
przy jednoczesnym monitorowaniu postępów w terapii klienta i osiąganych przez
niego wyników. W oparciu o badania związane z uzyskiwaniem biegłości w różnych
dziedzinach Miller i in. (2007), tworząc „cykl doskonalenia” (zob. rys. 3), zidentyfi‑
kowali trzy połączone ze sobą komponenty, których celem jest optymalizacja pracy
logopedy. Uwzględnione komponenty to: a) określenie wyjściowego poziomu efek‑
tywności, w tym mocnych stron i umiejętności wymagających dalszego rozwijania;
b) systematyczne i ciągłe uzyskiwanie formalnych informacji zwrotnych; c) zaanga‑
żowanie się w świadomą praktykę (Rousmaniere i in., 2017).
Wielu logopedów nie dysponuje klarownymi informacjami dotyczącymi swojej
pracy i/lub współczynnika sukcesu osiąganego w terapii; ze względu na to przed‑
stawicielom tej specjalności brakuje punktu odniesienia wyznaczającego kieru‑
nek ich doskonalenia zawodowego. Duncan (2012) opracował system pod nazwą
Partnerzy dla systemu zarządzania zmianami (ang. the Partners for Change Outcome
Management System; PCOMS). Zawiera on krótkie kwestionariusze dla klienta
przygotowane z myślą o monitorowaniu wyników – Skalę oceny wyników (ang. Out‑
come Rating Scales; ORS) i Skalę oceny sesji (ang. Session Rating Scales; SRS). Klienci
otrzymują je na początku każdej sesji, dostarczają one również informacji o tym,
co działo się między sesjami. Chociaż kwestionariusze zostały opracowane dla róż‑
nych dyscyplin, nie koncentrują się na tematyce jąkania. Mimo to mogą one zostać
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Rysunek 3. Cykl doskonalenia. Zaadaptowane z: Rousmaniere i in., 2017.

„przetłumaczone” na język odnoszący się do niepłynności mowy, można je ponad‑
to wykorzystać do tworzenia własnych skal ocen klienta, obejmujących elementy
związane z relacją klienta z logopedą/przymierzem terapeutycznym (np. Czułem się
wysłuchany, zrozumiany i szanowany), celami i tematami (np. Pracowaliśmy i rozma‑
wialiśmy o tym, nad czym chciałem pracować i o czym chciałem rozmawiać), podej‑
ściem i metodami (np. Podejście terapeuty mi odpowiada), a także kwestie ogólne
(np. Dzisiejsza sesja była dla mnie dobra versus W dzisiejszej sesji czegoś mi brakowało).
Inne umiejętności, które należałoby udoskonalić, powinny zostać zidentyfikowane
przez superwizora lub coacha. Powinno to być połączone ze stałym udzielaniem
istotnych i natychmiastowych informacji zwrotnych, tych zaś mogą udzielić bez‑
pośrednio starsi, doświadczeni coachowie/superwizorzy w formie wypełnionych
kwestionariuszy (por. uwagi lokalnego superwizora/mentora, np. na temat interakcji
z klientem i pracy terapeutycznej). Chociaż informacje zwrotne są ważne, same nie
przynoszą jednak korzyści. Znaczącym krokiem będzie dopiero krytyczna autore‑
fleksja nad słabymi stronami logopedy, przyjmowanie rad od uznanych ekspertów,
a następnie rozwijanie i wcielanie w życie planu samodoskonalenia (Rousmaniere
i in., 2017). Proces ów, zorientowany na zrutynizowanie i zautomatyzowanie okre‑
ślonych umiejętności, obejmuje jeszcze oglądanie nagrań z sesji terapeutycznych
z komentarzami eksperta, odgrywanie ról itd.
Wampold (2017) sugeruje, że specyficzne umiejętności ukazane w modelu kon‑
tekstualnym (zob. rys. 1) warto uczynić przedmiotem świadomej praktyki, ponieważ
doprowadzą one do lepszych wyników oddziaływań terapeutycznych. Należy więc
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skoncentrować się np. na zdolności budowania sojuszu z różnymi klientami, dostar‑
czaniu przejrzystego uzasadnienia wyboru danej terapii, umiejętności wspólnego
podejmowania decyzji co do celów terapii klienta czy wyjaśniania mu, jak określo‑
ne działania przyczyniają się do wyników interwencji terapeutycznej. Cechy efek‑
tywnego terapeuty, które powinno się uwzględniać i rozwijać, to z kolei: płynność
werbalna, ciepło i empatia, zdolność wyrażania emocji oraz przekonywania, ufność,
łatwość budowania sojuszy, umiejętność skupienia się na problemie, zapewnienie
„przekonującej terapii” i profesjonalna pokora.

Trening nowej generacji specjalistów w dziedzinie płynności mowy
Shapiro (2011) opisuje, w jaki sposób fachowe przygotowanie terapeutów pracują‑
cych z osobami jąkającymi się powinno być powiązane z procesami akademickimi,
klinicznymi i nadzorem, by wywierać wpływ na afektywną, behawioralną i poznaw‑
czą wiedzę przyszłych logopedów. Proces nadzoru obejmuje analizę różnych inte‑
rakcji (np. interakcji klient−logopeda, superwizor−superwizor), analizę niewerbalnej
komunikacji terapeuty i indywidualnie zaprogramowanych procedur – choć nie tylko
do tego się ogranicza. Ponadto profesjonalne kompetencje są czymś, co musi być
rozwijane przez kształcenie ustawiczne i uczenie się przez całe życie.
Specjalnie opracowanym programem szkolenia specjalistów zaburzeń płynno‑
ści mowy, spełniającym dyskutowane wyżej zasady, jest Europejska Kliniczna Spe‑
cjalizacja Zaburzeń Płynności Mowy (ang. the European Clinical Specialization on
Fluency Disorders; ECSF2). Ten roczny kurs specjalizacyjny to zaawansowane szkole‑
nie zawodowe, dostępne dla uczestników z UE i spoza UE. Jego uczestnikami mogą
być logopedzi, którzy ukończyli już programy kwalifikujące obejmujące interwencje
w ww. zaburzeniach.
Kiedy rozwijano ten program, kurs specjalizacyjny musiał spełniać następujące
wymagania: a) stworzenie optymalnych warunków uczenia się dla uczestników
pragnących zostać bardziej efektywnymi logopedami; b) kompatybilność z bieżą‑
cym obciążeniem zawodowym praktykującego logopedy; c) efektywność koszto‑
wa; d) optymalna rekrutacja studentów (Eggers, Leahy, 2011). W program wpisane
są wykłady i praca własna studentów, nadzorowana praktyka kliniczna i ewaluacja
uzyskanych kompetencji. Po uważnym rozpatrzeniu różnych scenariuszy konsor‑
cjum odpowiadające za projekt wybrało model nauczania (zob. rys. 4), w którym
moduły są realizowane w ciągu dwóch intensywnych tygodni (we wrześniu i w lu‑
tym) zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. Nauczanie połączone jest
z min. czterema sesjami kontrolnymi zapewnianymi przez coachów ECFS, będą‑
2

Zob. www.ecsf.eu.
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cych partnerami konsorcjum. Integralną część tego efektywnego procesu naucza‑
nia stanowią lektury i prace domowe oraz dostęp do platformy e‑learningowej.
Specjalistyczny trening kliniczny odbywa się w kraju danego uczestnika przy su‑
perwizji zewnętrznego mentora (zaaprobowanego przez ECSF starszego specja‑
listy w dziedzinie zaburzeń płynności mowy) i może się rozpocząć po pierwszym
tygodniu intensywnego nauczania. Ewaluacja oparta jest na ocenie ciągłej, portfo‑
lio kursanta/studenta, indywidualnych momentach ewaluacji, włączając w to pre‑
zentację studium przypadku. Portfolio przygotowywane przez cały rok obejmuje
gruntowny przegląd procesu specjalizacyjnego, w tym prace pisemne zawierające
autorefleksje uczestnika dotyczące pracy klinicznej i raporty z realizacji różnych
zadań (ćwiczeń analitycznych w zakresie oceny i terapii). Szczegółowo zostało ono
przedstawione poniżej.

Przegląd programu ECSF
faza
faza 0

komponenty
Zapisy studentów, ewaluacja wiedzy poprzez test
wielokrotnego wyboru oraz zalecaną literaturę
Przygotowująca lektura i zadana domowe
przed intensywnym tygodniem 2.

faza 1

faza 2

Intensywny tydzień 1. (wrzesień):
kombinacja wykładów, warsztatów, odgrywania ról,
prezentacji przypadków, dyskusji

Praktyka
logopedyczna 1

Zadania domowe: lektura
teoretyczna, raportowanie,
praca grupowa

Praktyka
logopedyczna 2

Coaching 3 i 4: krytyczna reﬂeksja
nt. wymaganych kompetencji
faza 5

za granicą

kraj
pochodzenia
uczestnika

Przygotowująca lektura
i zadania domowe przed
intensywnym tygodniem 2.
Intensywny tydzień 2.: kombinacja wykładów, warsztatów,
odgrywania ról, prezentacji przypadków, dyskusji

faza 4

kraj
pochodzenia
uczestnika

Zadania domowe: lektura
teoretyczna, raportowanie,
praca grupowa
Coaching 1 i 2: krytyczna reﬂeksja
nt. wymaganych kompetencji

faza 3

miejsce
odbywania zajęć

Belgia

kraj
pochodzenia
uczestnika

Prezentacja przypadku, ewaluacja portfolio (maj/czerwiec)
Drugi termin (sierpień/wrzesień)

Rysunek 4. Przegląd programu Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy.
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Omawiany program nauczania składa się z dwóch głównych komponentów: wiedzy
teoretycznej i umiejętności terapeutycznych, jak również specjalistycznego szkole‑
nia klinicznego i portfolio. Pierwszy komponent rozpada się na 3 moduły zawierają‑
ce: a) fenomenologię (por. też zmienne wywołujące i podtrzymujące jąkanie); b) ocenę,
ewaluację i diagnozę; c) interwencję. Moduł wymieniony w podpunkcie a) dostarcza
gruntownego i krytycznego przeglądu fenomenologii zaburzeń płynności. Logope‑
da ma szansę na dogłębne zrozumienie czynników obecnych w etiologii, rozwoju
i utrzymywaniu się jąkania. Tego rodzaju wiedza jest bardzo dynamiczna i konieczne
jest jej ciągłe uaktualnianie, moduł zaopatruje zaś logopedów w narzędzia i strategie
(badawcze) potrzebne do zawodowego i naukowego rozwoju. Celem modułu oce‑
ny, ewaluacji i diagnozy jest umożliwienie uzyskania szczegółowych informacji teo‑
retycznych o różnych elementach i procesach diagnostycznych. Moduł interwencji
ma natomiast za zadanie wspomóc uczestników kursu w zdobywaniu wiedzy i roz‑
wijaniu krytycznego podejścia do aspektów czy elementów terapii płynności mowy
z odmiennych perspektyw. W konsekwencji kursanci/studenci muszą podejmować
krytyczne decyzje odnoszące się do interwencji i formułować oparty na dowodach
dynamiczny program dostosowany do potrzeb indywidualnego klienta. Nacisk kła‑
dzie się tu na refleksję, co ma zapewnić klientowi jak najlepszą formę terapii.
Na drugi z kluczowych komponentów, czyli trening logopedyczny, składa się
120 godzin stażu pod nadzorem superwizora, który można przeprowadzić w po‑
radni kursanta/studenta lub mentora. Zewnętrzni mentorzy, mający aprobatę ECSF,
są doświadczonymi specjalistami i coachami (a jednocześnie partnerami konsorcjum)
i uważnie kierują uczestnikami kursu. Rolą zewnętrznego mentora jest zapewnienie
studentowi odpowiedniego wsparcia, aby mógł on osiągnąć wgląd, podjąć krytycz‑
ną refleksję dotyczącą jakości swojej praktyki, a także odkryć związek między oso‑
bistymi oraz profesjonalnymi wartościami, standardami i zachowaniami.
Gdy w kraju studenta mającego już doświadczenie w pracy z osobami jąkającymi
się brakuje doświadczonych logopedów (ekspertów) mogących koordynować jego
aktywności, mentoring zasadniczo nie znajdzie zastosowania. W takim wypadku al‑
ternatywą jest monitorowanie poczynań kursanta przez innego logopedę. Dodajmy,
że rolą coacha ECSF jest nadzorowanie procesu uczenia, zachęcanie uczestników
do rozwijania umiejętności autorefleksji, ocena portfolio itd. Jeśli w kraju uczestni‑
ka nie ma osoby mającej status coacha ECSF, sesje mogą odbywać się np. w formie
dyskusji online albo konferencji przy zastosowaniu aplikacji Zoom.
Wyniki kursu definiowane są zarówno w kategoriach kompetencji związanych
z profilaktyką, oceną i interwencją, jak i wiedzy oraz umiejętności odnoszących
się do fenomenologii, zmiennych dotyczących przyczyn i utrzymywania się jąka‑
nia, oceny, ewaluacji i diagnozy oraz interwencji. Integralną częścią rozwoju kom‑
petencji, a także utrzymania tego standardu są profesjonalne postawy odzwier‑
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ciedlające względy etyczne w relacjach klinicznych i programowanie jak najlepszej
pracy terapeutycznej.
Aby zwrócić uwagę na przyswojone kompetencje, przed ewaluacją końcową
uczestnicy kursu przygotowują 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. Będąc narzędziem finalnej
ewaluacji studenta, portfolio daje jednocześnie asumpt do podjęcia odpowiedzial‑
ności za proces uczenia się i zademonstrowania postępu, a także do przejęcia kon‑
troli nad uczeniem się przez refleksję, planowanie i wprowadzanie planów w życie.
Zapewnienie jakości programu ECSF jest możliwe dzięki wewnętrznym i ze‑
wnętrznym procesom oceny (Leahy i in., 2014). Po raz pierwszy dokonali jej w 2009 r.
uczestnicy kursu, Komisja Europejska i starszy specjalista ds. płynności mowy ASHA.
Uczestników poproszono o zaopiniowanie ogólnego formatu sesji, praktyczności
i użyteczności przedstawionych im informacji oraz umiejętności prezentacyjnych
wykładowców. Zostali również poproszeni o ogólną ocenę kursu w skali od 1 do 5.
Uzyskane oceny były dobre lub bardzo dobre. Komisarz UE określił kurs jako „bardzo
dobrze wykonany i zarządzany projekt, w którym wszystkie założone cele zostały
zrealizowane”. Starszy specjalista ds. płynności mowy ASHA chwalił zaś odpowied‑
nie podejście pedagogiczne, stwierdzając: „To po prostu cud – ten poziom organi‑
zacji, treści i zaangażowania włożonego w projekt”. Niedawna ewaluacja (dokonana
przez jedną trzecią uczestników kursu w 2018 roku) (Eggers i in., 2018) wykazała, że
praca mentorów, coachów i wykładowców została uznana za najlepsze elementy
tej inicjatywy. Udział w kursie miał duże znaczenie dla rozwoju kariery wielu osób.
Absolwenci wskazywali również, że oprócz poszerzenia zasobu informacji, stali się
bardziej pewni siebie i doświadczeni w terapii klientów z niepłynnością mowy, a po‑
nadto bardziej wprawni w krytycznym myśleniu.
Program ECSF (organizowany obecnie przez konsorcjum 15 uniwersytetów, kole‑
giów, ośrodków doskonalenia z dziesięciu krajów UE i spoza UE) zapewnia wiedzę
specjalistyczną i umiejętności uznawane przez lokalne instytucje zawodowe za waż‑
ne kryteria prowadzące do specjalizacji logopedycznej. ECSF to dobrze zaprojekto‑
wana kombinacja wykładów, praktyki logopedycznej i prac domowych. Przez 13 lat
w corocznych kursach z nim połączonych wzięło udział ponad 250 osób z 32 krajów.
Absolwenci programu ECSF mogą pogłębiać specjalizację, rejestrując się wśród
Europejskich Specjalistów Zaburzeń Płynności Mowy (ang. the European Fluen‑
cy Specialists – EFS3). Proces uzyskania tytułu Europejskiego Specjalisty Zaburzeń
Płynności Mowy obejmuje udokumentowanie dodatkowych 80 godzin praktyki lo‑
3

Zob. www.europeanfluencyspecialists.eu.
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gopedycznej i/lub działalności akademickiej, 35 godzin ustawicznego szkolenia za‑
wodowego oraz 10 godzin w grupach dyskusyjnych w ciągu trzech lat (Eggers i in.,
2019). W celu utrzymania najwyższych standardów w pracy z jąkaniem i nauczania/
kształcenia studentów proces certyfikacji należy co trzy lata powtórzyć.

Konkluzja i prognozy na przyszłość
Po to, aby zostać efektywnym terapeutą w dziedzinie zaburzeń płynności mowy,
logopeda powinien uzyskać więcej specjalistycznej wiedzy i umiejętności, np. dzięki
podyplomowemu programowi specjalizacyjnemu – jak ten przedstawiony w niniej‑
szym rozdziale. Pozwoli to na znaczący komfort pracy z klientami doświadczają‑
cymi ww. zaburzenia. Ale to nie wszystko. Logopedzi muszą rozwijać umiejętności
krytycznego myślenia i doskonalić swoje kompetencje interpersonalne, co można
osiągnąć poprzez rozmaite podejścia instruktażowe, takie jak np. świadoma prak‑
tyka. Dodatkowych wiadomości istotnych w kontekście efektywności tak sprofi‑
lowanych interwencji logopedycznych oraz ich aktywnych czynników dostarczą
obecne i przyszłe badania naukowe.

Pytania kontrolne
1. Które z poniższych zdań dotyczących satysfakcji logopedy z pomocy niesionej
klientowi są poprawne?
a) Rodzice większości klientów byli bardzo usatysfakcjonowani z wyników te‑
rapii mowy.
b) Czynniki przyczyniające się do niezadowolenia to brak zaangażowania tera
peuty w relację z rodziną i brak szczerości w przymierzu terapeutycznym.
c) Tylko 50% klientów, dzieci i nastolatków oraz ich rodziców oceniło wyniki te‑
rapii jako „bardzo pozytywne”.
d) Klienci wiążą przymierze terapeutyczne z efektywnością terapii i postępem,
logopedzi widzą zaś największy związek przymierza terapeutycznego z sa‑
tysfakcją z wyników.
2. Które z następujących zdań odnoszących się do efektywności terapii są po‑
prawne?
a) Najnowsze badania naukowe w dziedzinie efektywności terapii jąkania od‑
wzorowują odkrycia Bloodsteina (wydaje się, że efektywnych jest ok. 50%
terapii).
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b) Efekt ptaka dodo dotyczy tego, że efekty terapii wynikają głównie z różnic
pomiędzy terapiami.
c) Różni terapeuci stosujący to samo podejście mogą być niejednakowo efek‑
tywni w uzyskiwaniu lepszych wyników klienta.
d) Model czynników wspólnych kładzie nacisk na różne techniki terapii jako ak‑
tywne czynniki terapeutyczne.
3. Które z następujących twierdzeń na temat „cyklu doskonalenia” mającego na celu
zwiększenie efektywności terapeuty jest poprawne?
a) Doskonaleniu sprzyjają terapie oparte na dowodach, superwizja logopedycz‑
na i edukacja ustawiczna.
b) Doskonalenie składa się z 3 niezależnych czynników.
c) Doskonalenie obejmuje wyznaczenie efektywności wyjściowej, udzielanie
systematycznych formalnych informacji zwrotnych i świadomą praktykę.
d) Cykl doskonalenia obejmuje powtarzanie ćwiczeń określonych umiejętności
i oglądanie zapisów sesji terapeutycznych.
4. Które z następujących zdań dotyczących podyplomowego kursu specjalizacyj‑
nego ECSF są poprawne?
a) Program nauczania podyplomowego kursu specjalizacyjnego ECSF obejmuje
wykłady i nadzorowaną praktykę logopedyczną.
b) Aby ukończyć kurs specjalizacyjny ECSF, uczestnicy muszą przystąpić do
egzaminu ustnego na końcu programu.
c) Podczas specjalizacyjnego treningu kursanci/studenci pracują pod nadzorem
coachów ECSF oraz zewnętrznych mentorów.
d) Ewaluacja postępów studenta obejmuje analizę przygotowanego przez nie‑
go portfolio.
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Rozdział 3
Ewa Ficek, Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska

Poradnictwo logopedyczne dla osób jąkających się i ich rodzin
[…] w człowieku tkwią ogromne zdolności do rozumienia samego
siebie i do konstruktywnych zmian w sposobie bycia i zachowania,
[…] najlepsze warunki do ujawnienia i urzeczywistnienia tych
zdolności stwarza pewna specyficzna relacja z drugim człowiekiem.
Rogers, 1991, 6

Poradnictwo, pomoc psychologiczna, psychoterapia? Ustalenia definicyjne
Obiektem naszego zainteresowania będzie poradnictwo jako istotny element od‑
działywań skoncentrowanych na osobach jąkających się oraz ich rodzinach. Już na
wstępie warto podkreślić, że obrany przedmiot dociekań (tj. aktywność utożsamia‑
na potocznie z udzielaniem rad/porad) rozpatrywany w takim, a nie innym kontek‑
ście – choć ważny i interesujący – bywa także nieco kłopotliwy z uwagi na różno‑
rodność znaczeń, które w rzeczywistości mogą się z nim łączyć. Zanim przejdziemy
więc do zreferowania kluczowych treści niniejszego rozdziału, korzystając z pod‑
powiedzi wypływających z badań poradoznawczych1, postaramy się skonfrontować
kilka wybranych ujęć zajmującego nas pojęcia (pomieszczonych nie tylko w pracach
polskojęzycznych), zastanowić się nad przyczynami trudności definicyjnych wiążą‑
cych się z jego eksplikacją, a następnie krótko dookreślić, w jaki sposób rozumie‑
my (albo możemy dziś rozumieć) poradnictwo i wreszcie: jaka jego odmiana mogła‑
by stanowić podporę poczynań logopedy. Dodajmy jeszcze, że dalsza wypowiedź
będzie mieć charakter swoistego trójgłosu, prezentującego stanowiska: logopedy
właśnie, a ponadto psychologa i językoznawcy, co przekłada się z kolei na koniecz‑
1
Poradoznawstwo to inaczej nauka o poradnictwie, teoria poradnictwa itp. Termin ten nie
ma odpowiednika w językach obcych; por. angielskie określenie counselling sciences, francuskie
science de la consultation albo conseillologie czy niemieckie Beratungswissenschaft (Kargulowa,
2010, 15).
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ność poszukiwania w obrębie wytyczonego pola poznawczego znaczeń wspólnych,
a nawet wypracowywania w tych granicach pewnych kompromisów.
Alicja Kargulowa stwierdza, że poradnictwo jako „wręcz odruchowa działalność
życzliwych osób i jako wyspecjalizowana czynność […] instytucji zatrudniających
fachowców” jest zjawiskiem, które da się pojmować:
W znaczeniu wąskim jako udzielanie rad, wskazówek, zaleceń jednej osobie przez
drugą w sytuacjach trudnych, pojawiających się w życiu codziennym, kiedy indziej
jako wspólne analizowanie przez radzącego się i doradcę‑profesjonalistę sytuacji
problemowej tego pierwszego i partnerskie wypracowywanie sposobów wyjścia
z niej bądź jej rozwiązania. W znaczeniu szerokim jako pomoc w rozwiązywaniu
przez doradcę (pojedynczego lub zespół) ważnych problemów społecznych, poli
tycznych, ekonomicznych, edukacyjnych lub innych, nurtujących systemy spo‑
łeczne, społeczeństwa, państwa, narodowości (Kargulowa, 1996, 5).

Podręcznik akademicki pt. O teorii i praktyce poradnictwa przynosi kolejne ważkie
konstatacje autorki. Otóż zauważa ona:
W objaśnieniach słownikowych poradnictwo niejednokrotnie utożsamia się z doradztwem2 [podkreślenia: A.K.] i traktuje albo jako działanie społeczne (rzadziej
interakcję międzyosobową), polegające na dostarczaniu przez doradcę rad, porad,
wskazówek radzącemu się w celu rozwiązania jego problemów, lub jako działal‑
ność instytucji – poradni. Natomiast z punktu widzenia polityki społecznej po‑
radnictwo jest jedną z form pomocy (Kargulowa, 2010, 37).

Dokonując z konieczności pobieżnego omówienia zajmującej nas koncepcji, dopo‑
wiedzmy, że za swoiste jądro poradnictwa poczytuje badaczka układ dwuczłono‑
wy: doradca (zwany także konsultantem, radzącym czy ekspertem) – radzący się
(wspomagany, poradobiorca, klient3 itd.). Układ ów, realizowany w kontakcie bez‑
Jadwiga Włodek‑Chronowska (1993, 19) przekonuje, że wcześniejsze etymologicznie, a za‑
razem bardziej odpowiadające naszemu językowi jest poradnictwo (por. angielskie advise –
doradzać, advisement – doradztwo). Uważa się ponadto (choć podziały te mogą się zacierać),
że w doradztwie (finansowym, inwestycyjnym, gospodarczym, prawnym itp.) chodzi o to, by
osoba szukająca pomocy uzyskała gotową odpowiedź na swoje pytania; inaczej w poradnic‑
twie (Okła, 2013, 51).
3
Udział radzącego się jest w przypadku sytuacji poradniczej dobrowolny, rola doradcy zaś
wynika z poczucia społecznego lub zawodowego obowiązku albo po prostu z życzliwości
(Kargulowa, 2010, 2016). Sformułowanie klient wprowadzone zostało przez Carla Rogersa;
w tekście będziemy się nim również posługiwać (obok innych określeń: osoba z osobistym
doświadczeniem jąkania, osoba jąkająca się itp.), by: 1. zbędnie nie medykalizować jąkania,
którego nie traktujemy tu w kategoriach choroby; 2. zasygnalizować, że logopeda‑doradca
pomaga, ale nie leczy.
2
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pośrednim bądź zapośredniczonym (m.in. internetowo, telefonicznie), obudowuje
także wnikliwymi charakterystykami takich komponentów, jak przedmiot działania
poradniczego – zależny od przyjętej filozofii (por. podział na problemy instrumental‑
ne, dotyczące raczej jakichś umiejętności, wiedzy, i problemy egzystencjalne) – oraz
środki i metody działania, odmienne w ramach poradnictwa dyrektywnego, liberal‑
nego czy dialogowego (Kargulowa, 2010, 38−57). Swe rozważania, podejmowane
również w licznych innych publikacjach, zamyka ona np. stwierdzeniem, iż poradnic‑
two to fenomen zorientowany na „optymalizację i wspomaganie zachowań eman‑
cypacyjnych, […] na rozwój motywacji, przekształcanie emocji, wzbogacanie zasobu
informacji, […] na rozwój […] refleksyjności i krytycyzmu” (Kargulowa, 2016, 145; zob.
także Czerkawska i in.; zebr. i oprac. Kargulowa, 2013, 28−32).
Jak wynika z tego, co zostało do tej pory powiedziane (dociekania Alicji Kargulowej
uznać można za dość reprezentatywne dla refleksji kształtującej się w Polsce4), polscy
znawcy poradnictwa traktują je w kategoriach aktywności ludzkiej, która może być
opisywana nie tylko na gruncie psychologii – jak to się dzieje w wielu innych krajach –
lecz może być także przedmiotem roztrząsań odrębnej subdyscypliny (zob. Bilon,
2010, 55). Zdaniem Anny Bilon w zakres rodzimych teorii poradnictwa (ogólnych, wy‑
soce abstrakcyjnych i konstruowanych z pozycji rozmaitych paradygmatów) wchodzi
całość tego procesu/zjawiska, poza tym nie skupiają się one jedynie na pragmatycz‑
nym aspekcie tej działalności5, co będzie naszym udziałem (Bilon, 2010). Nie znaczy to
jednocześnie, iż w różnych obszarach życia nie wyodrębniły się osobne (dostrzegane
i wciąż opisywane) odmiany poradnictwa – np. małżeńskie, wychowawcze, zawodo‑
we. Również i ta specjalizacja/profesjonalizacja nie sprzyja uzgodnieniu stanowisk
co do sposobu używania kluczowego dla nas terminu (cele poszczególnych odmian
mogą się przecież znacząco różnić), podobnie jak zachodzące współcześnie rozmy‑
cie działań pomocowych. Rozmycie to przejawia się, z jednej strony, odnajdywaniem
śladów owych działań nie tylko w książkowych poradnikach, programach poradni‑
kowych, ale także w serialach telewizyjnych czy w reklamie (Zielińska‑Pękał, 2009),
a z drugiej – niepokojącym zachodzeniem na siebie zakresów „konkurujących” z po‑
radnictwem pojęć: pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, coaching, men‑
toring, psychoterapia to tylko niektóre przykłady (por. np. Grabowiec i in., red., 2013).
Biorąc za punkt wyjścia ocenę przywoływanej wcześniej autorki, która dowodzi, że
także „literatura anglojęzyczna obfituje w rozważania na temat poradnictwa” (Bilon,
2010, 57−58), przywołajmy jedną jeszcze definicję, zaczerpniętą tym razem z opra‑
cowania pod redakcją Colina Felthama i Iana Hortona, zestawiającą, co symptoma‑
4
Warte odnotowania są poza tym prace Alicji Czerkawskiej, Elżbiety Siarkiewicz, Bożeny
Wojtasik, Magdaleny Piorunek, Edyty Zierkiewicz i wiele innych.
5
Zwróćmy uwagę np. na podłoże rozważań amerykańskich. Bliższe szczegóły we wzmian‑
kowanym wyżej opracowaniu.
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tyczne dla tego nurtu naukowej refleksji, poradnictwo (por. angielskie słowo counsel
ling, a w amerykańskiej odmianie języka angielskiego – counseling) z psychoterapią:
Poradnictwo i psychoterapia są przede wszystkim – choć nie wyłącznie – oparty‑
mi na rozmowie (słuchaniu i mówieniu) metodami odniesienia się do psychologicz‑
nych i psychosomatycznych problemów i do zmiany, takich jak głębokie i przedłu‑
żające się ludzkie cierpienie, dylematy sytuacyjne, kryzysy i potrzeby rozwojowe,
a także dążenia w kierunku realizacji potencjału jednostki. W przeciwieństwie do
podejść biomedycznych terapie psychologiczne oddziałują przeważnie bez uży‑
cia leków lub innych interwencji fizycznych, mogą również koncentrować się nie
tylko na zdrowiu psychicznym, ale także na duchowych, filozoficznych, społecz‑
nych i innych aspektach życia (Feltham, Horton, red., 2013a, 43).

Choć nie wszyscy zgadzają się z tym, że obie dyscypliny, „mimo częściowo różnych
historycznych korzeni i powiązań, łączy znacznie więcej podobieństw niż poważ‑
nych i dających się udowodnić różnic”6, korzyści, jakie czerpać można z tak wyrażo‑
nego podejścia (również w praktyce logopedycznej), wydają się niewątpliwe (Feltham,
Horton, red., 2013a, 44, 50). Ostrożne otwarcie się na wybrane orientacje teore‑
tyczne oraz techniki/strategie wykorzystywane w psychoterapii – co znajdzie kon‑
kretyzację na poziomie używanej w toku dalszego wywodu terminologii – nie musi
przy tym oznaczać utraty autonomii samego poradnictwa. Stoimy na stanowisku, że
eklektyzm będący efektem tej postawy – czy też twórcza integracja podejść porad‑
niczych i (w mniejszym jednak stopniu) psychoterapeutycznych – wyrażać się może
raczej dopasowywaniem do problemu danego klienta tej konkretnej praktyki, która
proponuje najbardziej efektywny sposób wyjścia z impasu (Grzesiuk, red., 1998). Za
Markiem Motyką uściślijmy ponadto: nasze myślenie o komunikacji terapeutycznej
będzie odbiegać od klasycznej konceptualizacji psychoterapii, „traktowanej jako sa‑
modzielna, specjalistyczna metoda leczenia zaburzeń psychogennych” (Motyka, 2011,
41; zob. też Aleksandrowicz, 2004; Grzesiuk, Krawczyk, 2008; Grzesiuk, red., 1998).
Odnosić się będzie bowiem zasadniczo do wspierającej postawy logopedy/terapeu‑
ty oraz do takiego sposobu komunikowania się z osobą poddawaną oddziaływaniom
6
Przegląd argumentów (przemawiających na rzecz zaprezentowanej tezy oraz przeciwnych)
znajdzie czytelnik chociażby w pracy: Okła, 2013, 55–57. Różnice pomiędzy poradnictwem
a psychoterapią dotyczą m.in.: adresatów tego rodzaju działań pomocowych, powszechności
tych działań, zakresu pomocy bądź zamierzeń głównych aktorów społecznych. Jerzy W. Alek‑
sandrowicz interesującą nas różnicę wyjaśnia następująco: „Jeśli nie ma choroby, nie ma z cze‑
go leczyć. Więc chociaż trzeba pomagać […], nie należy nazywać tej pomocy psychoterapią.
Niektórzy mówią, że wtedy oferują swoim »klientom« (bo nie pacjentom) »poradnictwo«, a nie
leczenie. To znacznie trafniejsze określenie niż »leczenie zdrowych«”. I dalej: „Ktoś, komu wy‑
starczy rada lub kilka informacji, na ogół nie potrzebuje psychoterapii” (2004, 19, 24). Na temat
tego, kto ma prawo prowadzić psychoterapię, zob. także np. Grzesiuk, Krawczyk, 2008, 20–21.
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logopedycznym, który sprzyja zmianie na lepsze, acz nie rości sobie pretensji do mia‑
na pierwszoplanowego/jedynego postępowania terapeutycznego (Motyka, 2011).
Ponieważ nie jest naszym zamiarem wyczerpujące omówienie (czy choćby tylko
zasygnalizowanie) wszystkich nurtów, opcji, kontrowersji (Kargulowa, 1996) i szans
zaznaczających się w przestrzeni poradnictwa7, na zakończenie przeglądu kwestii
rudymentarnych wspomnijmy jeszcze o koncepcie poradnictwa psychologicznego
(Czabała, Kluczyńska, red., 2015) bądź poradnictwa terapeutycznego (Okła, 2013).
Projekty te również zakładają połączenie dwu bliskich nam perspektyw. Tego wąt‑
ku nie będziemy już jednak rozwijać.

Poradnictwo w interwencji logopedycznej
Jak zaznaczałyśmy wcześniej, przywołując stanowiska niektórych poradoznawców,
poradnictwo to nie tylko rozmawianie na temat problemów klienta, instruowanie go
czy udzielanie wskazówek – to przede wszystkim wspólne poszukiwanie rozwiązań
tych problemów. Tego typu działania powiązane natomiast z interwencją logope‑
dyczną odnoszą się do pomocy udzielanej w sposób interaktywny zarówno klientom
logopedy (ale także np. studentom), jak i ich rodzinom/opiekunom. Zakładają też
zajmowanie się trudnymi emocjami oraz sytuacjami życiowymi w celu ułatwienia
realizacji realistycznych i jasno sprecyzowanych zamierzeń poddawanych oddzia‑
ływaniom terapeutycznym osób, a przede wszystkim zmierzają do poprawy jako‑
ści życia (Tellis, Barone, 2018). Tak ujmowane poradnictwo (ang. counseling) w roku
1997 uznane zostało przez Amerykańskie Stowarzyszenie Języka, Mowy i Słuchu
(ang. American Speech, Language and Hearing Association – ASHA) za niezbędny
komponent praktyki logopedycznej i audiologicznej, czego wyrazem stało się do‑
danie tych czynności do zakresu obowiązków wykonywanych przez odnośne grupy
zawodowe (ang. scope of practice) (ASHA, 1997, 2016).
Lydia V. Flasher i Paul T. Fogle, autorzy podręcznika Counseling skills for speech
‑language pathologists and audiologists, zwracają uwagę, że poradnictwo można
podzielić na dwie główne kategorie: poradnictwo informacyjne (ang. informational
counseling) i poradnictwo dostosowawcze (ang. personal adjustment counseling); co
ważne, oba te typy wchodzą w zakres kompetencji audiologów i logopedów (2004).
Poradnictwo informacyjne polega na edukacji klienta i/lub jego rodziny (opiekuna)
i obejmuje omawianie z tymi osobami kwestii dotyczących istoty zaburzenia lub
określonej sytuacji, ponadto technik interwencji, prognoz oraz możliwych do wy‑
korzystania zasobów. Drugi typ – poradnictwo dostosowawcze – obejmuje wysiłki,
7

Prace poszerzające ich ogląd wymieniamy pod koniec rozdziału.
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których zadanie sprowadza się do przystosowania się poszczególnych osób i ich
rodzin/opiekunów do uczuć, emocji, myśli i przekonań – np. związanych z wpły‑
wem konkretnego zaburzenia w komunikowaniu się na codzienne życie (ASHA,
2004). Z kolei David Luterman, amerykański audiolog, autor niezwykle poczytne‑
go podręcznika Counseling persons with communication disorders and their families
(2008), dowodzi, że poradnictwo jest integralną częścią pracy klinicznej w zawo‑
dzie logopedy i audiologa, dlatego przedstawiciele obu wymienionych profesji po‑
mocowych mają obowiązek zarówno udzielać informacji, jak i doradzać poprzez
zapewnianie emocjonalnego wsparcia swoim klientom. Poradnictwo jest zatem
stosowane w każdym momencie interwencji logopedycznej, tak w czasie działań
profilaktycznych, jak i tych związanych z diagnozą oraz terapią (o czym dokład‑
niej piszemy niżej). Powtórzmy: poradnictwo jest integralną częścią postępowania
logopedycznego – może mieć miejsce podczas każdej niemal interakcji z klientem.
Umiejętności związane z działalnością w tym zakresie są wykorzystywane (celo‑
wo lub spontanicznie) podczas każdego spotkania klinicznego w ramach wdraża‑
nia kompleksowej interwencji (Luterman, 2008). Tym niemniej zarówno logopedzi,
jak i audiolodzy winni być w stanie dokonać rozpoznania, kiedy uzasadnione jest
skierowanie klienta do innego specjalisty (psychologa, psychiatry bądź psycho
terapeuty).
Zgodnie z zaleceniami ASHA w zakresie dobrych praktyk spodziewanymi efekta‑
mi tak pojmowanego poradnictwa powinny być:
• lepsze zrozumienie przez klienta (i jego rodzinę czy opiekunów) zaburzenia w ko‑
munikowaniu się, które u niego występuje, akceptacja i lepsze przystosowanie
się do komunikacji w związku z istniejącym zaburzeniem;
• większe zaangażowanie w radzenie sobie z zaburzeniem;
• zwiększenie poczucia autonomii, samodzielność i odpowiedzialność za zdoby
wanie i wykorzystywanie nowych umiejętności, a także strategii związanych z ce‑
lami stawianymi sobie w terapii;
• lepsze samopoczucie fizyczne i psychospołeczne oraz jakość życia;
• lepsze zrozumienie, jak modyfikować czynniki kontekstowe w celu zmniejszenia
barier, zwiększenia uczestnictwa, ułatwienia skutecznej komunikacji i radzenia
sobie z powiązanymi zaburzeniami;
• zwiększenie gotowości na wdrażanie zaleceń terapeutycznych;
• zwiększenie skuteczności stosowanej terapii i podwyższenie poziomu satysfakcji
z terapii (ASHA, 2004).
Spektrum obszarów, których może dotyczyć poradnictwo, w szczegółach przedsta‑
wia się zaś następująco:
• wyjaśnianie procedur związanych z diagnozowaniem;
• omawianie diagnozy i jej wyników;
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• rozpatrywanie wtórnych problemów wynikających z istniejącego zaburzenia
w komunikowaniu się;
• analiza wpływu zaburzenia w komunikowaniu się na funkcjonowanie psycho
społeczne, relacje międzyludzkie;
• analiza emocjonalnych reakcji na zaburzenie w komunikowaniu się;
• rozwijanie mechanizmów radzenia sobie z zaburzeniem płynności mowy, umie‑
jętności rozwiązywania problemów, zachowań kompensacyjnych oraz systemów
wsparcia emocjonalnego;
• rozwijanie i koordynowanie działań w ramach samopomocy i grup wsparcia dla
osób z zaburzeniem oraz ich rodzin itd. (ASHA, 2004).
W tym miejscu bliżej przyjrzyjmy się działaniom podejmowanym w procesie porad‑
nictwa przez logopedę. Działania te to przede wszystkim pozyskiwanie informacji
(np. w czasie wywiadu) i dostarczanie informacji (np. podczas dzielenia się wiedzą
na temat zaburzenia), a także uważne słuchanie klienta, jego rodziców, partnerów
(okazywanie zrozumienia dla obaw czy potrzeb klienta). Klient mówi o tym, czego
doświadcza, czego się obawia; mówi o tym, jakie widzi potencjalne rozwiązania swo‑
ich problemów i jak może to osiągnąć. Tak wyobrażony proces poradnictwa musi
odbywać się na drodze współpracy. Terapeuta i klient pracują razem, aby wspierać
zmianę zachowań klienta. Kiedy terapeuta i klient rozmawiają o naturze proble‑
mu (zaburzenia), rolą logopedy jest pomóc, np. osobie z jąkaniem lub jej rodzicom,
w lepszym, bardziej obiektywnym zrozumieniu zjawiska. Kiedy omawiają potencjal‑
ne rozwiązania sytuacji klienta, mogą zmagać się ze zbyt wysokimi, nierealistycz‑
nymi oczekiwaniami z jego strony – lub przeciwnie: z zaniżonymi oczekiwaniami.
Rolą logopedy w takiej sytuacji jest wspomaganie klientów w dostrzeganiu nowych
możliwości i różnych perspektyw, a także urealnianiu celów. W procesie interwen‑
cji logopedycznej klient najczęściej potrzebuje wsparcia ze strony terapeuty, gdyż
zwykle nie ma wiedzy, w jaki sposób praktycznie osiągnąć założone cele. W związ‑
ku z tym logopedzi mogą pomóc klientom przetestować i dobrać różne techniki te‑
rapeutyczne oraz rozpocząć proces wprowadzania zmian. Tymi klientami mogą być
też rodzice. Dla przykładu, mogą oni wypróbować i wprowadzić zmiany w otocze‑
niu – zidentyfikować, co pomaga dziecku i dostosować własne zachowania, reakcje
na jąkanie do jego potrzeb.

Problemy, dylematy i/lub krytyczne momenty terapii logopedycznej
Istnieją bogate podstawy teoretyczne dotyczące poradnictwa (i psychoterapii), z któ‑
rych wiele może mieć zastosowanie w interwencji logopedycznej (zob. np. Cooper,
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2010; Feltham, Horton, red., 2013a,b). Poszczególne aspekty różnych podjeść teo‑
retycznych można przy tym integrować w celu lepszego uwzględnienia szerokiego
zakresu problemów w różnych grupach wiekowych, zaburzeniach i współistnieją‑
cych dysfunkcjach. Teorie i związane z nimi metody kliniczne mogą jednak wymagać
dodatkowego szkolenia i/lub współpracy z lekarzem psychiatrą.
Podręczniki prezentujące zagadnienia poradnictwa często wyzyskują ustalenia
wypracowane przez Rogersa, Ellisona, Freuda i in. Jednym z powodów tego stanu
rzeczy może być fakt pierwotnego powiązania roli doradcy z zawodem psycho‑
loga (Bilon, 2010). Na znaczenie wykorzystania elementów psychoterapii w logo‑
pedii (w tym także w interwencji w jąkaniu) zwracali uwagę już w latach 50. i 60.
ubiegłego wieku sławni amerykańscy logopedzi, tacy jak Charles Van Riper czy
Lee Travis (Gregory, 2003). Wykorzystanie poradnictwa z elementami psychote‑
rapii w interwencji logopedycznej w jąkaniu jest uzasadnione faktem, że w terapii
tego zaburzenia zmiany są oczekiwane nie tylko na płaszczyźnie behawioralnej –
związanej z realizacją wypowiedzi, ale także w sferach afektywnej i kognityw‑
nej, związanych z uczuciami, emocjami, postawami, przekonaniami (Blood, 2003).
Podejścia, z których mogą korzystać doradcy (w tym logopedzi), to także tera‑
pia poznawczo‑behawioralna (ang. Cognitive Behavioral Therapy, CBT), terapia ak‑
ceptacji i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy, ACT), terapia
krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu SFBT (ang. Solution Focused
Brief Therapy, SFBT); wykorzystywana bywa również terapia narracyjna (ang. Nar
rative Therapy, NT) oraz – co niewykluczone – inne podejścia psychoterapeutycz‑
ne, bliskie danemu terapeucie. Warunkiem jest jedynie przygotowanie doradcy
do prowadzenia takiej terapii.
Choć granica pomiędzy terapią psychologiczną a doradztwem w rzeczywistości
może być trudna do uchwycenia (Czerkawska i in.; zebr. i oprac. Kargulowa, 2013),
istnieją jednak sytuacje, w których logopeda dość łatwo może się zorientować, że
zastosowane techniki ujawniają potrzebę zastosowania „głębszej” pracy. Tego typu
przypadki przekraczające kompetencje zwykłego doradcy, bo związane z nader trud‑
nymi doświadczeniami klienta i/lub wywołane uruchomieniem u pomagającego me‑
chanizmów utrudniających towarzyszenie klientowi, przedstawiamy poniżej.
Sytuacja I
Wprowadzenie: Logopeda, który wykorzystuje w poradnictwie model CBT, podej‑
muje się zidentyfikowania tych przeświadczeń swojego klienta, które utrudniają
mu codzienne funkcjonowanie. W trakcie kolejnych sesji osoba nazywa, weryfiku‑
je i ewentualnie zmienia nieprzystosowawcze/nieuświadamiane myśli. Odczucia
z ciała, emocje są drogą do poznania przekonań.
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Klient [K]: W zeszłym tygodniu podczas rozmowy z szefem jąkanie naprawdę mnie prze
rosło. Wypadłem beznadziejnie, on pomyślał, że się do niczego nie nadaję. I to prawda.
Logopeda [L]: Czy możemy wrócić do tej sytuacji?
[K]: Tak.
[L]: Proszę opowiedzieć mi o tym, co się stało.
[K]: Szef wezwał mnie na spotkanie, już idąc na nie, czułem duże napięcie. Wyobrażałem
sobie, że pewnie coś znowu zawaliłem, jak zawsze. Czułem się okropnie.
[L]: Co ma Pan na myśli mówiąc: okropnie? Co się wtedy działo z Pana ciałem? Jak by
Pan określił to uczucie (Doradca zgodnie z modelem CBT pomaga klientowi ziden‑
tyfikować doznania płynące z jego ciała oraz nazwać emocje w celu rozpoznania
myśl i kluczowych zapatrywań).
[K]: (Skupiając się na swoim ciele, nagle zaczyna płakać, mówić o problemach z od‑
dechem, o ogromnym napięciu. Nie jest w stanie rozmawiać. Z późniejszej relacji
wynika, że kontakt uruchomił traumatyczne wspomnienia związane z jego relacją
z rodzicem).
Sytuacja II:
Wprowadzenie: W przypadku tej wymiany emocje wyrażane przez klienta są dla
samego doradcy na tyle trudne, że ma on problem z ich opanowaniem. W efekcie
może pojawić się tendencja do ich kwestionowania. Utrudnia to realną empatię
i dostrojenie się do klienta; trudno także mówić o wsparciu ze strony specjalisty, co
skutkowałoby zrozumieniem przeżyć klienta.
Klient [K]: Czułem taki wstyd, kiedy stałem na środku sali i nie potrafiłem wydusić z sie
bie słowa. Wszyscy patrzyli na mnie. Jąkanie jest upokarzające, nienormalne i obrzydliwe.
Logopeda [L]: Nie powinien Pan się tym przejmować. Przecież jest Pan dobry w tylu rze
czach, że jąkanie nie powinno być powodem do wstydu.
[K]: Tak, wiem, mówiła Pani, że każdy ma prawo do jąkania, że nikt nie może mi zabronić
się jąkać. Że pomoże mi akceptacja jąkania. Jednak dla mnie to ogromny problem, wolę
nie mówić, niż tak się czuć!
[L]: Proszę się nie martwić, to inni powinni zaakceptować jąkanie, a Pan nie musi się
niczego wstydzić. (Doradca stara się uspokoić klienta i sprawić, żeby poczuł się lepiej.
Podaje istotną informację, której jednak klient może nie być w stanie przyjąć, kiedy
przeżywa trudne emocje. Pomocne wydaje się jednak towarzyszenie mu w nazy‑
waniu i przepracowywaniu jego odczuć).
Podsumowując, należy podkreślić, że profesjonaliści nawet wówczas, kiedy nie pra‑
cują bezpośrednio nad emocjami, w przypadku towarzyszenia w problemach swoim
klientom niejednokrotnie będą spotykali się z narracjami na temat trudnych prze‑
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żyć. W tych sytuacjach warto, by byli oni uwrażliwieni na możliwość popełniania
potencjalnych błędów (nb. nie zawsze muszą one wynikać ze stopnia głębokości
problemu osób, które się do nich zgłaszają). Budując relację, diagnozując problemy
i udzielając wsparcia, pomimo dobrej motywacji specjaliści mogą mieć tendencję do:
• bagatelizowania i niezrozumienia problemów; wyrazem tego będzie porównywa‑
nie klienta i jego trudności do sytuacji „obiektywnie” boleśniejszych;
• odwracania uwagi od doświadczeń związanych z dokuczliwymi przeżyciami – bó‑
lem psychicznym, cierpieniem, oraz od tematów drażliwych; doradca może „ra‑
tować się” w chwilach napięcia dawaniem gotowych (a przy tym niepożądanych)
porad lub zmieniać temat na łatwiejszy;
• wyręczania klienta w decyzjach i poszukiwania rozwiązań, co nie pozwala na kształ‑
towanie poczucia sprawstwa i wzmacnianie samodzielności (Kargulowa, 2016).
Opisane reakcje najczęściej wynikają z lęku przed przeżywaniem trudnych emo‑
cji przez specjalistę niepozwalającego na ich „wybrzmienie”. Niesie to za sobą ry‑
zyko osamotnienia, poczucia niezrozumienia, będących udziałem klienta. Wszelkie
formy zagłuszania stanów emocjonalnych – tłumienie, wyciszanie, uspokajanie –
blokują właściwe ich przeżycie, dające prawdziwy rozwój. Zauważenie u siebie ta‑
kich mechanizmów przez logopedę‑doradcę jest warunkiem wstępnym owocnej
pracy terapeutycznej. Znakomitą przestrzenią dla tego typu refleksji są superwi‑
zje, w których doradca mógłby uczestniczyć regularnie.

Relacja terapeutyczna – fundament skutecznej komunikacji
Poradnictwo w znaczeniu: instruowanie czy udzielanie porad w odpowiedzi na roz‑
wiązywanie problemów klientów zgłaszających się do logopedów jest zwykle mało
skuteczne – ludzie niechętnie realizują cudze po/rady. Może ono wręcz przynieść
negatywne konsekwencje. Wszyscy doświadczamy w swoim życiu kryzysów; w ta‑
kich sytuacjach spotkanie z życzliwą, akceptującą nas osobą, okazującą troskę, za‑
interesowanie i wiarę w nasze możliwości, bywa katalizatorem pozytywnych zmian.
Prawdopodobnie zatem nikogo nie zdziwi fakt, że to właśnie dobra relacja jest fun‑
damentem pracy z ludźmi mierzącymi się z różnego typu trudnościami.
Autorem, który zwrócił uwagę na to, jak ważna jest komunikacja i pozytywny sto‑
sunek do klienta8, był Carl Rogers (Rogers, 1957). Ten reprezentant psychologii huma‑
8
Ponownie przypomnijmy: już sam sposób myślenia doradcy o osobie przychodzącej do
niego z określonym problemem może mieć wpływ na tworzącą się relację. Choć wciąż jesz‑
cze toczą się w tym polu liczne dyskusje, dominujący w ubiegłym stuleciu termin medyczny
(tzn. pacjent) coraz chętniej zastępuje się słowem klient (tym słowem się tu posługujemy). Na‑
szym zdaniem określenie pacjent utrudnia realizację postulatu partnerstwa w rozwiązywaniu
problemów i jest kojarzone z byciem przedmiotem oddziaływań ze strony specjalisty, a nie
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nistycznej stopniowo precyzował zalecenia dla terapeutów (stworzona przez niego
teoria ewoluowała), skupiając się na cechach swoistego sojuszu między oczekującym
pomocy a osobą pomagającą. Temat relacji terapeutycznej jako źródła wprowadzania
zmian w terapii był od czasów Rogersa wielokrotnie poruszany zarówno przez prak‑
tyków, jak i badaczy zajmujących się psychoterapią. I tak np. Jeffrey A. Kottler, poszu‑
kując elementów wspólnych skutecznych terapii, niezależnie od podejścia, w jakim są
one prowadzone, zauważa, że umiejętność tworzenia przez terapeutę relacji pełnej
zaufania decyduje niewątpliwie o jej pozytywnych efektach (Kottler, 2003; zob. tak‑
że Cooper, 2010; Czabała, 2013). Podjęty wątek nieco jednak poszerzmy.
Dociekania prowadzone na gruncie psychologii oraz psychoterapii, polegające na
metaanalizie różnych podejść psychoterapeutycznych stosowanych w leczeniu de‑
presji, fobii czy schizofrenii (ściślej zaś – uwarunkowań ich skuteczności), ujawniły
istnienie nielicznych istotnych statystycznie różnic między bardzo odmiennymi para‑
dygmatami (Duncan i in., red., 2010; Wampold i in., 1997). Wykazano, że choć zasto‑
sowano odmienne często metody, w rezultacie osiągano zbliżone efekty. W związku
z tym wysnuto hipotezę o istnieniu tzw. czynników wspólnych (ang. common fac
tors) różnych terapii, które ułatwiają osiąganie zmian w interwencji terapeutycznej.
Współcześnie podkreśla się, że te podobieństwa właśnie, a nie różnice między tera‑
piami, są determinantami wpływającymi na skuteczność form psychoterapii. Są to:
• technika (czynniki lub strategie unikalne dla różnych metod terapeutycznych);
• zmienne pozaterapeutyczne, takie jak cechy klienta i jego środowiska;
• relacja terapeutyczna pomiędzy terapeutą i klientem (a także jego rodziną), na
którą składają się: wspólne cele, porozumienie w sprawie metod, środków i za‑
dań w terapii oraz więź emocjonalna pomiędzy uczestnikami interesującego nas
zdarzenia;
• oczekiwania, nadzieje odnoszące się do procesu terapeutycznego (poprawa wy‑
nikająca z przekonania klienta i/lub terapeuty, że terapia będzie fortunna) (Je‑
ziorczak, 2019).
Jak akcentuje się jednocześnie, nie wszystkie wymienione komponenty odgry‑
wają jednakową rolę, np. relacja terapeutyczna i zmienne pozaterapeutyczne zda‑
ją się znaczyć więcej niż oczekiwania klienta czy terapeuty (Asay, Lambert, 2004).
Nie tylko w ramach psychoterapii, ale także poradnictwa wskazuje się na to, jak
ważne jest nawiązanie pozytywnego kontaktu dla udzielenia pomocy (Sanders, 2011).
Zbudowanie dobrej relacji terapeutycznej jest wreszcie fundamentem współpracy
pomiędzy logopedą a klientem i/lub jego rodziną (Flasher, Fogle, 2004). Znaczenie
satysfakcjonującego, opartego na partnerstwie sojuszu (relacji terapeutycznej) co‑
z aktywnym działaniem, jakie charakteryzuje z kolei decydujących o sobie klientów (na boku
zostawiamy oczywiście pozostałe, np. marketingowe, konotacje tego leksemu).
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raz częściej podkreślają również autorzy zajmujący się interwencją logopedyczną
w jąkaniu (Sønsterud i in., 2019). Ponieważ zawiązywanie, rozwijanie bądź utrzymy‑
wanie owej relacji jest procesem dynamicznym, podczas którego zachowania każdej
osoby w nim uczestniczącej wpływają na innych zaangażowanych, rodzi się potrze‑
ba dookreślenia, w jaki sposób kształtować ją w sposób świadomy.
Przede wszystkim warto pamiętać, że każda relacja terapeutyczna jest wyjątkowa,
tworzą ją bowiem niepowtarzalne jednostki. Nie wszystkie podpowiedzi dotyczące
tego, jakie warunki sprzyjają jej stworzeniu, traktować można jako gwarancję uda‑
nego kontaktu. Niemniej jednak istnieją wskazówki (chodzi głównie o sposób ko‑
munikacji, z uwzględnieniem odpowiedniej postawy doradcy wobec klienta), które
logopeda powinien uwzględnić. Oto one:
• Okaż szacunek klientowi i jego rodzinie/opiekunom: podczas interakcji z tą osobą
i jej rodziną/opiekunem okazuj szacunek dla ich godności, prywatności, autono‑
mii i słabości; np. używając preferowanych przez wymienionych tytułów i imion,
przedstawiaj się nowemu klientowi i jego rodzinie/opiekunowi. Trzeba również
brać pod uwagę potrzebę indywidualnej pracy i rozważyć możliwość odbycia czę‑
ści spotkań bez obecności rodziców, szczególnie w przypadku starszych dzieci
(można wówczas zapytać, czy młody człowiek chce, aby jego rodzic/opiekun był
obecny podczas całej sesji).
• Dbaj o to, by decyzje podejmowane były wspólnie: w miarę możliwości angażuj
klienta i jego rodzinę/opiekunów we wspólne podejmowanie decyzji (np. ustala‑
nie celów wspólnych, funkcjonalnych, skoncentrowanych na poddawanych od‑
działywaniach). Świadczy to o szacunku dla innych, pomaga utrzymać motywa‑
cję do udziału w terapii, a także zmniejsza prawdopodobieństwo oporu wobec
wdrażanych działań.
• Wspomagaj identyfikację potencjalnych barier i zagrożeń: zachęcaj i angażuj
klienta oraz jego rodzinę/opiekunów do rozważenia wszelkich przekonań i pra‑
gnień, które mogą negatywnie wpływać na motywację, stosowanie strategii lub
wdrażanie terapii (należy pamiętać, że wymaga to delikatności i taktu).
• Zaufaj swojej intuicji: kiedy mowa ciała lub tembr głosu klienta bądź członków
jego rodziny wydają się niezgodne z tym, o czym mowa, warto zaufać intuicji
i dopytać, czy uczestnicy terapii mają jakieś wątpliwości, czy chcą podzielić się
dodatkowymi informacjami.
• Pracuj nad oporem po stronie klienta lub rodziny: gdy spotkasz się z oporem ze
strony klienta lub jego rodziny, rozpoznaj, czy należy dokładniej wyjaśnić cel albo
strategię terapii, czy też może trzeba zająć się kwestią braku satysfakcji z postę‑
pów w terapii (innymi kwestiami do rozstrzygnięcia mogą być czynniki zewnętrz‑
ne, problemy z motywacją itd.).
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• Unikaj stosowania obwiniającego sposobu wypowiadania się: jeśli klient lub jego
rodzina nie wykonują zadań terapeutycznych, o które prosi logopeda, niewska‑
zane jest używanie przez niego obwiniającego języka, może to bowiem wygene‑
rować zachowania defensywne bądź opór (tak ze strony klienta, jak i członków
jego rodziny). Zamiast tego skuteczniejsze jest zadawanie pytań, które dotyczą
problemu, nie przypisując oceny.
• Bądź świadomy tonu swego głosu: ton głosu może wpływać negatywnie lub ko‑
rzystnie na relację terapeutyczną (może być np. postrzegany jako niebudzący za‑
ufania, emanujący fałszywą pewnością siebie albo arogancją, ciepły i przyjazny,
pewny siebie, delikatny i akceptujący).
• Rozważ znaczenie komunikacji niewerbalnej: zadbaj o takie kwestie, jak: wygląd
fizyczny i proksemika (tj. przestrzeń osobista oraz dystans pomiędzy partnerami
komunikacji międzyludzkiej); rozmieszczenie miejsc siedzących w miejscu terapii
(w tym odległość i położenie względem klienta); kontakt wzrokowy (bezpośred‑
ni, pośredni lub długotrwały); a także dotyk (zapytaj, czy możesz dotknąć klien‑
ta) (zob. Sikorski, 2013).
• Miej świadomość, kiedy konieczne jest skierowanie danej osoby do innego specjalisty: jeśli zauważysz zachowania zdające się sugerować zaburzenia psychicz‑
ne, skieruj przejawiającą je osobę do wykwalifikowanego specjalisty zdrowia psy‑
chicznego (może to dotyczyć m.in. diagnozy i/lub leczenia depresji czy zaburzeń
lękowych) (ASHA, 2004; Flasher, Fogle, 2004; Luterman, 2008; Tellis, Barone,
2018).
Kluczowe umiejętności komunikacyjne logopedy‑doradcy:
Zadawanie pytań
Logopedzi używają pytań po to, aby lepiej zrozumieć klientów i ich rodziny oraz
pomóc im skupić się na problemach, które wymagają dalszego wyjaśnienia. Celem
wymienionych komunikatów jest zatem wejście w świat danej osoby, zrozumienie
i poznanie jej własnej perspektywy (Flasher, Fogle, 2004; Tellis, Barone, 2018). Kilka
kwestii wymaga jednak w tym zakresie rozwagi, a mianowicie:
• Zadawanie odpowiednich, dokładnie przemyślanych i sformułowanych pytań
może być narzędziem przekierowania osoby lub członka rodziny/opiekuna, jeśli
rozmowa wykracza poza zasadniczy temat bądź poza zakres oddziaływań logo‑
pedy. Z kolei zgłaszanie zbyt wielu pytań – w zbyt szybkim tempie – bywa dla
klienta przytłaczające.
• Zadawanie zbyt bezpośrednich pytań może być odbierane jako obcesowe i może
dać logopedzie niedokładne wyobrażenie o tym, jak dana osoba się czuje i co myśli.

98

Ewa Ficek, Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska

• Styl wypowiadania się logopedy może wpływać na percepcję słuchacza, np. bar‑
dzo asertywny styl zadawania pytań może być postrzegany jako onieśmielający
i niewrażliwy, podczas gdy bardzo niepewny, zbyt wrażliwy styl komunikacji moż‑
na zinterpretować następująco: logopeda nie czuje się kompetentny lub pewny
siebie.
Rodzaje zadawanych pytań
• Pytania zamknięte pozwalają na uzyskanie odpowiedzi: tak lub nie (albo innego
krótkiego odzewu). Te formy pytań są często stosowane na początku wywiadu;
zbyt duża liczba pytań zamkniętych może natomiast sprawiać, że wywiad zacznie
nieco przypominać przesłuchanie.
• Pytania otwarte pozwalają na uzyskanie bogatszych i bardziej szczegółowych od‑
powiedzi. Szczególnie uważnym należy być podczas zadawania pytań rozpoczy‑
nających się od słowa dlaczego – mogą one wywołać u pytanej osoby poczucie
dyskomfortu, czasem są także odbierane jako atakujące lub krytyczne.
• Coraz bardziej szczegółowe pytania zawężające mają z kolei na celu skupienie
uwagi rozmówców na konkretnym zagadnieniu; są to pytania, które niejako prze‑
kładają abstrakcyjne pojęcia na język konkretny, poza tym dzielą złożone proble‑
my na łatwiejsze do opanowania, przejrzyste elementy.
• Prośby o klaryfikację zmierzają do uzgodnienia tego, czy podsumowanie wypo‑
wiedzi klienta dokonane przez logopedę jest dokładne i poprawne; pozwala to po‑
twierdzić, że to, co zostało powiedziane w trakcie terapii, zostało przez logopedę
‑doradcę dobrze zinterpretowane.
• Pytania porównujące zadawane z wykorzystaniem słów przeciwstawnych (np. le
piej lub gorzej, mniej lub bardziej, łatwiej lub trudniej) służą dookreśleniu, co
wpływa na poprawę albo pogarsza zaburzenie komunikacji (bądź też sytuacji
klienta). Uzyskanie tych informacji może pomóc logopedzie w rozpoznawaniu
objawów i określonych zachowań oraz opracowaniu odpowiedniej strategii te‑
rapeutycznej.
• Kontrpytania (ang. counterquestions) polegają na zareagowaniu pytaniem na pyta‑
nie klienta lub członka rodziny/opiekuna. Kontrpytania są ważnymi narzędziami
pomagającymi zrozumieć myśli, uczucia, stanowiska i decyzje danej osoby. Mogą
pomóc logopedzie uniknąć „uzależnienia” od odpowiedzi, które już padły. Kiedy
np. klient lub członek rodziny mówi coś w rodzaju: Co o tym sądzisz?, odpowiedz
pytaniem rozpoczynającym się od co lub jak, które obejmuje powtórzenie istoty
omawianego zagadnienia (czyli w odpowiedzi na pytanie zadane przez jąkają‑
cego się klienta: Jak myślisz, jak długo jeszcze powinienem kontynuować terapię?
klinicysta może zapytać: Co sądzisz o postępach, które osiągnąłeś do tej pory?).
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• Technika zadawania pytań typu: „podejście – wycofanie się – podejście” (Zebrow‑
ski, 2003) stosowana jest wówczas, gdy klient odpowiadając na pytanie logopedy,
sygnalizuje, że nie chce lub nie jest gotowy udzielić odpowiedzi (np. Nie wiem albo
Nie ma). W tym przypadku logopeda może się wycofać (np. W porządku), a na‑
stępnie może wrócić do tej kwestii później, mówiąc coś w rodzaju: Niektóre jąka
jące się osoby uważają, że rozważanie tego, co inni mogą o nich myśleć, kiedy mówią
i się jąkają, jest trochę przerażające, czy się z tym zgadzasz? lub: Wiele rodzin uważa,
że wspieranie dziecka z jąkaniem jest dużym wyzwaniem, czy doświadczasz czegoś
takiego? (ASHA, 2004).
Zrekapitulujmy: zadawanie pytań w praktyce logopedycznej nie powinno być ce‑
lem samym w sobie – pytając, warto więc wiedzieć, po co to robimy. Zwróćmy uwa‑
gę, że zbyt duża liczba pytań zaburza równowagę: sytuuje terapeutę na pozycji nad‑
rzędnej, a klienta – w roli osoby odpytywanej. W takich sytuacjach lepiej stosować
raczej stwierdzenia typu: Domyślam się, że musi to być trudne, żeby tak zorganizować
czas po południu… Terapeuta ma wówczas możliwość okazać wyrozumiałość, wy‑
kazać się empatią i zasygnalizować gotowość wspólnego poszukiwania rozwiązań.
Umiejętność uważnego obserwowania i słuchania
Umiejętne prowadzenie dokładnych obserwacji, a także uważne śledzenie werbal‑
nych i niewerbalnych komunikatów klientów i członków ich rodziny/opiekunów
ma kluczowe znaczenie dla okazania zrozumienia osobie z zaburzeniem w komu‑
nikowaniu się, pozwala ponadto na kreowanie środowiska, w którym poddawani
terapii będą czuli się bezpiecznie i w którym będą gotowi na dalsze eksplorowanie
swojej sytuacji/historii.
Techniki związane z umiejętnością wnikliwej obserwacji oraz uważnym słucha‑
niem obejmują następujące kompetencje:
• Parafrazowanie: krótkie nawiązanie do tego, co ktoś powiedział, oddające isto‑
tę jego słów i przesłania; w ten sposób zapewniamy słuchanego, że to, czym się
podzielił, zostało dokładnie usłyszane.
• Refleksja (echo): powtórzenie ostatnich kilku słów lub części wypowiedzi klien‑
ta z użyciem podobnego tonu; logopedzi posiłkują się tą techniką, aby uniknąć
przekształcenia refleksji w pytanie. Taki zabieg wykorzystujący refleksję może za‑
chęcić daną osobę do rozwinięcia swojej wypowiedzi bądź też ważnego stwier‑
dzenia zawartego w opowiedzianej przez siebie historii.
• Werbalne zachęty: dokonywane z udziałem dźwięków takich jak uhm lub słowa
dobrze. Mogą być używane, by zachęcić wypowiadającego się do udzielenia do‑
datkowych informacji; są często używane w połączeniu z niewerbalnymi zacho‑
waniami wspierającymi, takimi jak uśmiechanie się i kiwanie głową.
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• Milczenie (wykorzystanie momentu ciszy): forma zachęcenia klienta do dalszego
rozwijania swojej wypowiedzi, dodawania szczegółów dotyczących aktualnego
problemu lub do refleksji nad tym, co zostało powiedziane wcześniej. Zwykle
korzystne jest, gdy terapeuta odczeka chwilę po wypowiedzi klienta, utrzymu‑
jąc przy tym wyraz twarzy wskazujący, że oczekuje dopowiedzeń czy uzupełnień.
Takie postępowanie mobilizuje do wypełnienia ciszy kolejnymi (i często bardzo
cennymi) informacjami.
Informacje zwrotne
Stosując wybiórczo informację zwrotną, logopeda może wpłynąć nie tylko na po‑
strzeganie siebie, lecz także problemów lub okoliczności zajmujących klienta z oso‑
bistym doświadczeniem jąkania (albo członka jego rodziny). Selektywne techniki
udzielania informacji zwrotnych obejmują:
• Przeformułowanie (ang. reframing) – to technika pozwalająca na przedstawienie
klientowi nowych, bardziej pozytywnych ram odniesienia, dzięki którym może on
inaczej spojrzeć na jakiś problem czy sytuację (chodzi o lepsze zrozumienie i za‑
rządzanie tą sytuacją lub problemem). Warto pamiętać, aby przeformułowaniem
posługiwać się ostrożnie (dostrajając się do klienta), w przeciwnym razie ryzyku‑
jemy, że poczuje się on niezrozumiany, a jego problem zbagatelizowany. Wyko‑
rzystanie tej techniki nie może zatem wynikać z lęku logopedy przed poruszaniem
drażliwych tematów – zazwyczaj stosujemy ją dopiero wtedy, gdy jakiś problem
wybrzmi, zostanie uznany i zauważony, a relacja między klientem a terapeutą jest
już naprawdę bezpieczna i pełna zaufania. Często bezpieczniej jest pytać klienta,
czy on sam dostrzega jakiekolwiek pozytywy trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje.
• Interpretacje/stwierdzenia łączące (ang. interpretations/linking statements) –
wykorzystanie tych technik polega na dodaniu nowych informacji do parafrazy
w celu lepszego zrozumienia myśli, uczuć i doświadczeń danej osoby oraz prze‑
kazania tej osobie naszej interpretacji. Dalszą konsekwencją tego typu aktywno‑
ści werbalnej jest pogłębienie refleksji i/lub zwiększenie samoświadomości oraz
rozumienia siebie.
• Sugestia vs wskazówka lub instrukcja – niedyrektywna i niemanipulacyjna su‑
gestia może pomóc klientom rozwinąć bądź zbudować perspektywę poznawczą
dotyczącą zaburzenia w komunikacji albo profilowanej przez to zaburzenie sy‑
tuacji. Wskazówki i instrukcje obejmują konkretne informacje odnoszące się do
tego, czego logopeda oczekuje od klienta; są to np. określone ćwiczenia oraz in‑
formacje, jak je wykonać, czy też zabiegi, których członkowie rodziny mogą się
podjąć, aby pomóc osobie mającej trudności w komunikowaniu się. Nie wolno
przy tym tracić z oczu rozróżnienia pomiędzy przekazywaniem sugestii lub udzie‑
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laniem porad na temat życia prywatnego danej osoby a udzielaniem instrukcji
i wskazówek łączących się z określonymi działaniami terapeutycznymi. W pro‑
cesie interwencji logopedycznej należy unikać udzielania tzw. porad życiowych
i tych związanych ze sprawami rodzinnymi, a koncentrować się raczej na różnych
aspektach praktyki logopedycznej.
• Konfrontacja (ang. confronting) – technika ta w poradnictwie odnosi się do do‑
strzegania niezgodności, sprzecznych informacji itd. w wypowiedziach klienta lub
członka jego rodziny, by następnie przedstawić je zainteresowanemu w możliwie
delikatny sposób (tj. nieoskarżający i niewywołujący u rozmówcy reakcji obron‑
nych). Konfrontacja powinna być prowadzona w trybie neutralnym i nieoceniają‑
cym, tak, aby możliwe było zachęcenie rozmówcy do eksplorowania wyłonionych
rozbieżności, na przykład poprzez wykorzystanie takich stwierdzeń: Czy to możli
we? Przydatne może być też nazwanie tego, co wcześniej zostało wypowiedzia‑
ne: Wcześniej w naszej rozmowie powiedziałeś, że…, a teraz usłyszałam, że… Chcia
łabym się przyjrzeć tej kwestii wspólnie z tobą i zastanowić, co sprawiło, że pojawiła
się ta rozbieżność. Istnieje wiele rodzajów dysonansów, które logopedzi mogą
zauważyć – rozbieżności między tym, co zostało powiedziane, a tym, co zosta‑
ło zrobione; między dwoma (lub więcej) stwierdzeniami; między zachowaniem
werbalnym i niewerbalnym; między zachowaniami niewerbalnymi oraz między
poglądami różnych ludzi (ASHA, 2004). Warto zdawać sobie sprawę z tego, że
nie wszyscy terapeuci decydują się na stosowanie konfrontacji z uwagi na ryzy‑
ko przyjęcia roli eksperckiej, zakładającej, że „wiemy lepiej”. Z drugiej strony: już
samo parafrazowanie wypowiedzi czy wspólne przyglądanie się konsekwencji
czyichś wyborów jest łagodną formą konfrontacji i również bywa sposobem na
analizowanie pewnych sprzeczności.
Kompetencje interpersonalne logopedy – dopowiedzenia
Poza kompetencjami komunikacyjnymi (na ten temat zob. jeszcze: Czarnawska,
2004; Knapp, 2009; Wachtel, 2012) chcemy tu wskazać także na znaczenie współ‑
odczuwania i okazywania empatii (odróżnianej przy tym wyraźnie od projekcji) oraz
na pewną elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań, która przejawia się w otwarto‑
ści na to, co wnosi klient. Prawdziwe zaciekawienie, zaufanie do pomysłów osób
zgłaszających się do logopedy tworzy atmosferę, w której współpraca jest nie tyle
możliwa, co po prostu harmonijna. Budowanie dobrej relacji terapeutycznej obli‑
guje logopedę również do tego, by był on w stanie okazywać autentyczną wiarę
w mądrość i możliwości klienta. Musi to wynikać z wewnętrznej postawy szacun‑
ku wobec ludzi, otwartości na ich świat, w tym na sposób przeżywania jakiegoś
problemu – i to nawet wtedy, gdy wartości i punkt widzenia partnera terapii jest
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dla terapeuty nowy czy zgoła niezgodny z jego własnymi przekonaniami. Warun‑
kiem koniecznym jest tu więc postawa przyzwolenia na różnice oraz odmienność.
Tak ukształtowana perspektywa pomaga logopedzie w uruchomieniu tkwiącego
w kliencie potencjału i rozwijaniu jego własnych kompetencji (Botterill, 2011). Wte‑
dy dopiero nastąpić może odzyskiwanie sprawstwa tego ostatniego, który – jak
zakładamy – ze zgłaszanym problemem może dobrze radzić sobie w przyszłości
(Manning, DiLollo, 2018; Plexico i in., 2010).
Do tych spostrzeżeń dodajmy kolejne ważkie obserwacje. Otóż refleksyjny te‑
rapeuta ma nie tylko świadomość tego, jak ważna jest empatia i pozytywne nasta‑
wienie wobec klienta (Quesal, 2010), głęboko w wierzy on także w to, że klienci fak‑
tycznie są najlepszymi znawcami swoich problemów, chociaż początkowo trudno
im dostrzec obszar rozwiązań, co zwykle wiąże się z faktem „utknięcia” w sytuacji
trudnej, która jest w centrum ich uwagi. Nie bez znaczenia jest ponadto właści‑
we odczytywanie indywidualnych potrzeb szukających pomocy (tu osób z jąka‑
niem), uwzględnienie specyfiki życia konkretnej osoby, zidentyfikowanie obszaru jej
sprawnego funkcjonowania itd., jak również – najogólniej – unikanie szablonowego
podejścia/rutyny. Przywdziewanie maski supereksperta jest zatem zdecydowanie
nieuprawnione, ale ma jeszcze inny, poważny skutek uboczny: w istocie może po‑
głębić bezradność klienta, rozumianą jako scedowanie odpowiedzialności za wła‑
sne wybory na innych oraz ciągłe poszukiwanie dróg wyjścia z opresji poza sobą.
Logopeda‑doradca musi być świadomy tych zagrożeń. Porównajmy kilka komuni‑
katów zwiększających ryzyko ich wystąpienia: Wiem, co jest dla ciebie najlepsze; Nie
poradzisz sobie beze mnie; Tak, wiem, rola rodziców w procesie terapii jest ważna, ale
praca z samym dzieckiem jest łatwiejsza; przerzucanie winy za niepowodzenia w te‑
rapii na klienta przy jednoczesnej jego marginalizacji odnajdziemy natomiast choćby
w wypowiedzi: To twoja wina, zbyt mało ćwiczysz (Downs, 2011).
Zrekapitulujmy: gotowość terapeuty do samoograniczania się, wycofywania się
w odpowiednich momentach procesu terapeutycznego sprzyja uformowaniu u po‑
trzebującego pomocy/klienta zachowań emancypacyjnych i niezależności, wiary we
własne możliwości, co ma ogromne znaczenie w przypadku nawrotów jąkania – tak
charakterystycznej cechy tego zaburzenia (Manning, DiLollo, 2018), warunkuje też
optymalizację samej terapii, która ma szansę zmienić się w autoterapię (Fraser, 2010).

Poradnictwo w zaburzeniach płynności mowy – zagadnienia szczegółowe
Efektywne poradnictwo w jąkaniu wymaga obalania błędnych przekonań, jakie po‑
wszechnie panują w przestrzeni publicznej. Jednym z takich trudnych do pokonania
mitów jest tabu jąkania – swoista zmowa milczenia na ten temat, obecna nie tylko
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w kontakcie z małymi dziećmi, ale często nawet w relacji logopedy z osobą dorosłą.
Współpraca logopedy i psychoterapeuty czy psychologa w procesie poradnictwa
w jąkaniu jest rekomendowanym przykładem dobrych praktyk.
Poradnictwo dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy
Osoby znaczące i ich rola w terapii
Poradnictwo z udziałem rodziców/opiekunów, lecz także rodzeństwa czy innych
osób znaczących może w istotny sposób zwiększyć skuteczność oddziaływań tera
peutycznych w jąkaniu poprzez zastosowanie w interwencji podejść ukierunko‑
wanych na pracę z rodziną. Logopeda dysponujący umiejętnościami uruchomie‑
nia zasobów i potencjału rodziny w procesie terapii (na etapie omawiania wyników
diagnozy lub później) może stworzyć dobre warunki do skutecznego rozwiązywa‑
nia problemów przez samych jej członków (Holland, Nelson, 2014). Należy brać pod
uwagę również i to, że różne rodziny w różny sposób mogą reagować na zaprosze‑
nie do czynnego partycypowania w terapii – w niektórych może to budzić sprze‑
ciw, gdyż jest to sprzeczne z oczekiwaniami oraz obiegowymi wyobrażeniami na
temat zadań logopedy (jako specjalisty mającego znaleźć rozwiązanie problemu i je
wdrożyć) (Tellis, Barone, 2018). Potrzebę (mniejszą bądź większą) wsparcia ze strony
członka rodziny lub innej zaufanej osoby trzeba uzależnić ponadto od wieku i zdol‑
ności poznawczych/komunikacyjnych poddawanej terapii osoby.
Dla rodziców dziecka, które się jąka, doświadczenia z tym związane są na ogół
bardzo traumatyczne. Często rodzice czy opiekunowie dziecka z jąkaniem borykają
się z ogromnym poczuciem winy, dlatego potrzebują przede wszystkim akceptacji
i głębokiej empatii ze strony logopedy‑doradcy, który pozwoli im skonfrontować się
z ich lękami, nadziejami, oczekiwaniami (Gregory, 2003). Wyjaśnienie zaburzenia,
rokowań i planu leczenia rodzicom i/lub opiekunom przy użyciu przystępnego i ja‑
snego języka jest niezbędne do zrozumienia i zaakceptowania przez nich trudności
ich dziecka. Nie mniej istotne są poza tym warunki pozwalające im na swobodne
swobodnie wyrażanie emocji, myśli i obaw co do diagnozy i planu terapii dziecka.
Sięgając po trafną metaforę jąkania wprowadzoną przez Josepha Sheehana,
zasadzającą się na porównaniu tego zaburzenia do góry lodowej (1970), można
powiedzieć, że również dla rodziców najbardziej obciążająca wydaje się ta część
góry, która jest ukryta pod powierzchnią wody. Krótko przypomnijmy: ponad po‑
wierzchnią znajdują się dostrzegalne dla otoczenia zachowania, takie jak objawy
jąkania; niedostępne dla obserwatora są przeżycia osoby z jąkaniem oraz przeko‑
nania mające podstawowe znacznie w radzeniu sobie z trudnościami w mówieniu.
Ponownie nawiązując do konceptu Sheehana, zauważmy, że dorośli/opiekunowie
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skupieni na pomocy dziecku nierzadko nie dają sobie prawa do zajmowania się
swoimi emocjami. Tymczasem niewyrażone lęki, złość, bezradność i różne reakcje,
które pojawiają się w odpowiedzi na jąkanie się dziecka, sprawiają większy pro‑
blem, kiedy nie znajdują ujścia. Pomocny sposób wspierania w emocjach, z którego
można skorzystać przy w terapii jąkania małych dzieci, proponują twórcy podejścia
Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic−dziecko (Kelman, Nicholas, 2013; Rustin i in.,
1996). Rekomendowany w tym podejściu terapeutycznym schemat zaczerpnięto
z popularnego poradnika dla rodziców pt. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (Faber, Mazlish, 2001); może go wprowadzić do
swego warsztatu także doradca. Schemat ów składa się z pięciu etapów:
1. Wyzwolenie w sobie postawy zgody na te stany emocjonalne, które się pojawiają
(jako pierwszy krok do wsparcia dziecka przez dorosłego/rodzica).
2. Opisywanie zachowania dziecka z pozycji życzliwego obserwatora, który nie pró‑
buje za wszelką cenę pocieszać (np. Widzę, że tupiesz nogami).
3. Okazywanie akceptacji dla uczucia wyrażanego przez dziecko (Masz prawo tak
czuć).
4. Pomoc w nazwaniu uczuć dziecka.
5. Działania dodatkowe: pytania kierowane do dziecka (co dziecko miałoby ochotę
zrobić w związku ze swoimi emocjami, czego potrzebuje), propozycje dotyczące
rozładowania emocji (Kelman, Nicholas, 2013).
Poczucie winy
Jak wzmiankowałyśmy wyżej, specjaliści pracujący z jąkaniem wczesnodziecięcym
zaobserwowali, że rodzice zgłaszający się po pomoc niejednokrotnie obciążeni są
poczuciem winy (Zebrowski, Schum, 1993). Nierzadko pytają oni: Co zrobiliśmy nie
tak? Sposobem przezwyciężenia tego stanu rzeczy jest zapoznanie rodziców (choć‑
by pobieżne) z podstawowymi faktami dotyczącymi genezy/etiologii jąkania, jego
wieloczynnikowej natury i neurofizjologicznej bazy (Ambrose, 2006). Pomimo tych
zabiegów poczucie winy rodziców dziecka jąkającego ostatecznie może nie zmniej‑
szać się znacząco, a tym bardziej nie ustąpić całkowicie (Smith, Kelly, 1997; Smith,
Weber, 2017). Rzetelność logopedy informującego o dostępnych wynikach badań
wymaga, by uprzedził on rodziców bądź opiekunów również o potencjalnych na‑
wrotach jąkania – możliwych nawet kilka lat po całkowitym jego ustąpieniu, a po‑
nadto o niemożności zagwarantowania, że jąkanie u każdego dziecka da się całko‑
wicie wyeliminować (Bloodstein i in., 2008). Z jednej strony rodzice słyszą, że nie
są winni temu, że ich dziecko zaczęło się jąkać, z drugiej jednak w trakcie diagnozy
szczegółowo omawiane są czynniki środowiskowe (tryb życia rodziny i sposób ko‑
munikowania się), potencjalnie wpływające na przebieg jąkania. To również generuje
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dodatkowe niepokoje, których pokonanie jest dla logopedy kolejnym wyzwaniem;
kluczowe może tu być umiejętne dzielenie się z rodzicami swoją wiedzą na temat
zaburzeń płynności mowy.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że poczucie winy może pojawiać się wtórnie, nie
bezpośrednio w związku z wystąpieniem u dziecka jąkania. Gdy mama lub tata mają
kłopot z zaakceptowaniem jąkania albo czują zniecierpliwienie czy złość na dziecko,
wtedy mogą żywić obawę, że nie pomagają, że wręcz szkodzą dziecku. Jak zawsze
w przypadku emocji, najlepszym wyjściem będzie przyzwolenie na ich pojawianie
się, pomoc w ich nazwaniu i towarzyszenie z życzliwością w ich przeżywaniu.
Lęk i wzmożona troska o dziecko i jego przyszłość
Trudno się dziwić, że otoczenie może zareagować na jąkanie lękiem. Bezradność
i dezorientacja, jakie nierzadko wywołuje to zjawisko, zakłóca poczucie sprawstwa,
może też odbierać opiekunom odwagę do działania zgodnego z ich własną intuicją
w obliczu problemów dziecka – por. coraz powszechniej dostępną literaturę dla
rodziców, którą można wtedy polecić, nie chcąc dopuścić do pogłębiania się opi‑
sanego status quo: Kelman, Whyte, 2018; Schneider, 2017; Szerszeńska, 2013; Wę‑
sierska, Jeziorczak, 2011.
Kolejnym pojawiającym się wątkiem jest obawa o przyszłość dziecka. Rodzice mó‑
wią: Dla nas nie jest to problem, my akceptujemy nasze dziecko, ale wiadomo, jak okrutne
są inne dzieci. Rozmiary niniejszego opracowania nie pozwalają nam wyczerpująco
naświetlić wszystkich zmiennych, jakie należy brać pod uwagę, pochylając się nad
tym złożonym zagadnieniem (osobiste trudności rodziców, także tych z doświadcze‑
niem życia z jąkaniem, zasoby i samoocena każdego z opiekunów, bliski im wzorzec
wychowania, przekazy na temat „złych” i „dobrych” uczuć, nadmierna identyfikacja
z sytuacją dziecka, nadinterpretacja jego cierpienia lub chęć uchronienia go przed
cierpieniem itp.). Naszym zdaniem, rozwiązaniem jest tutaj otwarty dialog oraz ure‑
alnienie (wyartykułowanie) tego, na co mają, a na co nie mają wpływu opiekunowie.
Konkludując, główne zadania w pracy logopedy‑doradcy z rodzicami to:
• pomoc w zrozumieniu, na czym polega problem jąkania – przy równoczesnym
zmniejszeniu trudnych bądź nieprzyjemnych uczuć i przywracaniu poczucia kom‑
petencji;
• stworzenie przestrzeni na swobodne wyrażanie trudnych emocji (pomocne będą
w tym przypadku spotkania z samymi rodzicami dziecka) i towarzyszenie w ich
przeżywaniu bez oceniania;
• autentyczne przekonanie, że rodzice mają zasoby, z których są w stanie czerpać,
i wynikające stąd utrzymywanie postawy zaciekawienia oraz urzeczywistniania
ich pomysłów dotyczących form wspierania dziecka.
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Poradnictwo dla dzieci z objawami jąkania
W procesie terapii logopeda musi być gotowy na przekazywanie dziecku informa‑
cji o jąkaniu lub komentowanie doświadczeń, które mają z nim związek. Chodzi
jednak o to, aby dokładnie ocenić, jakie informacje należy przekazać oraz na jakim
etapie. Poradnictwo dzieci odbywa się zwykle przy udziale ich rodziców/opieku‑
nów; wymaga to więc od logopedy wiedzy na temat dynamiki procesów zachodzą‑
cych w rodzinie (np. Aleksandrowicz, 2004, 139−149; Grzesiuk, red., 1998, 245−293;
Kazdin, Weisz, red., 2006). Jeśli w rodzinie do tej pory jąkanie było traktowane jak
temat tabu, jeśli dorośli byli instruowani, by nie używać słowa jąkanie w obecno‑
ści dziecka (Kelman, Nicholas, 2013), niebagatelne znaczenie będzie miało łagodne
modelowanie sposobów właściwego komunikowania się tej rodziny. Ważnym czyn‑
nikiem może być również udział dziadków w wychowywaniu dziecka, ich poglądy
i postawy związane z jąkaniem.
Dzieci uczestniczą w terapii z różnych powodów. Wiele z nich pojawiało się u lo‑
gopedy z inicjatywy opiekunów. Część z nich zupełnie nie martwi się swoim jąka‑
niem. Większa grupa wprawdzie doświadcza dyskomfortu związanego z niepłyn‑
nością, ale rozmawia na ten temat niechętnie. Przyczyn takiego stanu może być co
najmniej kilka:
• Jąkanie nie jest dla dziecka na tyle istotnym problemem, by chciało podejmo‑
wać wysiłek – rozmowy na ten temat mogą je nudzić. Wtedy pomocna jest pra‑
ca z samymi rodzicami, pozwalająca uniknąć wywierania presji na dziecko (warto
przy tym podkreślić rolę rodziców, którzy potrafią tak wesprzeć córkę czy syna,
że nie przejmuje się ona/on trudnościami w mówieniu).
• Niechęć wobec rozmów na temat jąkania może być wyrazem nieakceptacji tego
problemu, towarzyszącego mu wstydu czy innych trudnych emocji; unikanie
rozmowy jest wtedy próbą uniknięcia nieprzyjemnych uczuć skojarzonych z ją‑
kaniem.
• Dziecko, choć przejmuje się jąkaniem, nie posiada jeszcze na tyle rozwiniętej
zdolności werbalizowania tego, co się w nim dzieje, lub umiejętności skupienia,
żeby rozmawiać na temat problemu; ma kłopot z prowadzeniem dialogu, nie dąży
jednak do unikania tematu lub trudnych uczuć.
Postępowanie logopedy będzie się zatem różniło w zależności od tego, jaką mo‑
tywację przypiszemy dziecku. Jeżeli nasz mały klient twierdzi, że jąkanie jest dla nie‑
go problemem, to praca doradcy będzie zmierzała do zrozumienia, w jaki sposób go
przeżywa, co chciałby zmienić i jak wyobraża sobie poprawę. Pomocny będzie po‑
nadto wgląd w to, co dziecko sądzi na temat jąkania, jak je rozumie, dokonany przy
użyciu kodu/kanału komunikacji, w którym czuje się najpewniej (Chmela, Reardon,
2014). Poznanie wymienionych aspektów ułatwić mogą np. techniki rysunkowe, po‑
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nieważ pozwalają one na wyrażenie siebie niezależnie od możliwości poznawczych,
w tym trudności w ujęzykowieniu czegoś (co nie tylko wiąże się przecież z jąka‑
niem). Rysunek jąkania wykonany przez dziecko jest okazją do zadawania pytań na
temat jego doświadczeń oraz do wymiany informacji; rzecz jasna, nie jest to także
bez znaczenia dla tworzącej się w tym czasie relacji. Nieodzownymi komponentami
interakcji, podobnie jak to ma miejsce podczas konsultowania dorosłych, są znów
wzajemny szacunek i podmiotowe traktowanie, co sprzyja m.in. skuteczności udzie‑
lanej pomocy (Botterill, 2011).
W odniesieniu do poradnictwa dzieci godne uwagi będą następujące zalecenia
pozwalające na przezwyciężanie ewentualnych ograniczeń językowych u dziecka:
• używanie prostych, zrozumiałych określeń podczas wyjaśniania i demonstrowa‑
nia dziecku, czego się od niego oczekuje;
• dostarczenie dzieciom odpowiedniego słownictwa i przyswojenie przez nie kon‑
ceptu omawianego w terapii pojęcia, zjawiska.
Korzystne ponadto będzie:
• ograniczanie instruowania na korzyść modelowania;
• kontrola parajęzykowych (i nie tylko tych) elementów komunikatów kierowanych
do dziecka przez logopedę‑doradcę;
• dostrzeganie i akceptowanie wszelkich przeżyć oraz uczuć, docenianie osiągnięć
(Cooper, Cooper, 1991; Manning, DiLollo, 2018).
W pokonywaniu braku akceptacji jąkania i oporu w dyskusji o tym problemie waż‑
niejsze będą zaś:
• pytania o to, czym dziecko chce się zajmować podczas spotkania z terapeutą;
• komunikaty w rodzaju: Wydaje mi się, że ta rozmowa jest dla Ciebie trudna, praw
da?; Odnoszę wrażenie, że nie chciałabyś o tym mówić, nie mylę się?;
• ponawianie próśb o zgodę na powracanie do kłopotliwego dla dziecka tematu
oraz zapewnienie, że to ono zdecyduje, czy (i jak długo) chce o tym rozmawiać.
Nie chcąc powtarzać treści poruszanych przez nas w pierwszej części rozdziału,
dopowiedzmy wreszcie, że logopeda (odznaczający się wyczuciem oraz delikatno‑
ścią) powinien dostosować się do tempa wdrażania zmian terapeutycznych i stale
badać gotowość dziecka do podejmowania kolejnych wyzwań związanych z udzia‑
łem w terapii (Floyd i in., 2007). W sytuacji, w której dziecko uparcie unika roz‑
mów o jąkaniu, warto także dopytać rodziców, czy i jak w ich rodzinie porusza się
trudne tematy. Zachowanie dziecka może być bowiem wyuczonym, przejętym od
opiekunów sposobem reagowania na kryzysy. Wprowadzanie zmian wymaga więc
czasem bliższego poznania perspektywy i indywidualnej historii rodziny.
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Udzielanie porad jąkającym się nastolatkom
Również w przypadku osób kilkunastoletnich istotne będzie delikatne, choć wy‑
raźne poruszanie różnych tematów – zwłaszcza tych, które zdaniem logopedy są
potencjalnie wrażliwe. Pomocna będzie też uważność na sygnały ze strony na‑
stolatka, które świadczą o tym, że nie chce on o czymś rozmawiać, a ponadto
umiejętność słuchania i parafrazowania wypowiedzi. Patricia Zebrowski (2003)
rekomenduje stosowanie techniki „podejście – wycofanie się – podejście”. Polega
ona na tym, by wyczuć moment, kiedy rozmowa staje się niekomfortowa dla na‑
stolatka, i zmienić temat konwersacji. Czasami nastolatek sam ponownie inicjuje
rozmowę na temat, który wcześniej był dla niego niewygodny lub na który nie
miał wiele do powiedzenia. Takie unikanie wywierania nacisku może przysłużyć
się budowaniu dobrej relacji klient – logopeda. Zebrowski radzi także, by w kon‑
takcie z nastolatkiem ostrożnie wykorzystywać humor, a zwłaszcza z dużym tak‑
tem odnosić się do sfery kognitywno‑afektywnej klienta.
Pozostałe problemy związane z zarysowanym kręgiem zagadnień potraktujmy
znowu (z konieczności) nieco selektywnie. Pracując z dziećmi oraz nastolatkami,
należy pamiętać, że poddawana terapii jednostka jest zawsze częścią systemu
rodzinnego. Warto zatem poważnie rozważyć, czy indywidualne sesje powinny
być uzupełniane również o spotkania z udziałem całej rodziny (lub przynajmniej
rodziców). Zaproszenie najbliższych do współpracy na rzecz osoby z jąkaniem
znajduje jeszcze takie uzasadnienie (obok tych opisywanych wcześniej, w innym
jednak kontekście9): jeśli zmiany wypracowane w trakcie spotkań z młodym czło‑
wiekiem byłyby niezrozumiałe albo nie byłby akceptowane przez członków ro‑
dziny, paradoksalnie zamiast wzmacniać, osłabiałyby nastolatka, a logopedę sta‑
wiałyby w roli intruza. Tak skonstruowana koalicja przeciwko opiekunom, której
częścią byłby logopeda (wszak w wieku nastoletnim bunt wobec rodziców i kwe‑
stionowanie reprezentowanych przez nich wartości nie jest zjawiskiem odosob‑
nionym), nie tylko może się przyczynić do skonfliktowania rodziny, ale w dalszej
perspektywie czasowej doprowadzić nawet do zerwania terapii, bo to opiekuno‑
wie najczęściej organizują (i finansują) spotkania nastolatka z logopedą‑doradcą.
Wielu terapeutów systemowych zwraca uwagę, że w terapii z osobami nieletni‑
mi, którym pragniemy udzielić wsparcia, warto przynajmniej pośrednio pracować
również na rzecz rodziny.

9

Zob. także fragment zatytułowany: Poradnictwo dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy.
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Kontakt z osobą dorosłą z jąkaniem
Wszystkie wcześniej zasygnalizowane kwestie/wskazówki dotyczące budowania
dobrej relacji, podmiotowego traktowania klienta, „dostrojenia się” do niego itd.
mają zastosowanie w kontakcie z osobą dorosłą w procesie poradnictwa w jąkaniu.
W pracy z dorosłymi istotne jest ponadto uwzględnianie takich informacji, jak wy‑
kształcenie i zawód klienta (por. np. wybór odpowiednich metod czy technik oddzia‑
ływania). ASHA zaleca terapeutom, by zadbać o zwięzłość i precyzyjność wypowie‑
dzi, unikać używania specjalistycznego żargonu, a charakteryzując doświadczenia
czy emocje klienta, używać prostych i żywych określeń (Flasher, Fogle, 2004).
Specyfika interakcji terapeutycznej z osobą dorosłą wiąże się głównie z tym, że
jest ona bardziej niezależna w swych decyzjach od dzieci czy nastolatków, z którymi
cokolwiek częściej mają do czynienia doradcy (oczywiście, również dorosły człowiek
będzie lepiej radził sobie z jąkaniem, kiedy ma wsparcie w otoczeniu). Uwzględnia‑
nie podczas każdej z odsłon interwencji logopedycznej potrzeb klienta (zwróćmy tu
uwagę na konieczność dostosowania do osoby dorosłej również wykorzystywanych
pomocy czy zalecanych publikacji), rozpoznawanie jego przekonań i systemu war‑
tości jest nie tylko jednym z podstawowych filarów praktyki logopedycznej opartej
na dowodach (ang. evidence‑based practice, EBP), lecz także warunkiem osiągnięcia
sukcesu. Ważne, by logopeda‑doradca był gotowy na skonfrontowanie się z wizją
terapii swojego klienta (Sønsterud i in., 2020). Powinien on zaakceptować też to, że
cele terapii mogą się zmieniać. Niejednokrotnie, wraz z nabywaniem wiedzy i od‑
czulaniem na jąkanie, klient, który pierwotnie jako swój cel wskazywał całkowite
wyeliminowanie tego zaburzenia, z czasem dokonuje przeorientowania w kierunku
poprawy codziennego funkcjonowania, lepszego radzenia sobie z jąkaniem i, ogól‑
nie, poprawy jakości życia.
Poradnictwo logopedyczne w procesie grupowym
Wykorzystanie dynamiki grupy (np. Aleksandrowicz, 2004, 121−137; Grzesiuk, red.,
1998, 211−244; Yalom, Leszcz, 2006) w terapii jąkania jest niezwykle cenne, zwięk‑
sza też efektywność wysiłków logopedycznych. Pozwala to klientom i ich rodzi‑
nom dostrzegać sukcesy terapeutyczne uzyskiwane przez innych, co jest krzepią‑
cym i niosącym nadzieję doświadczeniem. Członkowie grupy mają również okazję
uświadomić sobie, że nie są sami w odczuwaniu niewygodnych myśli i uczuć, oraz
budować poczucie własnej wartości poprzez dzielenie się z innymi swoimi postępa‑
mi (Luterman, 2008). Ta odmiana terapii pozwala również klientom ćwiczyć to, cze‑
go nauczyli się podczas sesji indywidualnych z logopedą w zapewniającym wsparcie,
bezpiecznym środowisku – jest to równocześnie szansa na integrację z osobami
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spoza grona najbliższych, tzn. członków rodziny/opiekunów itd. (Holland, Nelson,
2014). Wspomnijmy poza tym o grupach samopomocowych dla osób jąkających
się, w których logopedzi mogą pełnić funkcje związane z poradnictwem. Człon‑
kowie takich grup wsparcia mają możliwość prowadzenia dyskusji na temat do‑
świadczanych trudnych uczuć, takich jak niepokój i obawy. Rolą logopedy‑doradcy
jest wówczas monitorowanie interakcji zachodzących w ramach wymienionych
zespołów, reagowanie na procesy zachodzące w czasie spotkań, np. komentowa‑
nie rozmów, które podważają cele lub zasadność wdrażanej terapii (Tellis, Barone,
2018). Istotne jest, aby osoby uczestniczące w pracach grupy miały świadomość
jej wzmacniającego wpływu i realne oczekiwania wobec siebie, zwłaszcza w za‑
kresie płynności mowy. Wiele jąkających się obserwuje, że mówienie jest dla nich
łatwiejsze „w grupie”, podczas gdy po upływie pewnego czasu spędzonego poza
grupą pojawia się więcej epizodów jąkania. Informacja, że jest to naturalne, przy‑
nosi ulgę i zapobiega poczuciu winy z tego powodu.

Podsumowanie
Wątków rozszerzających ogląd poradnictwa osób jąkających się i ich rodzin jest,
oczywiście, znacznie więcej. W przedstawionym opracowaniu chciałyśmy rozważyć
tylko te, które w naszym przekonaniu są najistotniejsze dla praktyków (czynnych
logopedów, studentów i innych specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami
płynności mowy). Mamy nadzieję, że tekst ten – poza dostarczeniem pomysłów czy
pewnych inspiracji – zainicjuje także dyskusję na temat omawianych przez nas pro‑
blemów, co da jego Czytelnikom asumpt do dalszych (samodzielnych) poszukiwań.

Pytania kontrolne
1. Jakie działania wchodzące w zakres poradnictwa (i/lub form mu pokrewnych)
mogą towarzyszyć terapii jąkania?
a) instruowanie klienta, udzielanie raczej zaleceń i wskazówek związanych z dia‑
gnozą oraz terapią;
b) zapewnianie emocjonalnego wsparcia klientom i np. urealnianie ich celów;
c) edukowanie (klienta, a czasem też jego rodziny i opiekunów), w tym omawia‑
nie kwestii dotyczących istoty jąkania;
d) wyjaśnianie wtórnych problemów wynikających z istniejącego zaburzenia
w komunikowaniu się.
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2. Jakie czynniki/zachowania umożliwiają zbudowanie dobrej relacji terapeutycznej
pomiędzy logopedą a pacjentem (bądź ją umacniają)?
a) szacunek do klienta (i jego bliskich), wiara w możliwości klienta, wspólne po‑
dejmowanie decyzji odnoszących się do terapii;
b) odwracanie uwagi od doświadczeń związanych z dokuczliwymi przeżyciami
i łagodzenie u poddawanego oddziaływaniom logopedycznym stanów na‑
pięcia;
c) fachowa wiedza na temat genezy/etiologii i dynamiki zaburzeń płynności
mowy;
d) współodczuwanie i okazywanie empatii ze strony logopedy‑doradcy, sa‑
moograniczanie się, unikanie obwiniającego sposobu budowania komuni‑
katów itd.
3. Jakie zachowania werbalne i niewerbalne, o których m.in. traktował rozdział, wy‑
dają się szczególnie istotne podczas rozmowy terapeutycznej?
a) przemyślane i dobrze sformułowane pytania (otwarte, zamknięte, kontrpy‑
tania itd.);
b) m.in. prośby o klaryfikację, parafrazy, słowne (albo parawerbalne) zachęty do
rozwinięcia danej myśli czy problemu;
c) ton głosu, kontakt wzrokowy, dotyk itp.;
d) informacje zwrotne: przeformułowania, interpretacje/stwierdzenia łączące
lub życiowe porady.
Pytania sprawdzające/zadania
1. Jak można uzasadnić potrzebę sięgania po techniki, koncepcje itd. poradnictwa
i/lub psychoterapii w praktyce logopedycznej?
2. Jakie problemy oraz trudności (jakiego rodzaju?) mogą łączyć się z terapią zabu‑
rzeń płynności mowy? Podaj dwa, trzy przykłady.
3. Dlaczego obecność tzw. osób znaczących zdaje się wpływać na skuteczność od‑
działywań terapeutycznych związanych z terapią jąkania? W jakich przypadkach
wymienione osoby odgrywają najważniejszą rolę?
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Rozdział 4
Mary Weidner, Kenneth O. St. Louis

Zmiana społecznych postaw wobec jąkania

Wstęp
Przez dekady w opinii społecznej utrwalały się niewłaściwe założenia dotyczące
osobowości, intelektu i kompetencji osób jąkających się (St. Louis, 2015; Walden,
Lesner, 2018; Woods, Williams, 1976). W rezultacie osoby te doświadczały i nadal
doświadczają stygmatyzacji oraz dyskryminacji w różnych obszarach, takich jak:
szkoła/studia, praca, związki, co przekłada się na ich samopoczucie i ogólną ja‑
kość życia (np. Boyle, Blood, 2015; Boyle, Fearson, 2018; Briley i in., 2021; Gabel,
2015; Craig, 2010).
Badacze na całym świecie pracują nad lepszym zrozumieniem ewolucji i natury
postaw społecznych w celu stworzenia bardziej tolerancyjnego oraz wspierające‑
go środowiska dla osób z jąkaniem (zob. St. Louis, 2015). Chociaż w podejściach do
poddawanych rozważaniom problemów istnieją pewne różnice, literatura przed‑
miotu opisująca stosunek do jąkania zasadniczo zwraca uwagę na dwa istotne spo‑
strzeżenia: otóż negatywne postawy wobec jąkania są obecne na całym świecie
i tworzą się w stosunkowo wczesnym wieku. Obecnie znajdujemy się w krytycz‑
nym, niemniej jednak ekscytującym, punkcie ww. badań. Teraz, gdy lepiej już rozu‑
miemy niektóre kwestie, społeczność wspierająca osoby jąkające się, sami jąkają‑
cy się, a ponadto naukowcy, terapeuci, specjaliści ds. zdrowia i in. powinni podjąć
współpracę na rzecz trwałej zmiany zapatrywań na to zaburzenie płynności mowy.
Zostały już zresztą podjęte pierwsze ważne kroki, ale przed nami jeszcze jest dłu‑
ga droga. Siedem praktycznych, opartych na dowodach naukowych kroków plano‑
wania, implementacji i ewaluacji efektywnego programu interwencyjnego w tym
zakresie przedstawia ten rozdział.
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KROK 4.
KROK 5.

ETAPY PLANU INTERWENCYJNEGO
MAJĄCEGO NA CELU ZMIANĘ POSTAW WOBEC JĄKANIA
Rozważenie „pełnego obrazu z szerokiej perspektywy”
Zrozumienie ram „ABC postaw” (czynniki afektywne, behawioralne,
kognitywne) i ich zastosowań w przypadku jąkania
Zrozumienie potrzeb grupy docelowej w kontekście społecznych
postaw wobec jąkania
Dokonanie pomiarów postaw wobec jąkania w grupie docelowej
Zrozumienie zasad zmiany postawy i ich zastosowania wobec jąkania

KROK 6.

IMPLEMENTACJA
Wybór i implementacja interwencji w zakresie zmiany postawy

KROK 7.

EWALUACJA
Ocena skuteczności i stałości zmiany postawy

KROK 1.
KROK 2.
KROK 3.

Większość kroków, które zamierzamy przedyskutować, dotyczy planowania, przy‑
gotowania i ewaluacji – a nie aktywnego działania. Należy bowiem podkreślić, że
zwykle tak wiele energii poświęcamy czynnej implementacji, że nie dostrzegamy
krytycznego elementu programu odnoszącego sukcesy, a mianowicie planowania.
Opisane niżej kroki to, zgodnie z naszą intencją, nie tyle sztywne reguły, co raczej
wskazówki, jak wykorzystać wysiłki zmierzające do zmiany postaw wobec jąkania.
Mogą one zostać zaadaptowane do potrzeb dorosłego odbiorcy lub dziecka. Pa‑
miętamy: zmiana postaw w odniesieniu do jąkania nie dokona się z dnia na dzień –
zmiana kultury negatywnych i niewłaściwych zapatrywań na jąkanie to trudny,
długotrwały proces. Musimy się weń koniecznie zaangażować. A zatem bierzmy
się do pracy!

KROK 1: Rozważenie „pełnego obrazu z szerokiej perspektywy”
Ogólny zarys
Planowanie wymaga dookreślenia koncepcji i myślenia w kategoriach „szerokiej per‑
spektywy”. Na tym etapie należy podjąć wiele decyzji – ważnych lub mniej istotnych.
Zalecamy zarezerwowanie sobie czasu na przemyślenia, burzę mózgów i przygoto‑
wanie strategii działania. Zdajemy też sobie sprawę, że planowanie będzie każdo‑
razowo unikalnym i niepowtarzalnym procesem, dlatego przedstawiamy kilka pytań
wymagających rozważenia.
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Możliwe odpowiedzi

Kto wejdzie w skład grupy docelowej?

Dzieci, nastolatki, dorośli?

Co jest ostatecznym celem programu?

Kampania profilaktyczna, której celem będzie
edukowanie w zakresie jąkania i problemów osób
jąkających się? Program interwencyjny skupiający
się na zmniejszeniu efektów dokuczania osobom
jąkającym się i ich prześladowania?

Kto będzie zaangażowany w tworzenie
programu i jego wdrażanie?
Z kim będzie konsultowana treść?

Logopeda, nauczyciele, psycholog szkolny, pedagog, administracja?

Jak liczne będzie grono odbiorców?

Praca indywidualna, małe grupy, klasa, duża grupa?

Gdzie będzie się odbywała interwencja?

W poradni, klasie, pokoju do pracy z grupą, na
platformie internetowej?

Jakich narzędzi użyjesz?

Czegoś nowego, co sam opracujesz? Czegoś, co
już istnieje?

Jakie są potencjalne ograniczenia
planowanej interwencji?

Czas, pieniądze, liczba osób do pomocy?

W jaki sposób ustalisz, czy doszło do
zamierzonej zmiany?

Jeden pomiar przed i po, grupy fokusowe, obserwacje interakcji rówieśników z osobą jąkającą się?
Długoterminowa obserwacja?

Jakich problemów możesz oczekiwać
i jak je rozwiążesz?

Zmęczenia uczestnika, braku zaangażowania,
usterek technicznych itd.?

Spróbujmy wykonać teraz krótkie ćwiczenie. Wyobraźmy sobie, że interwencja
mająca na celu zmianę postaw wobec jąkania została wdrożona i że osoby za to
odpowiedzialne są zadowolone z jej przebiegu. Jakie konkretne dowody świad‑
czą jednak, że program odniósł sukces? Co poszło gładko? Co należałoby zmienić?
Program warto przeanalizować krok po kroku, bo wyobrażenie sobie jego zakoń‑
czenia pomaga niekiedy zaplanować początek.

KROK 2: Zrozumienie ram „ABC postaw” i możliwości ich zastosowania 		
w przypadku jąkania
Ramy postawy
W celu stworzenia kontekstu dla zmiany postaw musimy zacząć od przypomnie‑
nia, czym jest postawa. Tego terminu używamy zwykle po to, aby opisać czyjeś
nastawienie (np. ktoś ma dobre nastawienie do czegoś), ale na potrzeby tego
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rozdziału (i wzorem nauk społecznych) rozpatrzymy go nieco bardziej wnikliwie.
Postawę możemy prezentować w związku z rzeczami materialnymi (np. wystro‑
jem domu, urządzeniami technicznymi, pożywieniem), możemy ją też zajmować
wobec abstrakcyjnych konceptów i zagadnień społecznych (imigracji, globalnego
ocieplenia, polityki), jednostek (wobec siebie, nauczyciela, rówieśników) albo lu‑
dzi należących do określonej grupy (np. rasy, orientacji seksualnej, religii) (Bohner,
Wänke, 2002). Do tych obiektów sprzężonych z podejściem/postawą będziemy
się odnosić jako do zjawisk.
Interesujący nas termin, odnotowany w prekursorskiej pracy Allport (1954), jest
słowem obejmującym (niczym parasol): (1) komponent afektywny (co jednostka
czuje w stosunku do danego zjawiska), (2) komponent kognitywny (co jednostka
wie lub sądzi o zjawisku) i (3) komponent behawioralny (jak jednostka reaguje na
zjawisko). Komponenty afektywny oraz kognitywny wpływają zwykle na zachowa‑
nie jednostki, ale (to dość istotne) ich siła i wpływ nie zawsze są takie same. Dla
komponentów afektywnego, kognitywnego i behawioralnego będziemy zbiorczo
stosować pojęcie ramy „ABC postaw”.
Spróbujmy na moment odejść od jąkania i zastosujmy te ramy do doświadczenia,
które w latach 2020 i 2021 dzieli większość ludzi na świecie, tzn. do noszenia na
twarzy maseczek zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS‑CoV‑2. Co
myślisz o noszeniu maski w miejscu publicznym, jaka jest twoja postawa? Może czujesz, że to niewygodne i irytujące (komponent afektywny), ale wiesz, że to pomaga
zmniejszyć transmisję wirusa (komponent kognitywny). Zachowujesz się właści‑
wie i decydujesz się nosić maskę w miejscu publicznym (komponent behawioralny).
W tym przykładzie komponent kognitywny ma silniejszy wpływ na zachowanie niż
komponent afektywny. Rozważmy teraz inny przykład, gdy na zachowanie bardziej
wpływa komponent afektywny: jedzenie deseru. Kiedy myślisz o jedzeniu swojego
ulubionego deseru – lodów, ciastek, tortu lub może drugiej porcji dania główne‑
go – jaka jest wówczas twoja postawa? Może wyzwala to w tobie dużą radość, bo
deser sprawia ci przyjemność (komponent afektywny). Nawet jeśli wiesz, że może
to być niezdrowe (komponent kognitywny), decydujesz się zjeść deser po każdym
wieczornym posiłku (komponent behawioralny). Może nawet nie myślisz, tylko po
prostu jesz (całkowity brak komponentu kognitywnego). W tym scenariuszu kom‑
ponent afektywny zdecydowanie zatem przeważył.
Postawy same w sobie nie są niczym złym. W rzeczywistości pomagają nam rozu‑
mieć świat i nasze w nim funkcjonowanie (Bohner, Wänke, 2002). Postawy bywają
pozytywne lub negatywne, świadome lub nieświadome, wyrażone lub stłumione.
Jeżeli dana osoba ma zdecydowaną opinię – pozytywną albo negatywną – mówimy
o tendencyjności. Tendencyjność emocjonalna nosi nazwę uprzedzenie, a tenden‑
cyjność kognitywna jest klasyfikowana jako stereotyp. Niebezpieczeństwo pojawia
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się wtedy, gdy stronniczość manifestuje się w zachowaniach, wtedy nazywamy to
dyskryminacją (Fiske, 2021).
Istnieje duże zainteresowanie tym, czy i jak wyżej wymienione konstrukcje moż‑
na zastosować w odniesieniu do dzieci. Chociaż wiele pytań wciąż pozostaje bez
odpowiedzi, badania wielokrotnie wskazywały, że postawy pojawiają się u dzie‑
ci na wczesnym etapie ich rozwoju (Aboud, 1988). Ważne, by widzieć ów rozwój
na tle rozwoju ogólnego. Opierając się na pracach Piageta i jego współpracowni‑
ków, stwierdzić wypada, że dzieci pozostają na egocentrycznym etapie rozwoju
poznawczego do około 7 lat (Piaget, Cook, 1952). Oznacza to, że polegają one na
własnej perspektywie doświadczania świata, przez co brakuje im zaawansowa‑
nych umiejętności patrzenia z perspektywy innych. Z kolei ich reakcje na nowe
bodźce mogą być w dużej mierze powodowane automatycznymi uczuciami lęku,
dyskomfortu i niepewności (tzn. komponentem afektywnym). Psycholog społecz‑
ny Derman‑Sparks (1989) dla takiego zachowania stworzył termin przeduprzedzenie
(ang. pre‑prejudice). Co ważne, przeduprzedzenie u dzieci może zostać złagodzo‑
ne przez osoby z ich najbliższego otoczenia. Spróbujemy to wyjaśnić na kolejnym
przykładzie. Czteroletnie dziecko, będąc pod opieką swojej mamy, spotyka w skle‑
pie spożywczym pana z protezą nogi i podpórką ułatwiającą chodzenie. Dziecko,
które nigdy nie widziało takich urządzeń ortopedycznych, może zacząć odczuwać
lęk i przywierać kurczowo do mamy. Matka, zwracając uwagę na niepewność
dziecka, może mu natomiast powiedzieć, do czego służą takie urządzenia, a tym
samym złagodzić przeduprzedzenie poprzez dostrzeżenie i potwierdzenie znacze‑
nia uczucia dziecka oraz dostarczenie mu rzeczowej informacji. Ta scenka pokazu‑
je, że znajomość słowa określającego coś nie jest konieczna do wyrobienia sobie
postawy wobec tego przedmiotu. Chociaż dziecko nie znało słowa proteza, stwo‑
rzyło nieprzychylną postawę wobec niej. To również ilustruje, że postawy wobec
czegoś mogą powstać podczas pierwszego kontaktu z tym czymś.
Zdarza się (jak w powyższym scenariuszu), że początkowe postawy dzieci odbie‑
gają od postaw rodziny czy innych jednostek. W miarę dorastania dzieci zdobywają
jednak więcej doświadczeń społecznych i, tym samym, zwiększa się ich zdolność
przyjmowania perspektywy innej osoby. Ich system klasyfikacji staje się stopnio‑
wo coraz bardziej elastyczny, są one też zdolne do oceniania zjawisk przy pomocy
różnych, związanych z nimi cech i atrybutów (Abrams i in., 2003; Killen, Rutland,
2011). W dodatku bardziej dostrajają się do konwencjonalnych norm społecznych
i powszechnych przekonań. Do wieku około 11 lat dzieci mogą przyswajać sobie
postawy osób z rodziny i społecznego otoczenia (Abrams, Rutland, 2008).
Mówiąc zatem prosto: postawy są zjawiskiem złożonym. Jeśli jednak analizuje‑
my postawy przy pomocy ram ABC (komponent – afektywny, kognitywny, beha‑
wioralny), uzyskamy klarowny obraz ich działania.
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Ramy „ABC postaw” wobec jąkania
Wróćmy do tematu do jąkania. Poprzez zastosowanie ram „ABC postaw” wobec ją‑
kania możemy przygotować program interwencji, który spowoduje znaczną i trwałą
zmianę. Jak więc to zrobić?
Ramy „ABC postaw” wobec jąkania

Komponent afektywny

Odnosi się do tego, jak czuje się słuchacz, słysząc jąkanie, i jak
czuje się osoba jąkająca się. Nieobeznany z jąkaniem słuchacz
oraz osoba jąkająca się mogą czuć się niezręcznie, odczuwać
dyskomfort, zmieszanie i zaciekawienie. Słuchacz posiadający
większą wiedzę na temat jąkania może czuć się natomiast „neutralnie”. To uczucie pozostaje więc niekiedy doświadczeniem jednostronnym.

Komponent kognitywny

Ten solidny komponent obejmuje wiedzę i przekonania osoby jąkającej się na temat jąkania, tego, co jest dobre, a co złe
(nawet jeśli te sądy nie są precyzyjne), a także to, co uważa się
o osobach z jąkaniem (por. ich cechy osobowości). Rozróżnienie
jąkania (jako zaburzenia) i osoby z tym zaburzeniem, tzn. osoby
jąkającej się, jest niezwykle ważne, ponieważ nie są to „konstrukty” tożsame. Słuchacz może sądzić, że jąkanie jest spowodowane
zdenerwowaniem, niepokojem, problemem psychologicznym, ale
być przychylny rozmówcy/osobom jąkającym się. Słuchacz z innym nastawieniem może z kolei wiedzieć, że jąkanie ma uwarunkowania neurofizjologiczne i genetyczne, lecz nadal wierzyć, że
osoby jąkające się są nerwowe, nieśmiałe i zalęknione.

Komponent behawioralny

Odnosi się do tego, jak słuchacz „na zewnątrz” reaguje na jąkającego się rozmówcę. Reakcje te mogą być intencjonalnie szkodliwe i raniące (np. dokuczanie, prześladowanie, dystans społeczny)
lub niedające wsparcia (np. kończenie zdań za osobę jąkającą się,
mówienie jej: „zwolnij”).To następne bardzo istotne rozróżnienie –
intencjonalne szkodzenie czy ranienie oraz bycie niewspomagającym wynikające z braku wiedzy nie są tym samym. Gdy mówimy o zmianie postawy, musimy dokładnie rozważyć tę różnicę.

Przyjrzyjmy się kolejnemu scenariuszowi: 10‑letnie jąkające się dziecko doświadcza
dokuczania ze strony swoich niejąkających się rówieśników. Nazywają go dziwnym
i mówią mu: Niczego nie potrafisz poprawnie powiedzieć. Wykluczają go społecznie
z zajęć i śmieją się z niego, gdy mówi. Rodzice dziecka, logopeda i psycholog szkolny
wspólnie opracowują plan interwencji w celu wyeliminowania dokuczania. Ustalają,
że niejąkający się rówieśnicy muszą lepiej zrozumieć jąkanie jako zaburzenie i nauczyć
się, jak być wspierającym rozmówcą; konieczne jest również ponowne omówienie
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szkolnej polityki przeciwdziałania dyskryminacji i/lub mobbingu. Logopeda wspólnie
z psychologiem prowadzą lekcję poświęconą jąkaniu i różnicom między ludźmi. Logo‑
peda podaje dokładne informacje na temat jąkania (komponent kognitywny) i uczy
klasę, w jaki sposób można wspierająco reagować podczas rozmowy z osobą jąkającą
się (komponent behawioralny). Psycholog potwierdza, że dostrzeganiu różnic między
ludźmi towarzyszy uczucie zmieszania i zaciekawienia (komponent afektywny), pod‑
kreśla też znaczenie bycia tolerancyjnym oraz szanowania innych. W tym scenariuszu
logopeda i psycholog szkolny zastosowali więc ramy „ABC postaw” w opracowaniu
skutecznej interwencji. Omówmy dokładniej, jak podejście to może być przydatne
w programowaniu działań skutkujących zmianą postaw wobec jąkania.

KROK 3: Zrozumienie potrzeb grupy docelowej w kontekście społecznych
postaw wobec jąkania
Ogólny zarys
Przed interwencją pomocne będzie zrozumienie potrzeb grupy docelowej i ich roz‑
patrzenie w szerszym kontekście społecznych postaw wobec jąkania. Choć zada‑
nie to może wydać się bezużyteczne, wcale takie nie jest. Uczymy się, że postawy
ewoluują przez całe życie człowieka, co z kolei może wpłynąć na naszą decyzję,
kiedy i jak interweniować. Ponadto musimy również zrozumieć preferencje osób
jąkających się, aby nie dokonywać zmian w postawach wobec jąkania opartych na
fałszywych założeniach. Szczegółowy opis wszystkich dora
w zakresie zmiany postaw od wieku dziecięcego po dorosłość nie jest w tym roz‑
dziale możliwy, niemniej postaramy się przedstawić kilka najistotniejszych ustaleń.
Ewolucja postaw wobec jąkania
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie dociekaniami mającymi na celu iden‑
tyfikację postaw wobec jąkania wśród niejąkających się dzieci. Wyniki są fascynu‑
jące. Prekursorski projekt badawczy Langevin, Packman i Onslowa (2009) pozwala
stwierdzić, że niektóre niejąkające się dzieci w wieku przedszkolnym w czasie zabaw
zachowywały się nieprzyjemnie w stosunku do swoich jąkających się rówieśników
(obserwacje jakościowe). Starając się dokładniej rozważyć to zagadnienie przy za‑
stosowaniu podejścia ilościowego, zdecydowaliśmy się (tzn. autorzy niniejszego roz‑
działu) rozpocząć serię badań poszerzających wiedzę o postawach niejąkających się
małych dzieci. W pierwszym badaniu dokonywaliśmy pomiaru i porównywaliśmy
postawy amerykańskich dzieci w wieku 2,6–4,6 (ang. am. preschool) i dzieci w wieku
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5 lat oraz starszych (ang. am. Kindergarten) (Weidner i in., 2015). Wyniki pozwoliły na
sformułowanie dwóch interesujących wniosków. Po pierwsze dzieci jako grupa my‑
ślały pozytywnie o osobach jąkających się, choć miały negatywne postawy wobec
jąkania jako zaburzenia. Jak można było przypuszczać, ich wiedza o przyczynach ją‑
kania była niewielka, brakowało im także ogólnego przygotowania, by być wspiera‑
jącym słuchaczem. Po drugie dzieci w wieku 2,6–4,6 prezentowały zdecydowanie
gorsze postawy wobec jąkania niż dzieci nieco starsze – 5‑letnie i starsze. Różnica
wieku pomiędzy badanymi wynosiła średnio zaledwie 1,7 lat. Jak to więc możliwe?
Badanie to przyniosło znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Kontynuując poszuki‑
wania, rozpoczęliśmy współpracę z tureckimi logopedami; zastanawiało nas np. to,
czy w tym przypadku jakąś rolę mogą odgrywać czynniki kulturowe. Identyczne ba‑
danie przeprowadzono w grupie dzieci tureckich (w wieku 2,6−4,6 lat), a następnie
porównano wyniki obu grup: tureckiej i amerykańskiej (Weidner i in., 2017). Po raz
kolejny konkluzje okazały się bardzo interesujące; otóż postawy wobec jąkania wśród
dzieci tureckich i amerykańskich były prawie identyczne. Pozostało pytanie, dlaczego
pomimo różnic kulturowych, płci, socjoekonomicznego statusu rodziny nastawienie
dzieci było tak podobne, być może chodziło o ich rozwój poznawczy? Przenieśliśmy
zatem uwagę na nową zmienną rozwojową, a do badania włączyliśmy dzieci w wie‑
ku przedszkolnym i starsze: aż do piątej klasy szkoły podstawowej (tj. od 4,7 do 10,5),
jak i również ich rodziców (Glover i in., 2019). W związku z teoriami o wpływie rozwo‑
ju społeczno‑poznawczego na powstawanie postaw oczekiwaliśmy w tym zakresie
pewnych fluktuacji we wczesnym okresie rozwoju i ogólnej trajektorii wzrostowej –
i to się rzeczywiście potwierdziło. Dzieci w wieku przedszkolnym wykazywały najbar‑
dziej negatywne postawy, natomiast piątoklasiści najbardziej pozytywne. Postawy
wobec jąkania pogorszyły się nieco u uczniów w wieku około 2. klasy szkoły podsta‑
wowej, co sugeruje istnienie pewnych fluktuacji na etapie wczesnego rozwoju dziec‑
ka. A jak się na tym tle prezentowały postawy rodziców? Niezależnie od wieku dzieci,
postawy rodziców pozostawały niezmienne i stabilne. Co interesujące, nastawienie
piątoklasistów i ich rodziców było bardzo podobne. Ten wniosek został również po‑
twierdzony we wcześniejszym badaniu przeprowadzonym w Turcji, w którym posta‑
wy wobec jąkania u szóstoklasistów wydawały się zbieżne z postawami członków
ich najbliższej i dalszej rodziny oraz sąsiadów (Özdemir i in., 2011). Ostatnio Weidner,
Junuzović‑Žunić i St. Louis (2020) przyglądali się podobnym postawom u dzieci od
wieku przedszkolnego do klasy 6. szkoły podstawowej, a także ich rodziców w Bośni
i Hercegowinie. Dostrzeżono tu ten sam wzorzec, który uzyskano w wyniku badań
amerykańskich (dzieci w najmłodszej grupie manifestowały postawy najmniej ko‑
rzystne i najmniej świadome, a najstarsza grupa miała postawy najbardziej pozytyw‑
ne lub oparte na wiedzy). Jak w przypadku Amerykanów, postawy rodziców z Bośni
i Hercegowiny również nie były zależne od wieku ich dzieci.
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Negatywny i świadczący o niedoinformowaniu stosunek do jąkania utrzymu‑
je się u dzieci w wieku szkolnym (Hartford, Leahy, 2007), w okresie adolescencji
(Cobb i in., 2019; Evans i in., 2008; Flynn, St. Louis, 2011) i oczywiście w dorosłości.
Warto wspomnieć jeszcze o projekcie, którego twórcą jest St. Louis, umożliwiają‑
cym stworzenie ogromnej bazy danych dotyczących postaw wobec jąkania osób
dorosłych. Baza zawiera odpowiedzi od ponad 16 000 respondentów, odpowie‑
dzi uzyskano przy zastosowaniu ustandaryzowanego narzędzia pomiaru: Ankiety
opinii publicznej o ludzkich atrybutach – jąkanie (ang. the Public Opinion Survey on
Human Attributes – Stuttering) (St. Louis, 2015). Jak opisano w publikacji St. Louisa
i jego współpracowników (2020), z analizy wyników badań z użyciem ww. narzę‑
dzia (zostanie ono przedstawione w dalszej części rozdziału) wysnuć można zna‑
czące wnioski. Co najważniejsze, negatywne postawy wobec jąkania wśród do‑
rosłych występują na całym świecie i przekraczają takie zmienne, jak płeć, wiek,
dochody, religia, zdrowie, priorytety życiowe. W przeciwieństwie do dzieci różni‑
ce tożsamości narodowej dorosłych można łączyć też z ich stosunkiem do jąkania.
Ogólnie rzecz biorąc, dorośli mają relatywnie ograniczone doświadczenia zwią‑
zane z tym zaburzeniem płynności mowy, co jakoś uzasadnia zarówno ich brak
wiedzy o jąkaniu, jak i umiejętności odpowiedniego reagowania na jąkających się.
W konsekwencji osoby te mogą czuć pokusę, by zachęcać osobę z jąkaniem, aby
„się uspokoiła lub odprężyła” albo „zwolniła”. Zdaniem autorów rozdziału obecne
rozumienie ewolucji postaw wobec jąkania dostarcza popartego naukowo uzasad‑
nienia do podejmowania następujących działań:
1. Interwencja mająca na celu zmianę postaw wobec jąkania jest uzasadniona
w przypadku osób z różnych grup wiekowych i kultur.
2. Wysiłki na rzecz wdrażania takich form interwencji mogą i powinny być podej‑
mowane na jak najwcześniejszym etapie rozwoju jednostki.
3. Program interwencji powinien podkreślać kognitywne i behawioralne elementy
postaw wobec jąkania (tzn. wiedzę o jąkaniu i to, jak reagować na osobę jąkają‑
cą się).
Czego chcą ludzie jąkający się
Podczas programowania interwencji musimy kierować się tym, czego potrzebuje
odbiorca, musimy również wiedzieć, czego naprawę chcą sami jąkający się. Przez
wiele dekad autorytatywnie zakładano, jakie są preferencje osób jąkających, ale
dopiero niedawno badacze zidentyfikowali i szczegółowo udokumentowali realne
oczekiwania w tej materii. Czy to jest logiczne? Tak sądzimy. W dalszej części roz‑
działu zajmiemy się tym, jak sprawić, by nasza interwencja odpowiadała jąkającym
się dzieciom oraz dorosłym.
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W 2015 r. St. Louis opracował kwestionariusz, który umożliwia jąkającym się oce‑
nę ich opinii na temat przydatności pomocy uzyskanej ze strony rozmówców: Indy‑
widualna ocena wsparcia w przypadku jąkania – Dorosły (ang. the Personal Appraisal of
Supports for Stuttering – Adult; PASS−Ad). Wersje tego narzędzia zostały następnie do‑
stosowane do jąkających się dzieci i ich rodziców: Indywidualna ocena wsparcia w przy‑
padku jąkania – Dziecko, Indywidualna ocena wsparcia w przypadku jąkania – Rodzic (ang.
PASS–Ch, PASS–P, St. Louis, Weidner, 2015a,b). We wszystkich wersjach responden‑
ci oceniają poziom wsparcia, jaki otrzymują poprzez różne działania rozmówcy, por.
np. takie wypowiedzi do niego kierowane: Poczekaj, pozwól mi powiedzieć to, co chcę
powiedzieć, Opowiedz kawał o jąkaniu lub Pomóż mi, próbując skończyć za mnie słowo, na
którym się zająknąłem. Ponadto opiniują poziom wsparcia uzyskany od różnych grup,
takich jak logopedzi, rówieśnicy, rodzice, sławni ludzie, którzy się jąkają. St. Louis, Ira‑
ni, Gabel, Hughes, Langevin, Rodriguex, Scaler Scott i Weidner (2017) uporządkowali
kwestie, o których mówiło 148 jąkających się osób ze Stanów Zjednoczonych i Ka‑
nady. Trzy najbardziej pomocne odpowiedzi brzmiały: (1) Pozostawaj ze mną w nor‑
malnym kontakcie wzrokowym, gdy rozmawiamy, (2) Poczekaj, aż powiem to, co chcę po‑
wiedzieć i (3) Poproś mnie, abym pomógł jej/jemu w związku z jej/jego jąkaniem. Z kolei
3 najmniej pomocne reakcje werbalne to: (1) Pomóż mi dokończyć słowo, na którym się
zająknąłem, (2) Powiedz mi, jak powinienem się czuć w związku z jąkaniem, (3) Wtrąć tro‑
chę udawanego jąkania w swoją wypowiedź, gdy rozmawiamy. Wyniki następnych analiz
przeprowadzonych z użyciem tego samego kwestionariusza, tym razem w grupach
dorosłych osób jąkających się z Polski, Libanu, Słowacji i Republiki Czeskiej, były bar‑
dzo zbliżone do wyników amerykańskich (St. Louis, Węsierska i in., 2019).
Opisane wyżej badania zostały niedawno rozszerzone – udział w nich biorą ją‑
kające się dzieci i ich rodzice ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Norwegii i Słowacji
(Weidner i in., 2021; Weidner i in., 2019; Węsierska i in., 2019). Jak podało 151 dzieci
z tych krajów, 3 najbardziej pomocne komunikaty kierowane do rozmówcy osoby
z jąkaniem to: (1) Bądź cierpliwy, (2) Utrzymuj normalny kontakt wzrokowy i (3) Włącz
mnie (do rozmowy). Dla kontrastu zacytujmy to, co uznano za najmniej wspierają‑
ce: (1) Śmiej się ze mnie, (2) Używaj słowa „jąkała”, (3) Ignoruj mnie. Odpowiedzi 271 ro‑
dziców były echem preferencji dzieci, jeśli chodzi o bycie cierpliwym i utrzymy‑
wanie kontaktu wzrokowego, a także akcentowały konieczność posiadania wiedzy,
jak zareagować. Rodzice wskazali wreszcie trzy najmniej pomocne próby udzielania
wsparcia ich dzieciom: Wyśmiewanie mojego dziecka, Kończenie słów za moje dziecko
i Litowanie się nad moim dzieckiem. Wszystkie grupy, które wypełniły ankiety PASS
(tzn. jąkający się dorośli, jąkające się dzieci i rodzice tych dzieci), określiły logopedów
jako najbardziej wspierającą ich grupę, a kolegów z klasy jako najmniej pomocnych.
A zatem logopedzi powinni być katalizatorem zmian, szczególnie tych odnoszących
się do trudnych postaw rówieśniczych.
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W tym miejscu zgłośmy ważne zastrzeżenie. Chociaż przedstawione badania
mogą najogólniej kierować naszymi posunięciami, gdyż, co już zaznaczaliśmy, od‑
zwierciedlają one preferencje jąkających się osób, wyniki PASS uświadomiły również,
że wiele form wsparcia miało charakter wysoce zindywidualizowany. Jeżeli zatem
celem naszej interwencji jest wsparcie jednej osoby z jąkaniem, osoba ta musi zostać
włączona w proces programowania interwencji. Oczekiwania danej osoby poznamy,
wykorzystując ankietę PASS, częściowo ustrukturyzowane pytania lub kombinując
obie te metody. Podsumowując: wprawdzie możemy ustalić, co osoby jąkające się
uważają za pomocne lub nie, jednak zanim dokonamy uogólnień, musimy pozostać
też wrażliwi na indywidualne potrzeby i preferencje klienta.

KROK 4: Dokonanie pomiarów postaw wobec jąkania w grupie docelowej
Ogólny zarys
Rozumiejąc, najogólniej, ewolucję postaw wobec jąkania, warto zadać sobie pytanie,
jak wyglądają one w konkretnej grupie docelowej. Dokonanie dokładniejszego pomia‑
ru postaw wobec jąkania pozwoli: (1) zidentyfikować obszary niewiedzy dotyczące ją‑
kania i umiejętności z nim związanych, co pomoże przygotować najlepszą formę inter‑
wencji mającą na celu zmianę w tym obszarze; (2) porównać wyniki przed wdrożeniem
i po wdrożeniu programu, co przyczyni się do określenia skuteczności wybranej formy
interwencji. Naszym zdaniem podejście do pomiaru będzie zależne od kilku czynników:
wieku respondentów, stopnia trudności interpretacji wyników i, oczywiście, czasu. Na
szczęście nie musimy odkrywać koła. Opiszemy tutaj sposób badania dzieci i dorosłych
za pomocą odpowiednich wersji Ankiety opinii publicznej o ludzkich atrybutach – jąkanie
(ang. Public Opinion Survey on Human Attributes – Stuttering; POSHA–S) (St. Louis, 2011;
Weidner, St. Louis, 2014), a także dodatkowego zestawu pytań otwartych.
Badanie
Arkusz oceny POSHA–S jest powszechnie znanym narzędziem do pomiaru społecz‑
nego nastawienia do jąkania (zob. St. Louis, 2015). Jego szerokie zastosowanie łączy‑
my z inicjatywą pt. Międzynarodowy projekt badania postaw wobec różnych ludzkich
atrybutów/różnic (ang. the International Project on Attitudes Toward Human Differences),
której zadaniem było: „Zrozumienie i poprawa postaw społecznych wobec jąkania
i innych ludzkich atrybutów będących na świecie przyczyną stygmatyzacji poprzez
dokonanie obiektywnych pomiarów” (St. Louis, 2010). Trzeba nadmienić, że swój
wkład do tego projektu wniósł międzynarodowy zespół współpracowników repre‑
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zentujących 50 krajów. Obecna wersja arkusza – POSHA–S/Ch (Weidner, St. Louis,
2014) – zakresem badań objęła również dzieci, co zwiększa szansę wyjaśnienia pro‑
cesu kształtowania się i rozwoju postaw wobec jąkania. Dzięki wspólnym wysiłkom
w ramach ww. inicjatywy badawczej lepiej rozumiemy „epidemiologię postaw” rozwi‑
jających się w odpowiedzi na jąkanie; wiemy, czym są, jak się rozprzestrzeniają, kiedy
się pojawiają, znamy zmienne, które na nie wpływają itd.
Arkusze oceny POSHA–S i POSHA–S/Ch przedstawiają opinie respondentów na
skali od −100 do +100, gdzie 0 oznacza postawę neutralną, a wyższe wyniki wska‑
zują na właściwszą, pozytywną postawę w odniesieniu do jąkania. Poszczególne
punkty (tak, nie, nie wiem) odpowiadają wartościom liczbowym. W przypadku doro‑
słych definicję jąkania można uwzględnić w arkuszu lub nie, ponieważ badania wy‑
kazują, że definicja ta ma niewielki wpływ na sumaryczny wynik POSHA–S (St. Lou‑
is i in., 2011; St. Louis i in., 2016). Jednakże jeśli chodzi o dzieci, włączenie definicji
i przykładów jąkania jest obowiązkowe. Wersja POSHA–S/Ch obejmuje krótki film
przedstawiający kreskówki z osobami jąkającymi się oraz krótką definicję jąkania.
Dzięki temu uzyskujemy kontekst dla kolejnych punktów arkusza.
W obu wersjach arkusza oceny poszczególne punkty zostały pogrupowane
w kategorie odpowiadające wynikom (tzn. „cechy/osobowość”, „pomoc ze stro‑
ny…”, „przyczyna”, „potencjał”, „uczynność/pomoc”, „dystans społeczny/współczu‑
cie” i jeden bądź dwa punkty odnoszące się do doświadczenia). Są one uśredniane
jako „przekonania” lub „reakcje własne”. Wyniki częściowe uśrednia się wreszcie,
uzyskując ogólny wynik postawy ankietowanych wobec jąkania. Konstrukcja arku‑
sza POSHA–S jest szczególnie wartościowa, gdyż pozwala na interpretację wyniku
przy pomocy ram ABC. Na przykład komponent „dystans społeczny/ współczucie”
(np. Gdybym rozmawiał z osobą jąkającą się, byłbym niecierpliwy/nie chciałbym czekać,
aż ta osoba wyjdzie z zająknięcia) jest zbieżny z afektywnym aspektem postaw, punkty
komponentu „przyczyna” (Sądzę, że jąkanie jest uwarunkowane genetycznie) są zgod‑
ne z aspektem kognitywnym, natomiast punkty komponentu „uczynność/pomoc”
(np. Gdybym rozmawiał z osobą jąkającą się, czułbym zniecierpliwienie i powiedziałbym
„zwolnij” lub „rozluźnij się”) odpowiadają aspektom behawioralnym.
Poza dostarczeniem wiedzy o postawach respondentów obie wersje arkusza za‑
wierają informacje demograficzne (rodzic uzupełnia je za dziecko). Punkty w tej czę‑
ści odnoszą się do wieku, płci, poziomu wykształcenia, doświadczenia z jąkaniem
albo ekspozycją na jąkanie itd. Do zebrania tego typu danych gorąco zachęcamy,
ponieważ mogą być one później badane jako istotne zmienne.
Dorośli mogą wypełniać arkusz oceny albo w formie tradycyjnej („papierowej”),
albo on‑line (St. Louis, 2012). Do tej pory wersję dla dzieci przedstawiano ankie‑
towanym ustnie, ale dzieci czytające biegle mogą wypełnić też arkusz tradycyjnie
albo on‑line (St. Louis, Myers i in., 2019).
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Pytania otwarte
Jako sposób gromadzenia podstawowych danych można również rozważyć zasto‑
sowanie pytań otwartych dotyczących jąkania oraz wrażeń osób jąkających się. To
podejście umożliwia respondentom wytłumaczenie lub uzasadnienie odpowiedzi
(odpowiedzi typu tak, nie, nie wiem nie zawsze pozwalają na bliższy ogląd niektórych
problemów). W badaniach POSHA–S pytania otwarte stosowano przede wszystkim
w celu uzupełnienia danych ilościowych zebranych przy pomocy kwestionariusza.
To właśnie rozwiązanie polecamy. Glover i in. (2019) zadawali np. dzieciom w wieku
przedszkolnym albo starszym (do 5. klasy szkoły podstawowej) następujące pytanie:
Co znaczy słowo jąkanie? Jak można się było spodziewać, zdolność do precyzyjne‑
go definiowania zajmującego nas zaburzenia płynności mowy rosła wraz z wiekiem.
Żadne dziecko w wieku przedszkolnym nie było w stanie precyzyjnie określić, czym
jest jąkanie. Dzieci najczęściej odpowiadały: Nie wiem, ale czasem udzielały też bar‑
dzo ciekawych odpowiedzi, np.: (Jąkanie to) dinozaur. W wieku odpowiadającym po‑
ziomowi 4., 5. klasy szkoły podstawowej więcej niż połowa dzieci wypowiadała się
konkretniej, np.: To znaczy, że powtarzasz, to, co mówisz, wiele razy, Czasem wypowie‑
dzenie słowa zajmuje ci chwilę. Uzyskanie informacji jakościowych poprzez spotkania
indywidualne lub grupy dyskusyjne umożliwia pełniejsze zrozumienie pochodzenia
postaw respondentów wobec jąkania, a informacje te mogą zostać wykorzystane
podczas planowania interwencji.

KROK 5: Zrozumienie zasad zmiany postawy i ich zastosowanie wobec jąkania
Ogólny zarys
Rozumiecie już teraz dobrze, dlaczego zmiana postawy jest potrzebna i co musi‑
my rozważyć w naszych programach. Odnieśmy się jeszcze do tego, jak można ten
efekt osiągnąć. Odpowiedź pojawia się wtedy, gdy nauka (tzn. nasze dowody na
istnienie komponentów „ABC postaw” i zasad zmiany postaw) spotka się ze sztuką
(twórczą ekspresją unikatowego programu zmiany postaw). Efektywne programy
mogą wydawać się „fajne” i „łatwe do zastosowania”, ale muszą być one przede
wszystkim oparte na dowodach naukowych. Chcemy uniknąć zbytniego uproszcza‑
nia ich zawartości merytorycznej, chodzi nam również o to, aby były dostosowane
do wieku odbiorców. Niekiedy może być to trudne do osiągnięcia; należy odwołać
się wtenczas do własnej wiedzy logopedycznej i rozważyć wszystkie czynniki. W tej
części rozdziału naświetlimy podstawowe zasady zmiany postawy i zastosujemy je
do programów zmiany postawy wobec jąkania.
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Zasady zmiany postawy i ich zastosowanie wobec jąkania
1. Interwencja nie musi być wyszukana, ale musi być interesująca i znacząca
Zdradzimy Wam pewien sekret: programy zmiany postawy nie wymagają wyszu‑
kanych materiałów, długotrwałych wysiłków czy nawet dużych funduszy. Jeśli
posiadasz wiedzę, program można opracować całkiem prosto. Gdy już to sobie
uświadomimy, upewnijmy się, że zidentyfikowaliśmy i zmaksymalizowaliśmy do‑
stępne zasoby. Mogą one obejmować wiedzę szkolnego psychologa, perspektywę
nauczyciela, wsparcie rodziców czy administracji. Być może znasz osobę jąkającą
się, która podzieli się chętnie swoją historią. Może miejsce, w którym pracujesz,
dysponuje własną stroną internetową i można przekazywać tu na żywo lekcje lub
umieszczać wiadomości (np. różne informacje, ćwiczenia itd.). Być może masz do‑
stęp do materiałów, które zwiększą zaangażowanie uczestników, np. pomocy pla‑
stycznych. Wierzymy, że potrafisz stworzyć dobrą formę interwencji, korzystając
z posiadanych zasobów. Bycie pomysłowym to bycie kreatywnym.
Kluczem do efektywnej interwencji jest zaciekawienie odbiorców (co zasadniczo
nie zależy od zasobów) i wdrażanie programu tak, by było to znaczące doświad‑
czenie. Co najmniej trzy niedawne publikacje podkreślają kwestię dopasowania
interwencji do grupy docelowej (Abdalla, 2015; St. Louis i in., 2018; St. Louis i in.,
2020). Autorzy argumentują, że cokolwiek planujesz, musi to być interesujące, ina‑
czej uczestnicy przedsięwzięcia mogą nie zechcieć się niczego nauczyć. Oczywistą
rolę odegra wiek uczestników, ale uwzględnić trzeba także inne czynniki logistyczne
(por. np. porę dnia, w której odbywa się sesja interwencyjna). Uwagi dzieci w wieku
szkolnym prawdopodobnie nie przyciągniemy filmem, w którym występują kukiełki,
film dokumentalny przedstawiający jąkające się dzieci w wieku szkolnym wzbudzi
z pewnością większe zainteresowanie. Nastolatkom formalna prezentacja może wy‑
dać się nudna, a bardziej motywujący może być film dokumentalny. Analogicznie
dorośli – mogą oni np. nie mieć czasu na czytanie podręczników i poszukiwanie
w nich informacji o jąkaniu, niewykluczone, że chętniej wezmą udział w spotkaniu
z jąkającą się osobą. Jeżeli nie uda ci się przykuć uwagi słuchaczy, zmiana ich na‑
stawienia będzie dużym wyzwaniem.
2. Używanie słowa na „j” jest w porządku!
Jąkanie było i w wielu przypadkach wciąż jest tematem tabu; co więcej, wiele osób
(łącznie z logopedami!) czuje się niekomfortowo, używając słowa jąkanie (Byrd i in.,
2020). Aby zmienić czyjąś postawę wobec czegoś, musimy odejść od stygmatyzacji
i znieść zmowę milczenia otaczającą dany fenomen. Czasem oznacza to skonfron‑
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towanie się z własnymi uprzedzeniami oraz brakiem wiedzy. Słynny amerykański
gospodarz programu dla dzieci, Fred Rogers, powiedział: Wszystko, o czym można
mówić, jest możliwe do rozwiązania. Potraktujmy to jako instrument zmiany i mówmy o jąkaniu we wspierający sposób, aby poradzić sobie z piętnem, które często
mu towarzyszy. Odnosząc się do obecnego stanu wiedzy na temat wskazanego
zaburzenia płynności mowy, można stwierdzić, że tak sprofilowane mówienie o ją‑
kaniu we wspierający sposób nie nasila negatywnych postaw wobec tego zjawi‑
ska, nie pogorszy również jąkania rozmówcy. Ponadto komentowanie różnic jest
w porządku, o ile nie towarzyszą temu ocenianie i stronniczość. Wszak: „Dzieci
uczą się uprzedzeń poprzez styczność z uprzedzeniami – a nie dzięki nauce o róż‑
norodności” (Derman‑Sparks, Edwards, 2010, 4).
Nasz język opisujący jąkanie powinien być rzeczowy. Nie możemy obawiać się
też słowa z tym zaburzeniem związanego, szczególnie wtedy, gdy rozmawiamy ze
starszymi dziećmi bądź dorosłymi. W przypadku małych dzieci czasem lepiej użyć
określenia, które jest bardziej konkretne i przyjazne – typu: wyboista mowa lub roz‑
ciągliwa mowa; nie chodzi tu jednak o tabiuzację. Jeżeli czujesz się niekomfortowo,
wypowiadając słowo jąkanie, postaraj się je powiedzieć 10 razy na głos już teraz!
3. Ulepsz komponent kognitywny dotyczący jąkania jako zaburzenia
Wcześniej wspominaliśmy o różnicy między jąkaniem (zaburzeniem) a osobą jąkają‑
cą się. Wróćmy do tego ważnego rozróżnienia. Najpierw skupimy się na jąkaniu jako
zaburzeniu. Czy uczestnicy spotkania wiedzą, czym jest jąkanie i co je powoduje?
Jeżeli nie, od tego zacznijmy. Nawet jeśli mają wiedzę na ten temat, mimo wszyst‑
ko go poruszmy. Musimy być bowiem pewni, że nasi słuchacze dobrze rozumieją
problem jąkania, a ich wiedza pochodzi z wiarygodnego źródła. St. Louis i in. (2020,
14) konstatują: „Zakończone sukcesem interwencje mające na celu poprawę postaw
wobec jąkania […] zawierają wystarczającą wiedzę o tym zaburzeniu. Z drugiej stro‑
ny nieudane interwencje prawdopodobnie […] zawierają albo wiedzę niewystarcza‑
jącą albo nadmierną”.
Informacje o jąkaniu powinny zawierać jego podstawową definicję, omówienie
przyczyn pojawiania się, a nawet zabawne fakty, które go dotyczą. Sposób przeka‑
zu zależy od poziomu słuchaczy. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów; por. też
wstępną ocenę odnoszącą się do kroku 2.
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Przykłady dotyczące kognitywnego aspektu jąkania
dostosowane do różnych grup wiekowych

Małe dzieci

Jąkanie zdarza się wtedy, gdy ktoś podskakuje na słowach lub dźwiękach, np. l‑l‑l‑ubię to, albo je wydłuża: luuubię. Albo gdy komuś słowa
lub dźwięki nie chcą wyjść z buzi: l––ubię to. Jąkamy się, bo tacy się
urodziliśmy. To nie jest nic złego, to po prostu jest inne.

Dzieci w wieku
szkolnym

Jąkanie jest innym sposobem mówienia. Dźwięki i słowa mogą być powtarzane, przedłużane lub mogą się blokować. Osoby jąkające się mogą
mówić z wysiłkiem. Jąkanie może mieć podłoże genetyczne, jego przyczyną może być też różnica w sposobie pracy mózgu podczas mówienia.
Jąkanie nie jest spowodowane zdenerwowaniem czy niepokojem. Wiele
znanych osób się jąka!

Nastolatki i dorośli

Jąkanie jest przerwą w płynnym strumieniu mowy, przerwaniem płynności. Istnieją różne rodzaje jąkania, np. repetycje (powtarzanie dźwięku
lub frazy), prolongacje (przedłużanie dźwięku), bloki (gdy żaden dźwięk
się nie pojawia). Badania naukowe sugerują, że jąkanie może być łączone
z genetyką lub neurofizjologią (tzn. z tym, w jaki sposób działa ludzki
mózg, gdy mówimy). Jąkanie nie jest spowodowane nerwowością bądź
niepokojem, chociaż te czynniki w pewnych sytuacjach mogą wzmagać
jąkanie. Jąkanie występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet i zwykle rozpoczyna się w dzieciństwie.

4. Udoskonal komponent kognitywny postaw wobec jąkania u uczestników
interwencji
Jednym z najistotniejszych celów interwencji jest utwierdzenie jej uczestników
w przekonaniu, że osoby jąkające się nie muszą być niespokojne, nerwowe, nie‑
śmiałe, nieinteligentne, zamknięte w sobie, niekompetentne itd. W odpowiedzi na
te błędne założenia warto dostarczyć informacji o cechach, osobowości i potencjale
osób jąkających się (patrz przykłady poniżej).
Przykłady dotyczące kognitywnego aspektu postaw wobec osób jąkających się
dostosowane do różnych grup wiekowych

Małe dzieci

Chociaż osoby jąkające się mówią inaczej, nie znaczy to, że są złe, nerwowe lub nieśmiałe. Nie ma to związku z ich inteligencją. Osoby jąkające
się mogą robić te same rzeczy, które robią inni ludzie. Lubią się bawić
i cieszyć! To jąkanie ich odróżnia. A różnice czynią nas wyjątkowymi.

Dzieci w wieku
szkolnym

Jąkanie nie definiuje osoby jąkającej się. To jedna niepowtarzalna cecha. Jąkanie się nie ma związku z czyjąś inteligencją. Osoby jąkające się mogą robić wszystkie te rzeczy, które robią inni. To tylko jedna cząstka tego, kim są.

Rozdział 4: Zmiana społecznych postaw wobec jąkania

133

Przykłady dotyczące kognitywnego aspektu postaw wobec osób jąkających się
dostosowane do różnych grup wiekowych

Nastolatki i dorośli

Wiele osób wierzy, że osoby jąkające się są nerwowe, nieśmiałe i nieinteligentne. To nieprawda. Jąkanie jest różnicą w płynności mowy i jest
niezależne od intelektualnego i życiowego potencjału danej osoby.

5. Ulepsz aspekt afektywny odbiorców interwencji
Aspekt afektywny to komponent, nad którym chyba najtrudniej pracować, ponie‑
waż, prawdę mówiąc, nie możemy zmienić tego, co ktoś czuje. Jak założono w ra‑
mach terapii kognitywno‑behawioralnej, uczucia mogą być kontrolowane tylko przez
daną jednostkę, co zwykle jest związane z jej myślami (Beck, 2019). Oznacza to, że
komponenty kognitywny i afektywny są często ściśle powiązane. Możemy jednak
wpłynąć na przemodelowanie odczuć w związku z danym zjawiskiem (jąkaniem lub
osobami jąkającymi się), oferując obiektywne obserwacje, potwierdzając i przefor‑
mułowując czyjeś myśli.
Należy zapamiętać, że każdy słuchacz może doświadczać innych emocji i/lub
emocji o różnej intensywności. Ponadto uczucia/odczucia nie zawsze zostają wyra‑
żone w zachowaniu. Zatem nie możemy zakładać, co ktoś czuje, nie możemy rów‑
nież powiedzieć komuś, co ma czuć. Z tego powodu sugerujemy np. zapytać: Jakie
uczucia wyzwala w tobie jąkanie się tej osoby? Warto też unikać używania oceniają‑
cych komentarzy, takich jak: Byłeś nieuprzejmy, gdy ta osoba mówiła, lub narzucania
słuchaczowi swojego punktu widzenia, np.: Powinieneś się czuć komfortowo! Zamiast
tego w podobnych kontekstach lepiej użyć wyrażeń: zauważyłem/ zauważyłam, wy‑
daje mi się lub być może. Pamiętaj, że małe dzieci często wyrażają swoje uczucia przy
pomocy sztywnych klasyfikacji (por. słowa: wściekły, smutny, szczęśliwy, przestra‑
szony), dlatego może zaistnieć potrzeba przybliżenia im subtelniejszych rozróżnień
(zmieszany, zaciekawiony, niekomfortowo itp.). Korzystne mogą być także ćwiczenia
mające na celu budowanie empatii. Możecie odgrywać role według różnych scena‑
riuszy (np. pokazujących dokuczanie i znęcanie się nad kimś) lub zadać słuchaczom
pytania skłaniające ich do refleksji (typu: Co zrobiłbyś, jak byś się czuł). Praca nad
komponentem afektywnym wymaga finezji i pewnego doświadczenia, ale poniżej
przedstawiamy sugestie, które mogą okazać się pomocne.
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Przykłady dotyczące afektywnego aspektu postaw
wobec osób jąkających się dostosowane do różnych grup wiekowych

Małe dzieci

Zauważyłem/zauważyłam, że twoje oczy zrobiły się wielkie i odszedłeś,
gdy ta osoba zaczęła mówić. Może poczułeś się niekomfortowo? To, że
masz pytania, gdy ktoś brzmi inaczej niż ty, nie jest wcale złe. To znaczy,
że jesteś ciekawy!

Dzieci w wieku
szkolnym

Gdy słuchałeś/słuchałaś tej osoby, wydawało mi się, że jesteś trochę zły/
zła, ponieważ chwilę jej zabrało wypowiedzenie się. Może było to zaskakujące, bo taki sposób mówienia był nieoczekiwany. To zrozumiałe.

Nastolatki i dorośli

Niepewność i zmieszanie to uczucia, które powszechnie towarzyszą
słuchaczom, gdy słuchają osoby jąkającej się. Zrozumienie jąkania oraz
osoby, która się jąka, może pomóc słuchaczowi poczuć się inaczej i przygotować go na wspierającą reakcję.

6. Ulepsz behawioralny aspekt postaw wobec osób jąkających się w różnych grupach
wiekowych
Niejąkający się słuchacze mogą reagować w sposób niedający wsparcia osobie ją‑
kającej, dlatego że nie wiedzą, jak pomóc. Możesz przedstawić zarówno pomocne,
jak i niewspierające sposoby reagowania, aby zobrazować, co uczestnicy interwen‑
cji powinni robić, a czego unikać. Uczenie właściwych reakcji musi być oparte na
jasnych, naukowych dowodach (zob. krok 3.), ale jest to relatywnie proste.
Przykłady dotyczące aspektu behawioralnego
dostosowane do różnych grup wiekowych

Małe dzieci

Bycie miłym dla jąkających się osób to dobry wybór. Bądź spokojny i nie
odchodź. Możesz zranić czyjeś uczucia, jeżeli będziesz się śmiał lub kończył za kogoś zdania.

Dzieci w wieku
szkolnym

Gdy rozmawiasz z kimś, kto się jąka, najlepiej jest być spokojnym. Nie
jest pomocne odwracanie wzroku, kończenie za niego słów lub mówienie
mu „zwolnij”.

Nastolatki i dorośli

Dla słuchaczy pomocne są cierpliwość i utrzymanie normalnego kontaktu wzrokowego podczas rozmowy z osobą jąkającą się. Unikaj kończenia
słów lub mówienia „zwolnij”. W wielu przypadkach takie reakcje mogą
być bardziej szkodliwe niż wspierające.
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Krok 6: Wybranie i wdrożenie interwencji w zakresie zmiany postaw
Jeśli doszedłeś do tej części rozdziału, gratulujemy! Jesteśmy w końcu na etapie dzia‑
łania, wybierania i wprowadzania programu w życie. Do tej pory prawdopodobnie
zdecydowałeś, czy chcesz stworzyć własny program, zaimplementować już istnieją‑
cy czy też po prostu zaadaptować dostępne materiały do swoich specyficznych po‑
trzeb. Przeprowadzono dotąd kilka badań mających na celu zmianę postaw wobec
jąkania, opartych o różne metodologie – i otrzymano różne rezultaty. W niedawnym
badaniu retrospektywnym, przeprowadzonym przez St. Louisa i 21 współautorów,
uzyskano 29 wyników badań interwencyjnych (St. Louis i in., 2020). Omówimy tutaj
najefektywniejsze programy, a w załączeniu do tego rozdziału czytelnik znajdzie ta‑
belę podsumowującą wszystkie znane nam badania interwencyjne, w których sto‑
sowano pomiary porównawcze (w większości przypadków w testach „przed” i „po”
używano tych samych rodzajów pomiaru). Wczesne badania stosowały różne metody
pomiaru, ale w przeprowadzanych w ostatnim 10‑leciu używano narzędzia POSHA–S.
Należy pamiętać, że możliwości działania na rzecz zmiany postaw rodzą się czę‑
sto spontanicznie i bywają nieplanowane, pokażemy zatem, jak odpowiednio re‑
agować na takie momenty.
Efektywne programy, materiały i podejścia
Program Teasing and Bullying: Unacceptable Behavior (TAB) (Dokuczanie i znęcanie się.
Nieakceptowalne zachowania) (Langevin, 2000) to jeden z pierwszych programów
mających za zadanie zmianę postaw wobec jąkania. Skierowany był on do dzieci
w wieku szkolnym, a jego celem była poprawa podejścia wobec niepełnosprawno‑
ści rówieśników – ze szczególnym uwzględnieniem jąkających się dzieci. Program
obejmował 6 lekcji, które pomogły dzieciom zidentyfikować dokuczanie i prześlado‑
wanie oraz zareagować na te zjawiska, nauczyć się więcej o różnicach między ludź‑
mi, a także rozwinąć lepszą samoocenę (Langevin, 2000). Wyniki testów z udziałem
ponad 600 dzieci wykazały efektywność programu w poprawianiu reakcji dzieci na
jąkanie, jak również dokuczanie i prześladowanie (Langevin, Prasad, 2012).
Program InterACT (Weidner, 2015) jest programem edukacyjnym zaprojektowanym
w celu uzyskania pozytywnej zmiany w postawach wobec jąkania wśród małych dzie‑
ci, od wieku przedszkolnego do wczesnego wieku szkolnego. Wykorzystuje się tu fil‑
my wideo z udziałem kukiełek, spotkania w małych grupach dyskusyjnych oraz książ‑
kę z ćwiczeniami. Program wdrażany jest podczas dwóch około 30‑minutowych sesji.
Dostarcza on wiadomości o jąkaniu (tzn. o przyczynach i cechach charakterystycz‑
nych tego zaburzenia), osobach jąkających się (ich cechach i potencjale), ponadto uczy
praktycznych umiejętności w zakresie interakcji z osobą jąkającą się w szerszym kon‑
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tekście różnic miedzy ludźmi. Weidner, St. Louis, i Glover (2018) przedstawiają dalsze
szczegóły na ten temat. InterACT jest dostępny w języku angielskim, polskim, turec‑
kim, kolejne tłumaczenia pojawią się już wkrótce. Program ów zastosowano w ba‑
daniach obejmujących 80 amerykańskich i polskich dzieci, uzyskując zadowalające
wyniki (Weidner i in., 2018; Węsierska i in., 2021). Przed interwencją i bezpośrednio
po niej użyto polskiej i angielskiej wersji kwestionariusza POSHA–S/Child, umożli‑
wiającej dokonanie pomiaru postaw. Zarówno w amerykańskiej, jak i polskiej grupie
badanych stosunek do jąkania bardzo się poprawił; dzieci wyniosły z programu dużą
korzyść, zdobyły szerszą wiedzę o jąkaniu i reakcjach wobec ludzi, którzy się jąkają.
Pozostałe formy interwencji związanych ze zmianą postaw często obejmują wy‑
korzystanie filmów czy innych mediów – i również są godne uwagi. Na poprawie‑
nie postaw wobec jąkania wśród młodzieży w wieku 17−18 lat znacznie wpłynął film
fabularny Jak zostać królem (ang. The King’s Speech) (Kestenbaum, Khnonov, 2011).
Przypomnijmy: opowiada on o poruszających zmaganiach się z jąkaniem Jerzego
VI Windsora, usytuowanych na tle jednego z najbardziej burzliwych okresów w hi‑
storii Wielkiej Brytanii. Podobny efekt osiągnął dokument MTV pt. Prawdziwe życie:
jąkam się (ang. MTV True Life: I Stutter) (Schneider, 2007; Flynn, St. Louis, 2011). Film
przedstawia sylwetki trzech osób dorosłych, które się jąkają, i naświetla wpływ ją‑
kania na różne aspekty ich życia codziennego. Wydaje się, że skuteczne mogą być
także warsztaty edukacyjne podkreślające podstawowe fakty dotyczące zaburze‑
nia płynności mowy (np. St. Louis i in., 2018; Coleman i in., 2014), choć nie posiada‑
my wystandaryzowanych materiałów, z których podczas takich warsztatów można
by skorzystać. Kilka badań wykazywało wreszcie na pozytywny wpływ uczenia się
z historii z życia wziętych, spotkań z osobami jąkającymi się (bezpośrednio lub za
pomocą mediów), przede wszystkim wówczas, gdy takim spotkaniom towarzyszyło
wykorzystanie humoru (Flynn, St. Louis, 2011; Nelson, 2020).
Raz jeszcze powtarzamy: nie ma jednego, niezawodnego środka stosowanego
w pracy nad zmianą postaw. Jeśli interwencja jest zakorzeniona w rzetelnych ba‑
daniach naukowych i interesująca dla grupy docelowej, istnieje duże prawdopodo‑
bieństwo, że zakończy się sukcesem.
Zmiana postawy podczas „spontanicznie pojawiających się okazji do nauczania”
Możemy planować i planować, ale możliwości pracy nad przeobrażeniem postaw
mogą się pojawić, gdy najmniej ich oczekujemy – nazywamy je „spontanicznie poja‑
wiającymi się okazjami do nauczania”. Najczęściej potrzebujemy czasu, by się przy‑
gotować (co jest zrozumiałe); poniżej proponujemy jednakże formuły, które pomo‑
gą ci odpowiednio zareagować.
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Słuchanie i reagowanie „z teoretycznym zapleczem”

Słuchaj

Jakie było dosłowne stwierdzenie lub pytanie?

„Przetłumacz”
wiadomość

Wiadomości odbierane jako nieuprzejme lub niewrażliwe zwykle mają
głębszy sens. „Przetłumacz” obiektywnie wiadomość, aby sprecyzować,
co mówiący naprawdę próbuje przekazać.

Zidentyfikuj
komponent ABC

W oparciu o swoje tłumaczenie możesz łatwiej ustalić, czy zamierzony
cel wypowiedzi był głównie afektywny, behawioralny, kognitywny, czy
też był kombinacją wszystkich tych aspektów.

Skonstruuj swoją
odpowiedź

Co rozmówca powinien wiedzieć lub zrozumieć – por. informacje o jąkaniu, osobach jąkających się albo na temat tego, jak reagować na osoby jąkające się. Pozwól przewodnikowi po aspektach ABC określić treść
twojej odpowiedzi.

Przekaż swoją
odpowiedź

Potwierdź wagę uczuć i myśli rozmówcy i/lub używaj pozytywnego języka.

Załóżmy, że znalazłeś/znalazłaś się w różnych sytuacjach, w których musisz szyb‑
ko zareagować na niewrażliwy lub nieprecyzyjny komentarz odnoszący się do jąka‑
nia, poczyniony przez osobę niejąkającą się. Poniżej kilka przykładów, jak zastoso‑
wać „formułę” w odpowiedni sposób. W odniesieniu do osoby jąkającej się będziemy
używać imienia Jan.
Scenariusz 1: Odpowiadanie niejąkającemu się nastolatkowi

Nastolatek
stwierdza

Za każdym razem, gdy rozmawiam z Janem, czuję się bardzo niezręcznie!

„Przetłumacz”
wiadomość

Jan nie mówi tak jak ja i to powoduje, że czuję się niekomfortowo.

Zidentyfikuj
komponent ABC

Komponent afektywny

Skonstruuj swoją
odpowiedź

Potwierdź (przyjmij) uczucia nastolatka i przeformułuj jego wypowiedź.

Przekaż swoją
odpowiedź

Zauważasz, że Jan się jąka i czujesz się niepewnie, nie wiedząc, jak zareagować. Możesz zapytać Jana, jak masz się zachować, by być wspierającym słuchaczem.

Scenariusz 2: Odpowiadanie niejąkającemu się dorosłemu współpracownikowi

Współpracownik
stwierdza
„Przetłumacz”
wiadomość

Nie chcę, żeby Jan pracował w moim zespole, ponieważ jego jąkanie
ograniczy jego umiejętność wygłaszania prezentacji i rozmów z klientami.
Ludzie jąkający się są mniej zdolni do wykonywania pewnych zadań.
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Scenariusz 2: Odpowiadanie niejąkającemu się dorosłemu współpracownikowi

Zidentyfikuj
komponent ABC

Komponent kognitywny (dotyczący przekonań wobec osób jąkających się)

Skonstruuj swoją
odpowiedź

Przekaż informacje na temat jąkania i osób jąkających się.

Przekaż swoją
odpowiedź

Jąkanie nie ma związku z inteligencją jednostki, jej potencjałem czy
kompetencjami. Nawet jeżeli ktoś się jąka, może wygłaszać prezentacje
i rozmawiać z klientami. Jest inteligentnym, zdolnym i wartościowym
członkiem zespołu.
Scenariusz 3: Odpowiadanie niejąkającemu się uczniowi

Dziecko stwierdza

Nie chcę bawić się z Janem, bo śmiesznie mówi.

„Przetłumacz”
wiadomość

Nie wiem, jak wchodzić w interakcje z osobą jąkającą się.

Zidentyfikuj
komponent ABC

Komponent behawioralny

Skonstruuj swoją
odpowiedź

Zademonstruj dziecku praktyczne umiejętności odpowiadania we wrażliwy sposób, a równocześnie wskaż wspólne punkty i korzyść płynącą
z poczucia przynależności.

Przekaż swoją
odpowiedź

Być może Janowi zajmuje więcej czasu powiedzenie czegoś, ale dobrze
jest się z kimś bawić, nawet jeśli ten ktoś jest inny od ciebie. Miło jest
cierpliwie czekać, gdy on mówi. Obaj/oboje lubicie jeździć na rowerze.
Możesz mieć nowego przyjaciela!

Krok 7: Ocena skuteczności i stałości zmiany postawy
Wyobraźmy sobie, że przeszliśmy już wszystkie wyżej wymienione etapy i wpro‑
wadziliśmy w życie program mający zmienić postawy wobec jąkania. Doskonale!
Zanim jednak odetchniemy z ulgą, musimy zrobić jeszcze jeden krok, a mianowicie
ustalić, czy nasze wysiłki były skuteczne. Jak pisaliśmy wyżej (zob. krok 1.), część
ewaluacyjna będzie zależała w dużej mierze od naszych celów, podejścia i ogra‑
niczeń. Chociaż nie mamy zamiaru dyktować sposobów ewaluacji programu, to,
naszym zdaniem, powinna ona odwoływać się do strategii postępowania opisa‑
nych w ramach kroku 4. Pozwoli to na rzetelne porównanie nastawień manife‑
stowanych przed interwencją oraz po niej. Jeśli np. zastosowaliście arkusz POSHA–S/Ch w celu dokonania podstawowego pomiaru, użyjcie tego samego narzędzia
powtórnie po interwencji. Musicie również zdecydować: (1) jak szybko po prze‑
prowadzeniu programu zamierzacie dokonać pomiaru, (2) czy zamierzacie śledzić
utrzymywanie się zmiany na przestrzeni dłuższego odcinka czasu. W tym dru‑
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gim przypadku wykonajcie pomiary zaraz po zakończeniu programu lub kilka dni
później. Należy pamiętać, że poziom zanikania wypracowanego efektu może być
mimo wszystko wysoki. St. Louis i Flynn (2018) zmierzyli postawy wobec jąkania
7 lat po zakończeniu programu i zaobserwowali osłabienie postawy u mniej niż
50% uczestników interwencji (Flynn, St. Louis, 2011); należy to postrzegać w ka‑
tegoriach obserwacji napawającej optymizmem. Problem ten zasługuje z pewno‑
ścią na dalsze badania.
Programowanie zmiany postaw to proces otwarty na ciągłe ulepszenia, dlatego
oprócz osiągnięcia zamierzonych celów ważne jest także wskazanie obszaru, któ‑
ry można by udoskonalić w kolejnych wersjach programu. Poniżej znajdziecie klika
pytań do rozważenia po wdrożeniu interwencji.
Pytania do rozważenia
po interwencji

Możliwe odpowiedzi

Jakie były główne wyzwania na
Koordynacja harmonogramów, pomoc ze strony naetapie programowania interwencji? uczycieli i administracji.
Kiedy uczestnicy programu byli
Najbardziej zaangażowani byli podczas dyskusji, najnajbardziej/najmniej zaangażowani? mniej podczas filmu.
Czy zauważyłeś jakieś interesujące Śmianie się, rozproszenie uwagi, brak zaangażowania itd.
zachowania lub reakcje
uczestników spotkania?
Jakie zasoby mogłyby pozytywnie
wpłynąć na realizację programu?

Większy ekran, więcej czasu, więcej ćwiczeń do wykonania w domu itd.

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale przeszliśmy wspólnie przez 7 etapów planu interwencyjne‑
go, materiały z nim związane wyposażą Was w wiedzę i umiejętności ambasadora
pracującego na rzecz zmiany postaw. Prawie wszystkie badania naukowe poświę‑
cone nastawieniom do jąkania potwierdzają potrzebę ich właściwego kształtowa‑
nia. Dzięki wdrażaniu programów zmiany postaw wobec jąkania mamy szansę na
zmniejszenie społecznej stygmatyzacji jąkania oraz na poprawę życia osób jąka‑
jących się. Czas zatem na aktywne działanie. Miej odwagę być inicjatorem zmian
i baw się dobrze, działając!
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Pytania kontrolne
1. Termin ramy „ABC postaw” oznacza:
a) komponenty: oceny, behawioralny, kognitywny;
b) komponenty: afektywny, uprzedzenie, kognitywny;
c) komponenty: afektywny, behawioralny, kognitywny;
d) komponenty: afektywny, behawioralny, komunikacyjny.
2. Ostatnio przeprowadzone badania wykazały, że negatywne i niewłaściwe posta‑
wy wobec jąkania najwcześniej pojawiają się:
a) w wieku przedszkolnym;
b) w wieku szkolnym;
c) w adolescencji;
d) w dorosłości.
3. Wszystkie wymienione elementy są komponentami, które należy uwzględnić
w programie pracy nad zmianą postaw wobec jąkania, z wyjątkiem:
a) bieżącej informacji o przyczynach jąkania;
b) pomocnych i niepomocnych reakcji słuchaczy;
c) strategii upłynniania mowy osoby jąkającej się;
d) informacji o cechach, osobowości i potencjale osób jąkających się.
4. Które z poniżej przedstawionych elementów wchodzą w skład skutecznych pro‑
gramów interwencji zmiany postaw wobec jąkania?
a) zaangażowanie odbiorców;
b) przekazywanie odbiorcom znaczących informacji;
c) zaprezentowanie wystarczających i dokładnych informacji;
d) wszystkie powyższe.
5. Które z poniższych przykładów w świetle ostatnio przeprowadzonych badań naj‑
lepiej opisują, co osoby jąkające się uważają za wsparcie ze strony słuchacza?
a) mówienie: zwolnij;
b) bycie cierpliwym;
c) utrzymywanie naturalnego (neutralnego) kontaktu wzrokowego;
d) odpowiedzi b i c;
e) wszystkie powyższe.
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Język POSHA–S
i interwencji

Średnia wieku
(lata)

Mężczyźni (%)
Kobiety (%)

73

uczniowie
kl. 4., 5., 6.

Kanada

en

~10–12

—

608

uczniowie
klas 3.−6.

Kanada

en

9,7

54%
46%

36

uczniowie
szkoły
średniej

USA

en

18,2

50%
50%

Uczestnicy

Kraj

Langevin (1997) Uczestnicy brali udział w programie Dokuczanie i znęcanie
się. Nieakceptowalne zachowania (ang. the Teasing and Bullying: Unacceptable Behavior; TAB), zaprezentowanym przez
nauczycieli w klasie. Materiały obejmowały: 14-minutowy
film wideo i podręcznik nauczyciela składający się z 7 rozdziałów mających na celu omówienie problemu dokuczania
i prześladowania. Całkowity czas trwania: 1 3/4 godz.
Langevin,
Uczestnicy brali udział w programie Dokuczanie i znęcanie
Prasad (2012) się. Nieakceptowalne zachowania; TAB (z wyłączeniem modułu dot. budowania pozytywnych relacji), realizowanym
przez nauczycieli w klasie, w okresie 3−4 tygodni. Całkowity czas trwania: 4 godz.
McGee i in.
Uczestnicy oglądali w klasie film Głosy do zapamiętania (ang.
(1996)
Voices to Remember) (Bondarenko, 1992b).

Liczebność
badanej grupy

Autor/zy
Rok
publikacji

Interwencja

Tabela 1. Zestawienie interwencji

Leahy (1994)

Uczestnicy brali udział w rocznym kursie (40 godz.), podczas którego doświadczali ekspozycji na jąkanie podczas
wykładów, prac badawczych i bezpośredniej pracy logopedycznej z osobami jąkającymi się.

17

3. i 4. rok
licencjackich
studiów
logopedii

Irlandia

en

—

—

Snyder (2001)

A: Około połowy uczestników obejrzało 20-minutowy
fragment Speaking of Courage (pol. Mówiąc o odwadze) (Bondarenko, 1992a). B: Druga połowa obejrzała Effects of Altered Auditory Feedback at Fast and Normal Speaking Rates
(Efekty wspomagania aparaturowego informacji zwrotnych
przy szybkim i normalnym tempie mowy) (Keith, Kuhn, 1996).

55

absolwenci
logopedii

USA

en

25,3

2%
98%

Delaney (2001) A: Ośmiu uczestników obserwowało jąkanie 5 razy w tyg.
przez 30 tygodni i brało udział w grupowej terapii jąkania.
B: Dziesięciu uczestników nie przeszło szkolenia ani nie
miało doświadczenia w zakresie upłynniania mowy.

18

Walia

en

—

—

Mayo i in.
(2008)

Uczestnicy oglądali w swojej klasie skróconą wersję (około
30 min) filmu Speaking of Courage (Mówiąc o odwadze) (Bondarenko, 1992a).

43

studenci
2. roku logopedii, bez
szkolenia
w zakresie
terapii
jąkania
studenci
uniwersytetu

USA

en

—

35%
65%

Reichel,
Uczestnicy brali udział w pełnym 32-godzinnym kursie
St. Louis (2004, (na studiach magisterskich) z zakresu zaburzeń płynności
2007)
mowy, inteligencji emocjonalnej, wielokulturowości, modułów multidyscyplinarnych.
Flynn, St. Louis Uczestnicy słuchali w klasie 30-minutowej prezentacji ust(2009)
nej wygłoszonej przez osobę jąkającą się na temat jąkania,
osobistych historii (zabawnych i poważnych).
Chandrabose Uczestnicy słuchali w klasie i w warunkach gabinetu logoi in. (2010)
pedycznego przygotowanej prezentacji (40 min) na temat
jąkania.

69

absolwenci
logopedii

USA

en

27,7

4%
96%

39

uczniowie
szkoły
średniej
studenci
uniwersytetu pedagogicznego

USA

en

15,6

36%
64%

Indie

kn

~20,0

39%
61%

64
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Przed

Po

Różnica/Zmiana

PATSC-40: 20,
20, 24

119, 126, 115

—

—

—

—

pozytywna

—

0%

67%

postawy rówieśników
wobec jąkających się dzieci
(PATCS): 3,54

PATCS: 3,83

0,29

—

—

—

—

pozytywna

—

0%

31%

Woods, Williams (1976)
Woods, Williams
25-punktowa skala dyfe- (1976) 25-punktowa
rencjału semantycznego skala dyferencjału
semantycznego

Znacznie gorzej –
wycofani, małomówni
i zalęknieni.

—

—

—

—

negatywna

—

—

—

11-punktowa skala dyferencjału semantycznego

—

—

—

—

negatywna
i pozytywna

—

—

—

50-punktowa skala pomiaru postaw logopedy
wobec jąkania
(Clinicians’ Attitudes
Toward Stuttering (CATS)

—

—

—

—

mała
zmiana

—

0%

—

54-punktowy test postaw wobec jąkania,
11-punktowa skala
dyferencjału semantycznego w zakresie jąkania
i 9-punktowy
test komunikacji
25-punktowa skala dyferencjału semantycznego

—

—

—

—

mała
i pozytywna
zmiana

—

—

—

—

—

pozytywna

—

—

—

—

—

pozytywna

—

—

11-punktowa
Brak danych statystyczskala dyferencjału nych, ale gorsze oceny dla:
semantycznego
nerwowi, spięci i ma(13 z 17 studentów) łomówni. Lepsza ocena:
przyjemni, spokojni
i ekstrawertyczni.
CATS
A: Efektywne programy
operacyjne − wyższe. B:
Jąkanie łatwe do modyfikowania − wyższe, jąkanie
wynikające z różnorodnych współistniejących
czynników − niższe, brak
początkowego jąkania −
wyższe.
nie po A
Różnice postaw pomiędzy
w porównaniu z B A i B: A wyższe w zakresie
postaw jąkającego się do
swojego jąkania; skala
dyferencjału semantycznego: bez zmian dla jąkania
i komunikacji.
25-punktowa
Pozytywne zmiany
skala dyferencjału w 8 punktach: współprasemantycznego cujący, miły, emocjonalny,
inteligentny, elastyczny,
otwarty, nieśmiały
i odważny.
12
12

Zmiana w grupie
kontrolnej

Grupa kontrolna

postawy rówieśników
wobec jąkających się dzieci
(PATSC-40): 139, 146, 139

Zmiana w grupie
eksperymentalnej

Różnica/zmiana

—

Po

% Nieznający osób
jąkających się

—

Przed

% Jąkanie

Rozdział 4.: Zmiana społecznych postaw wobec jąkania

0%

19%

0

0%

59%

10

16

6

—

—

—

—

pozytywna

—

—

—

8

9

1

—

—

—

—

mała
zmiana

—
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Kraj

Język POSHA–S
i interwencji

Średnia wieku
(lata)

Mężczyźni (%)
Kobiety (%)

USA

en

23,5

37%
63%

USA

en

16,3

35%
65%

USA

en

16,2

44%
56%

43

uczniowie
szkoły
średniej

USA

en

16,2

44%
56%

10

nauczyciele

USA

en

37,9

18

studenci
logopedii
logopedzi

USA

en

19,4

USA

en

44,1

24

studenci
uniwersytetu

USA

en

20,5

10%
90%
0%
100%
0%
100%
61%
39%

21

studenci
logopedii
(studia
licencjackie
i magisterskie)

USA

en

21,9

5%
95%

51

studenci
uniwersytetu pedagogicznego
nauczyciele

Kuwejt

ar

20,3

0%
100%

Kuwejt

ar

38,6

100%
0%

profesorzy
uniwersytetu
studenci
logopedii,
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studia magisterskie

USA

en

56,9

35%
65%

USA

en

24,5

12%
88%

USA

en

22,9

0%
100%

Kestenbaum,
Uczestnicy oglądali w kinie dwugodzinny film The King’s
Khnonov (2011) Speech (Jak zostać królem) (Kings Speech, 2015).

51

Flynn, St. Louis Uczestnicy słuchali w klasie 45-minutowej prezentacji ust(2011)
nej wygłoszonej przez osobę jąkającą się na temat jąkania,
osobistych historii (zabawnych i poważnych).
Flynn, St. Louis Uczestnicy oglądali w swojej klasie 45-minutowy film MTV
(2011)
True Life: I Stutter (Prawdziwe życie: jąkam się) (Schneider,
2007) pokazujący historie trzech studentów uniwersytetu
i trzech młodych jąkających się dorosłych.
Flynn, St. Louis Uczestnicy słuchali 20-minutowej ustnej prezentacji wy(2011)
głoszonej przez osobę z jąkaniem, odwołującą się do osobistych historii. Wcześniej oglądali 45-minutowy film MTV
True Life: I Stutter (Prawdziwe życie: jąkam się) (Schneider,
2007).
Gottwald i in. Uczestnicy indywidualnie obejrzeli 12-minutowy, przygo(2011)
towany dla nich film na temat jąkania i osób jąkających się.
Gottwald i in. Uczestnicy indywidualnie obejrzeli 12-minutowy, przygo(2011)
towany dla nich film na temat jąkania i osób jąkających się.
Gottwald i in. Uczestnicy indywidualnie obejrzeli 12-minutowy, przygo(2011)
towany dla nich film na temat jąkania i osób jąkających się.
Holcombe,
Eksperymentalnie: uczestnicy indywidualnie, w laboraEisert (2012)
torium czytali jedną stronę teksu na temat jąkania i jego
przyczyn i oglądali 2-minutowy film przedstawiający osobę
jąkającą się, mówiącą o swoich trudnościach z jąkaniem.
Grupa kontrolna: uczestnicy indywidualnie, w laboratorium
czytali jedną stronę tekstu na temat zarządzania stresem
i jego przyczyn oraz obejrzeli 2-minutowy film, w którym
niejąkająca się osoba mówiła o swoim doświadczeniu prześladowania ze strony innych.
St. Louis,
Uczestnicy zapisali się na 7-tygodniowy kurs dla studentów
Enoch (2012); studiów licencjackich logopedii poświęcony naturze i teraSt. Louis,
pii jąkania.
Williams i in.
(2014); St. Louis, Przepiórka
i in. (2014)
Abdalla,
Eksperymentalnie: uczestnicy obejrzeli w klasie 17-minutoSt. Louis (2014) wy film zawierający informacje na temat jąkania, w którym
trzech jąkających się uczniów opowiadało o swoich problemach w szkole. Grupa kontrolna: bez interwencji.
Abdalla,
Eksperymentalnie: uczestnicy obejrzeli w klasie 17-minutoSt. Louis (2014) wy film zawierający informacje na temat jąkania, w którym
trzech jąkających się uczniów opowiadało o swoich problemach w szkole. Grupa kontrolna: bez interwencji.
Gottwald i in. Uczestnicy oglądali indywidualnie 12-minutowy film wideo
(2014)
na temat jąkania zawierający historie osób jąkających się.

40

Reichel,
St. Louis (2011);
Junuzović-Žunić i in. (2015)
Beste-Guldborg i in. (2015)

17

Uczestnicy brali udział w 32-godzinnym kursie dla studentów studiów magisterskich, obejmującym informacje na
temat zaburzeń płynności mowy oraz moduł interdyscyplinarny.
Uczestnicy (słuchacze 13-tygodniowego kursu na temat zaburzeń płynności mowy − ok. 40 godz.) prowadzili przez ok.
30 min wywiad z jąkającą się osobą dorosłą lub rodzicem
jąkającego się dziecka.

43

10

54

19

18
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Autor/zy
Rok
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8%
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11

—

—

—

—
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—

0%
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19

44
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—

—

—

—

—

2%

30%
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33
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—

—

—

—
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bardzo
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9

—

—

—

—
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—

10%
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40
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11

—

—

—

—

0%

11%

28

37

9

—

—

—

—

0%

0%

56

56

1

—

—

—

—

0%

21%

22
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46

14
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—

—
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—
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-9

0
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—
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-8

0

49

-13

-12

1
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35
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—
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—

0%
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24
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1

36

Spears, Hudock Uczestnicy obejrzeli film demonstrujący jąkanie i wykonali
i in. (2015)
zadanie polegające na pseudojąkaniu podczas wystąpienia
publicznego (60 min).

13

Węsierska i in. Eksperymentalnie: uczestnicy obejrzeli 45-minutową pre(2015)
zentację PowerPoint o jąkaniu. Grupa kontrolna: brak interwencji.
Węsierska i in. Eksperymentalnie: uczestnicy obejrzeli 45-minutową pre(2015)
zentację PowerPoint o jąkaniu. Grupa kontrolna: brak interwencji.
Węsierska i in. Eksperymentalnie: uczestnicy obejrzeli 48-minutową pol(2015)
ską adaptację filmu BBC Mowa dziecka (ang. Kid’s Speech).
Grupa kontrolna: brak interwencji.
Węsierska i in. Eksperymentalnie: uczestnicy obejrzeli 48-minutową pol(2015)
ską adaptację filmu BBC Mowa dziecka (ang. Kid’s Speech).
Grupa kontrolna: brak interwencji.
Stork, Johnson Uczestnicy przeprowadzili wywiad z osobą jąkającą się i
(2016)
rodzicami (ok. 30 min) w ramach tygodniowego kursu na
studiach magisterskich na temat niepłynności mowy.

50

Bolton i in.
(2017)

Uczestnicy brali udział w 4-godzinnym interaktywnym
warsztacie dotyczącym jąkania i zasad zachowania w klasie.

20

St. Louis, Flynn Siedem lat wcześniej uczestnicy wysłuchali w klasie 45-mi(2018)
nutowej prezentacji ustnej o jąkaniu i osobistych przeżyciach osoby jąkającej się. Albo: po obejrzeniu 45-minutowego filmu MTV True Life: I Stutter (Prawdziwe życie: jąkam
się) (Schneider, 2007), nastąpiło wysłuchanie 20-minutowej
prezentacji ustnej.
St. Louis i in.
Uczestnicy wzięli udział w 2-godzinnym warsztacie dostar(2018)
czającym wiedzy o jąkaniu i jego emocjonalnych aspektach,
prowadzonym przez specjalistę ds. jąkania oraz przewodniczącego grupy samopomocowej.

36

młodzi
dorośli

132

nauczyciele

12

27

16

37

26

27

Mężczyźni (%)
Kobiety (%)

Kuhn, St. Louis W klasie, w obecności nauczyciela, uczniowie oglądali
(2015)
15-minutowy film opracowany przez Stuttering Foundation
Dzieci dzieciom o jąkaniu (ang. Stuttering. For Kids by Kids) 1
(The Stuttering Foundation, 2017).
Kuhn, St. Louis W szkolnej stołówce w obecności jedynie badacza uczest(2015)
nicy obejrzeli 15-minutowy film wideo, opracowany przez
Stuttering Foundation Dzieci dzieciom o jąkaniu (ang. Stuttering. For Kids by Kids) 1 (The Stuttering Foundation, 2017).
Junuzović-Žu- Uczestnicy 2. roku studiów licencjackich uczęszczali na
nić i in. (2015) 45-godzinny kurs na temat zaburzeń płynności mowy (terapia jąkania), obejmujący praktyczny udział w terapii jąkania.

27

Średnia wieku
(lata)

52

Język POSHA–S
i interwencji

Beste-GuldUczestnicy (słuchacze 13-tygodniowego kursu na temat zaborg i in. (2015) burzeń płynności mowy − ok. 40 godz.) prowadzili przez
ok. 30 min wywiad z jąkającą się osobą dorosłą lub rodzicem jąkającego się dziecka.
Junuzović-Žu- Uczestnicy brali udział w 45-godzinnym kursie na studiach
nić i in. (2015) licencjackich dotyczącym zaburzeń płynności mowy.
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16,9

34%
66%

pl

20,4

13%
87%

pl

17,9

35%
65%

pl

21,9
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studenci
USA
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studenci
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USA
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średniej
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średniej

USA

studenci
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USA
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studia magisterskie
uczniowie
Polska
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uczniowie
Polska
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studenci
Polska
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studenci
USA
logopedii,
studia magisterskie
nauczyciele
UK

1
Film jest dostępny w polskiej wersji językowej (z polskimi napisami) na stronie LOGOLab:
https://www.logolab.edu.pl/.
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Język POSHA–S
i interwencji

Średnia wieku
(lata)

Mężczyźni (%)
Kobiety (%)

St. Louis i in.
(2018)

Uczestnicy brali udział w 15-tygodniowym kursie (ok. 23
godz.) na temat jąkania, obejmującym realizację różnorodnych zadań, m.in.: (a) wywiad z osobą jąkającą się, (b)
uczęszczanie na spotkania grupy samopomocowej, (c)
uczęszczanie na dodatkowy 2-godzinny warsztat dla nauczycieli.
Weidner i in.
Uczestnicy oglądali dwa filmy kukiełkowe o jąkaniu i po(2018)
czuciu przynależności; brali udział w częściowo sterowanej
dyskusji w małych grupach, uzupełniali obrazki z zeszytu
ćwiczeń programu InterACT (Weidner, 2015), które zabrali
potem do domu. Całość trwała ok. 1 godz.
Chu (2021)
Uczestnicy obejrzeli w szkole 8-minutowy film on-line na
(Personal com- temat diagnozowania jąkania, zarządzania jąkaniem i jego
munication)
wpływu na życie jednostki, zawierający osobiste wypowiedzi osoby jąkającej się.
Williams i in.
Eksperymentalnie: uczestnicy słuchali logopedy i z nim roz(2019)
mawiali. Logopeda w 10-minutowej prezentacji PowerPoint
naświetlił tematykę 7 zagadnień dotyczących natury jąkania, zarządzania jąkaniem i przekazał porady dla nauczycieli.
Grupa kontrolna: brak interwencji.
Williams i in.
Eksperymentalnie: uczestnicy słuchali logopedy i z nim roz(2019)
mawiali. Logopeda w 10-minutowej prezentacji PowerPoint
naświetlił tematykę 7 zagadnień dotyczących natury jąkania, zarządzania jąkaniem i przekazał porady dla nauczycieli.
Grupa kontrolna: brak interwencji.
Azios i in.
Uczestnicy w ramach zajęć z fonetyki obejrzeli krótki klip
(2020)
wprowadzający do tematyki jąkania (przed napisaniem testu
wstępnego), a następnie przez 4 tyg. oglądali inspirujące filmy ukazujące osoby jąkające się i jedną osobę niejąkającą
się (czas trwania: 53 min), uświadamiające, jak mogą być postrzegane niedoskonałości spowodowane jąkaniem i jak je
pokonać. W podsumowaniu pojawiały się dyskusje grupowe.
Hearne i in.
Uczestnicy czytali on-line szczegółowe informacje na te(2020)
mat jąkania i obejrzeli 20- minutowy film o jąkaniu nakręcony przez Michael Palin Center pt. Poczekaj, poczekaj, jeszcze
nie skończyłem…) (ang. Wait, wait, I'm not finished yet…).
Nelson (2020) Eksperymentalnie: uczestnicy wysłuchali dwóch wywiadów, w których osoby jąkające się mówiły o swoich trudnościach z jąkaniem i o tym, jak na nie reagować (30 min,
podcast). Grupa kontrolna: uczestnicy czytali po cichu
(przez ok. 14 min) transkrypcję dwóch wywiadów z podcastu w którym jąkanie przedstawiono „ortograficznie”.
Węsierska i in. Uczestnicy oglądali dwa filmy kukiełkowe o jąkaniu i po(2021)
czuciu przynależności; brali udział w częściowo sterowanej
dyskusji w małych grupach, uzupełniali obrazki z zeszytu
ćwiczeń programu InterACT (Weidner, 2015), które zabrali
potem do domu. Całość trwała ok. 1 godz.
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Rozdział 5
Carolyn Cheasman, Rachel Everard

Akceptacja a jąkanie

Jesteśmy jąkającymi się logopedkami. Obie osobiście doświadczyłyśmy zinternali‑
zowanego (ukrytego) jąkania, problemów i wyzwań w drodze do akceptacji jąkania.
Obie specjalizujemy się w pracy z jąkającymi się dorosłymi i w tym rozdziale będzie‑
my odnosić się do naszych doświadczeń.

Jaki jest związek akceptacji z jąkaniem?
Celem wprowadzenia
Wielu logopedów pracujących z osobami jąkającymi się dostrzega znaczenie akcep‑
tacji w terapii. Co ciekawe, przeglądając literaturę przedmiotu, możemy zauważyć,
że termin ten pojawia się w różnych podejściach do terapii i jest stosowany w od‑
niesieniu do różnych celów.
Cheasman (2013) opisała strategie unikania jako sposoby radzenia sobie z jąka‑
niem, behawioralne dodatkowe zabezpieczenia wynikające z postawy nieakceptu‑
jącej jąkania. Van Riper (1973) opisuje długoterminową fazę desensytyzacji w terapii,
podczas której klienci są zachęcani do otwartego jąkania i redukowania zachowań
unikania. Częściowo może to służyć zaakceptowaniu jąkania, ale jest to również
postępowanie poprzedzające fazę jego modyfikacji. Warto zauważyć, że Van Riper
mówi o akceptacji również w podejściu terapeuty do jąkania się klienta: „przy cie‑
płym, akceptującym i zaangażowanym terapeucie poziom niepokoju wywoływany
przez stare bodźce sukcesywnie obniża się” (s. 267).
Cały program terapii Josepha Sheehana koncentruje się na redukowaniu stoso‑
wania przez klienta strategii unikania. W tym podejściu klienci są zachęcani do ją‑
kania się w sposób bardziej otwarty i swobodny (Sheehan, 1970). Opisuje on różne
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poziomy unikania, łącznie z tak wysokim poziomem tej strategii, że klienci unikają
mówienia w roli osoby jąkającej się. Nie jest jednak jasne, czy pisze on o akceptacji
ogólnie, czy raczej akceptacji roli „osoby jąkającej się” jako paradoksalnego środka
do celu uzyskania większej płynności mowy. Autor pisze:
[…] efektem będzie osoba akceptująca siebie i przystosowująca się łatwo albo do
roli osoby jąkającej się, albo osoby mówiącej normalnie, która minimalnie zmaga
się z sobą, gdy się jąka, i czuje się swobodnie oraz komfortowo w roli rozmów‑
cy, niezależnie, czy jąka się, czy nie. Połączenie samoakceptacji i akceptacji roli
prowadzi do wolności w roli rozmówcy i większej płynności, co jest ostatecznym
produktem tego podejścia (Sheehan, 1970, 22).

Zarówno dla Van Ripera, jak i dla Sheehana celem pracy nad zredukowaniem strate‑
gii unikania było osiągnięcie większej swobody w produkowaniu mowy. Niektórzy
bardziej współcześni autorzy kwestionowaliby każde podejście, które włączałoby
modyfikację mowy, jako skoncentrowane na akceptacji (Simpson i in., 2019). Plex‑
ico i in. (2005) przeprowadzili badanie jakościowe, w którym prosili osoby jąkają‑
ce się o zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu jąkaniem
i stwierdzili, że wiele osób za ważną uznało rosnącą akceptację. Plexico i in. (2009,
110) piszą: „Akceptacja jest kontrą na źle zaadaptowane zachowania wtórne i poma‑
ga poprawić zdrowie psychiczne oraz strategie radzenia sobie z jąkaniem”.
Yaruss (2012, 187) tak wypowiada się o tym, czym w jego rozumieniu jest akcep‑
tacja:
[…] osiąganie zwiększenia akceptacji jąkania jest czynnym procesem – nie pod‑
dawaniem się, ale ciągłą pracą nad przyszłym celem, kiedy to klient będzie mógł
komunikować się efektywniej i swobodniej, z mniejszą obawą dotyczącą jąkania.
Osobom jąkającym się, które osiągnęły większą akceptację swojego jąkania, ła‑
twiej jest nie tylko komunikować się z innymi, ale również żyć tak, jak chcą.

Co rozumiemy pod pojęciem akceptacja?
Akceptacja jest terminem często używanym przez osoby jąkające się i logopedów.
Jak możemy rozumieć to pojęcie, aby było pomocną jakością terapeutyczną lub
postawą wobec jąkania? Spróbujemy zdefiniować, co znaczy ten termin dla nas,
autorek. Definicja zawarta w The Oxford Dictionary brzmi następująco: „zgoda na
coś i aprobata”. Nie wydaje się ona pomocna w naszym kontekście. Co zatem ro‑
zumiemy pod pojęciem akceptacja? To delikatna kwestia, bo choć wszyscy myślimy,
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że rozumiemy to słowo, dla różnych ludzi może ono mieć jednak różne znaczenie
i różny ładunek emocjonalny. Na przykład dla pewnych osób akceptacja może im‑
plikować rezygnację, poddanie się, dla innych – „zaciśnięcie zębów i wykonywanie
swego zadania dalej”. Żadne z tych znaczeń nie jest ani szczególnie pomocne, ani
terapeutyczne. Dla nas coraz bardziej trafne wydaje się spojrzenie na akceptację
przez pryzmat podejścia mindfulness (bycia świadomym, uważnym). Mindfulness
jest podejściem koncentrującym się wokół pojęcia akceptacja, zacznijmy zatem od
dwóch definicji z literatury przedmiotu.
Segal i in. (2002, 276) definiują akceptację w kategoriach pozwolenia i stanu: „po‑
zwolenie na dane doświadczenie oznacza stworzenie przestrzeni dla tego, co ma się
zdarzyć, czymkolwiek by to nie było, zamiast próby stworzenia innego rodzaju stanu”.
Harris (2009, 134) z perspektywy zwolennika terapii akceptacji i zaangażowania
(ang. Acceptance and Commitment Therapy; ACT) stwierdza: „Pozwolenie naszym
myślom i uczuciom na bycie takimi, jakimi są, niezależnie od tego, czy są przyjem‑
ne, czy bolesne; otwarcie się, stworzenie dla nich przestrzeni i pozwolenie im na
przyjście i odejście, jak to się naturalnie dzieje”.
Rozumiemy zatem, że mówimy o bardzo szczególnym podejściu do doświadcze‑
nia i postawie obecnej w obliczu różnorodnych doświadczeń. Podając szeroki zakres
znaczeń łączonych z pojęciem akceptacja, zdecydowałyśmy się na użycie różnych
alternatywnych określeń:
• pozwalanie rzeczom na bycie tutaj;
• niech tak będzie;
• tworzenie przestrzeni dla…;
• otwieranie się na…
Zapraszamy ludzi do wniesienia ich podejścia, np. ciekawości, tolerancji i przyjaźni,
do swojego doświadczenia i pytamy, czy byliby chętni stworzyć przestrzeń dla cze‑
goś, co może nadejść. Wszystko to jest poruszaniem się w kierunku przeciwnym do
oporu. W bardziej tradycyjnej terapii jąkania podejście takie wspiera zbliżenie się
do doświadczania jąkania niż do jego unikania. Akceptacja przeciwstawia się więc
próbom kontroli czy naprawiania – strategiom często stosowanym przez osoby ją‑
kające się w celu zarządzania jąkaniem. Próby kontroli i naprawiania mogą często
prowadzić do większego zmagania się i wyparcia.
Należy zrozumieć, że w ujęciu mindfullness akceptacja jest antytezą pasywnej
rezygnacji. Zgoda, przyzwalanie, aby działo się to, co się dzieje, tworzenie prze‑
strzeni dla czegoś, otwieranie się na coś – to wszystko aktywne procesy. W ten
sposób akceptacja staje się aktywnym zwrotem w kierunku doświadczenia i – co
ciekawe – rzeczy mogą same zacząć się zmieniać, gdy przestajemy świadomie czy‑
nić je innymi. Zgodnie z tym Segal i in. (2002) cytują Rosenberga (1998, 138): „nie‑
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kiedy najlepszym sposobem, aby dostać się z punktu A do punktu B, jest pozostać
w pełni w punkcie A”. Jest to inny sposób na przeżycie trudnego doświadczenia,
który leży u podstaw terapii opartej na zasadach mindfulness. Poprzez przyzwole‑
nie na to, co jest tu i teraz, zaczynamy rozwijać inną relację, która, paradoksalnie,
może prowadzić do zmiany.
Fragment wiersza Gospoda (The Guest House) Rumiego (średniowiecznego poety
sufickiego) ilustruje, jak radykalne podejście jest tu przedstawione:
Istota ludzka jest gospodą
Każdego dnia nowy podróżny
Radość, depresja, skąpstwo
Jakaś chwilowa świadomość przychodzi
Jak niespodziewany gość.
Powitaj i zabaw ich wszystkich!...
(tłum. na angielski Barksa i in., 1995, tłum. na polski M. Kądzioła)

Akceptacja i terapia modyfikacji jąkania
Na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami jąkają‑
cymi się naszym zamiarem w tym rozdziale jest zademonstrowanie, jak akceptacja,
w sensie „niech tak będzie”, i otwarcie się na doświadczenie odgrywają istotną rolę
w procesie zmiany i jak terapeuta może ułatwiać ten proces. Podejściem terapeu‑
tycznym, które ilustrowało centralne znaczenie akceptacji w procesie terapii, jest
terapia modyfikacji jąkania, ale niektóre pojęcia są ogólne w swojej naturze i mogą
znaleźć zastosowanie również w innych podejściach. Więcej informacji na temat
terapii modyfikacji jąkania znajdą Państwo w rozdziale 9. w tej książce lub pracach
Manninga i DiLollo (2017) oraz Warda (2018).

Pierwsze spotkanie z klientem
Przychodzący na terapię dorosły klient rozpoczął już podróż w kierunku akceptacji,
chociaż może nie postrzegać jej w ten sposób. Sam fakt, że szuka pomocy, wska‑
zuje na to, że jest przynajmniej na etapie przygotowawczym lub na etapie działa‑
nia według modelu etapów zmiany (ang. The Stages of Change Model; Prochaska,
DiClemente, 1983). Przyznał już przed sobą, że jego jąkanie jest wystarczająco waż‑
nym powodem, aby szukać pomocy. To stwierdzenie jest pierwszym, ogromnie istot‑
nym krokiem w kierunku akceptacji.
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Pierwsze spotkanie z klientem jest wspaniałą okazją dla terapeuty umożliwia‑
jącą mu wprowadzenie narracji przeciwnej do dotychczasowo uzyskanych przez
klienta w innych terapiach. Podejście skoncentrowane na kliencie (Rogers, 1961),
ciepło i empatia terapeuty (Van Riper, 1973) mają kluczowe znaczenie w całej te‑
rapii: zamiast oceny oferujemy współczucie i empatię; zamiast szybkich rozwią‑
zań terapeuta daje czas na wysłuchanie i zrozumienie klienta, nie stawiając siebie
w pozycji eksperta. Logopeda rozpoznaje silne strony klienta i jego wewnętrzny
potencjał do zmiany, budując w ten sposób fundament dla silnej i pełnej zaufa‑
nia relacji terapeutycznej. Z naszego doświadczenia wynika, że nawet na począt‑
ku relacji z terapeutą klient jest gotowy swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia
dotyczące jąkania i rozpocząć odchodzenie od postawy zaprzeczania i unikania do
podejścia otwartości i nadziei.
Używanie języka ma tu ogromne znaczenie: podczas gdy klient może opisywać
swoje jąkanie w sposób negatywny (np. Moje jąkanie jest bardziej nasilone, kiedy jestem zestresowany), terapeuta może zaprezentować inny, akceptujący sposób wi‑
dzenia, przez konsekwentne unikanie języka zawierającego ocenę (np. Więc jąka
się pan bardziej, gdy pan jest zestresowany). Stosowanie języka dotyczącego jąkania
zostanie omówione w dalszej części rozdziału na temat społecznego modelu nie‑
pełnosprawności i jąkania.

Oczekiwania klienta
Z naszego doświadczenia wynika, że klient rozpoczynający terapię może oczekiwać,
że jego jąkanie zostanie „naprawione” lub wyleczone dzięki pomocy terapeuty bę‑
dącego ekspertem w swojej dziedzinie. Musimy przedyskutować te oczekiwania
z wrażliwością i ostrożnością, aby klient utrzymał swoją nadzieję na zmianę. Na
tym wczesnym etapie terapeuta zachęca klienta do spojrzenia na terapię jak na po‑
dróż, w której ciekawość, otwarty umysł i chęć eksperymentowania będą działały
na jego korzyść. Użycie terminu akceptacja prawdopodobnie nie będzie pomocne
w tej wczesnej fazie, ponieważ klient może zinterpretować go jako potrzebę pogo‑
dzenia się z faktem, że zmiana w zakresie jego jąkania nie jest możliwa.

Terapia modyfikacji jąkania
Poniższa część rozdziału odnosi się do terapii modyfikacji jąkania, którą praktyku‑
je się w City Lit (Cheasman, Everard, 2013), będącą pod silnym wpływem prac Van
Ripera (1973) i Sheehana (1970). Sukces tej terapii polega na zdolności klienta do
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podjęcia pracy zarówno nad jawnymi, jak i ukrytymi aspektami jąkania, zaprzestania
stosowania strategii unikania, które mogłyby się rozwinąć, a także wypracowania
innego podejścia do jąkania i nauczenia się sposobów na jego upłynnienie.

Pierwszy etap: identyfikacja
Można postrzegać identyfikację jako integralną część procesu prowadzącego do ak‑
ceptacji, jako otwarcie się na i bycie w tym, co jest. W ten sposób pełny zaciekawie‑
nia klient uczy się identyfikować w szczegółach swój wzorzec jąkania, swoje myśli
i uczucia oraz techniki unikania związane z jąkaniem. To szczegółowe badanie za‑
wiera jeden bardzo istotny czynnik wymieniony wcześniej, a mianowicie: gotowość
bycia w pełni obecnym i otwartym na doświadczenia umożliwia nam dokonywanie
mądrych wyborów i zmian. Terapeuta aktywnie kreuje atmosferę, w której wolno
się jąkać, jąkanie jest dobrze widziane i jest się do niego zachęcanym. Poszukuje
się przykładów jąkania i poddaje się je badaniom, a nie unika się ich i zaprzecza ist‑
nieniu. W ten sposób klient staje się bardziej otwarty na momenty jąkania, a także
rozwija umiejętność opisywania własnego wzorca jąkania i bycia w pełni świado‑
mym fizycznych aspektów jąkania poprzez ich rejestrowanie i zamieranie w bezru‑
chu. Podobnie zachęcamy klienta do eksplorowania myśli i uczuć związanych z ją‑
kaniem i jego strategii radzenia sobie z nim.
Nie jest to absolutnie łatwy etap terapii: klient często przez wiele lat unikał mo‑
mentów jąkania i nie dzielił się z innymi refleksjami na temat wpływu jąkania na
niego lub nawet odmawiał sobie prawa do takich myśli i uczuć. Otwarcie się i by‑
cie gotowym na doświadczanie zarówno jawnych, jak i ukrytych aspektów jąkania
wymaga odwagi, siły i czasu. Niektóre z zadań etapu identyfikacji mogą zmuszać
klienta do konfrontacji z czymś trudnym i bolesnym, np. gdy ogląda on nagranie
wideo, na którym widzi i słyszy, jak się jąka. Przygotowaniem do takiej fazy kon‑
frontacji może być oglądanie nagrań innych osób jąkających się przy wspierającej
obecności terapeuty.

Etap drugi – desensytyzacja (odczulanie)
Gdy klient posiądzie już wiedzę o swoim wzorcu jąkania oraz jego kognitywnych
i afektywnych komponentach, stanie się on być może bardziej otwarty na doświad‑
czanie swojego jąkania i gotowy do przejścia do następnego etapu – desensytyzacji.
Cheasman i Everard (2013, 137) opisały długoterminowe cele desensytyzacji jako
„stawanie się bardziej otwartym i akceptującym własne jąkanie i ustępowanie ne‑

Rozdział 5: Akceptacja a jąkanie

165

gatywnych emocji go dotyczących”. Ważne jest, aby klient był chętny do doświad‑
czania emocji związanych z jąkaniem, niektóre z nich będą trudne i bolesne. Inte‑
resujące jest, że jeszcze w 2013 roku nazywaliśmy takie emocje negatywnymi, co
sugerowało, że są one nieakceptowalne. Obecnie stosujemy alternatywne, mniej
oceniające określenia, takie jak: bolesne, trudne, nieprzydatne.
Na tym etapie terapii zmiany w podejściu do jąkania powodowane są głównie
poprzez zmiany w zachowaniu: ograniczenie stosowania strategii unikania, „auto‑
reklamę” (ujawnienie się jako osoba jąkająca się) i dobrowolne jąkanie się.
Redukcja stosowania strategii unikania wiąże się z większą akceptacją jąkania
przez klienta, co wynika bezpośrednio z podejścia opisanego we wcześniejszej czę‑
ści rozdziału. Unikanie jąkania pojawia się na różnych poziomach (Sheehan, 1970)
i może być postrzegane jako przeciwieństwo akceptacji, pełna niechęci odpowiedź
na jąkanie, gdy jest ono uznawane za nieakceptowalne. Redukcja zachowań uniko‑
wych, takich jak powiedzenie wybranego słowa zamiast zastępowania go innym
lub odzywanie się na spotkaniu zamiast pozostania milczącym, jest z kolei podej‑
ściem kontrastującym, otwieraniem się na doświadczanie jąkania. Klient manife‑
stuje w ten sposób chęć pokazania swojego jąkania zamiast ukrywania go. Dzięki
otwartemu jąkaniu klient przygotowuje się na modyfikację mowy: nie sposób mo‑
dyfikować momentów jąkania, jeśli pozostają ukryte pod niezliczoną liczbą wyszu‑
kanych strategii unikania.
Podobnie „autoreklama” (zwana również samoujawnieniem) jest ważnym narzę‑
dziem w stawaniu się coraz bardziej otwartym w kwestii jąkania (Boyle, Gabel, 2020).
Klient ujawnia, że się jąka, w wybranym przez siebie momencie, mówiąc np. Notabene, jąkam się i pomoże mi, jeśli dasz mi trochę więcej czasu. To relatywnie proste,
bezpośrednie, asertywne stwierdzenie może dać klientowi dużą moc i jednocześnie
zachęcać go do otwartości i szczerości. Może to być pomocne na późniejszym etapie
terapii, gdy klient będzie pracował nad modyfikacją momentów jąkania. Może wte‑
dy powiedzieć coś takiego: Pracuję teraz nad swoją mową, więc mogę brzmieć trochę
inaczej. Poprzez ujawnienie faktu jąkania klient daje sobie przyzwolenie na jąkanie
i przygotowuje na to rozmówcę. Czasem jednak w efekcie ujawnienia swojego jąka‑
nia klient odkrywa, że łatwiej mu mówić. Wtedy niefortunnie może zacząć stosować
technikę „autoreklamy” w celu uniknięcia jąkania. W takim przypadku zachęcamy
klienta do dobrowolnego jąkania, czyli zastosowania innego potężnego narzędzia
opisanego poniżej: desensytyzacji.
Celem dobrowolnego jąkania jest świadome i otwarte jąkanie się. Opieramy się
tutaj na założeniu, że jeżeli zdecydujemy się na zrobienie czegoś, czego się boimy
(w tym przypadku jest to jąkanie), istnieje prawdopodobieństwo, że poziom lęku
w efekcie może się znacznie obniżyć. To potężne antidotum na strategie unikania
jąkania ujawnia, że lęki z nim związane są w większości przypadków bezzasadne.
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Poprzez ćwiczenie różnych aspektów pracy nad desensytyzacją klient zaczyna
jąkać się w sposób bardziej otwarty i prawdopodobnie rozwinie inne podejście do
swojego jąkania po to, aby przygotować się do kolejnego etapu terapii: modyfikacji.

Etap trzeci: modyfikacja
Celem modyfikacji jest łatwiejsze przechodzenie momentów jąkania przez klienta.
Aby to osiągnąć, klient musi być świadomy momentu jąkania, raczej na to pozwa‑
lając, niż próbując uciekać. Wszystkie typy modyfikacji (przed blokiem, w bloku, po
bloku) wymagają od klienta spokojnej reakcji na moment jąkania, a nie zaś reago‑
wania przeciw niemu, gdyż prowadzi to do zmagania się i napięcia. Bailey (2019, 25)
wyraźnie odróżnia niepłynność stanowiącą przyczynę (zaburzenie) i wyuczone za‑
chowania zwalczania problemu: „Dla mnie walką jest wszystko, co robimy, czasem
bardzo pomysłową i ekstremalną próbą uniknięcia jąkania, a w gruncie rzeczy unik‑
nięcia doświadczania i pokazywania momentu niepłynności”.
Techniki modyfikacji jąkania, jak i praca nad zredukowaniem liczby zachowań uni‑
kowych w fazie desensytyzacji umożliwiają klientowi zmniejszenie zmagania się i ła‑
godniejsze przechodzenie przez moment jąkania. Sposób, w jaki uczymy modyfikacji,
jest istotny: zachęcamy klienta do przyzwolenia na wystąpienie momentu jąkania,
a nie kontrolowanie go. Jest to szczególnie ważne, gdy uczymy modyfikacji jąkania
w bloku, kiedy to klient poznaje, jak ruszyć do przodu i łatwiej wyjść z momentu ją‑
kania. Rozwinięcie bardziej akceptującego, przyzwalającego, pełnego zaciekawienia
podejścia do jąkania ułatwia pracę nad jego modyfikowaniem.

Akceptacja i zinternalizowane (uwewnętrznione) jąkanie
Osoby, u których występuje ukryte jąkanie, charakteryzują się wysokim poziomem
płynności mówienia, dużą liczbą stosowanych strategii unikania jąkania i silnie od‑
czuwanymi, bolesnymi emocjami związanymi z jąkaniem. Postanowiłyśmy poświę‑
cić tej grupie oddzielną część rozdziału, ponieważ akceptacja jest dla takich osób
wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Często czują się oni mocno związani z koncepcją
Sheehana o unikaniu roli osoby jąkającej się (Sheehan, 1970). Większość osób jąka‑
jących się może przez pewien czas mówić płynnie, mają oni zatem swoją „płynną
tożsamość” czy rolę. Możemy mówić o unikaniu roli, gdy osoba jąkałaby się, ale tego
nie chce, nie chce pokazać tego aspektu swojej tożsamości, swojej roli. Jąkający się
starają się pozostawać w roli osoby mówiącej płynnie, choć rzeczywistość jest inna
w danej chwili. Wiele jąkających się osób próbuje to robić, ale podstawowa różnica
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między nimi a osobami ze zinternalizowanym jąkaniem polega na tym, że tym dru‑
gim udaje się „grać w tę grę” z dużym sukcesem. Często udaje się im uchodzić za oso‑
by mówiące płynnie. Nie jąkają się w sposób otwarty, a słuchacze nie postrzegają
ich jako osób jąkających się. Ten poziom unikania jąkania znajduje się w centrum ich
tożsamości i akceptacji, innymi słowy występuje tu całkowity brak akceptacji bycia
osobą jąkającą się lub dostrzeżenia jąkania przez innych. Wszelkie strategie unikania
z innych poziomów opisanych przez Sheehana zostają uruchomione, aby osoba nie
była postrzegana jako jąkająca się. Wszystkie strategie unikania służą utrzymaniu
lęku przed jąkaniem i sterowaniu dynamiką niepłynności. Ta analiza dylematu ukry‑
tego jąkania prowadzi do ujawnienia się klienta (ang. coming out) jako osoby jąkającej
się, co stanowi centralną część procesu terapeutycznego (Cheasman, Everard, 2013).
Zagadnienie tożsamości jest bardziej skomplikowane, osoby z uwewnętrznionym
jąkaniem nie identyfikują się bowiem w pełni z osobami mówiącymi płynnie, po‑
nieważ wiedzą, że się jąkają. Często nie identyfikują się w pełni również z osobami
jąkającymi się. Tanya opisuje ten dylemat sugestywnie w dalszej części tego roz‑
działu (s. 173). Ujawnienie się jako osoba jąkająca często ułatwia klientowi poczucie
się mniej samotnym i różnym od innych. Dlatego sądzimy, że klienci odnoszą duże
korzyści, spotykając się w grupach z innymi osobami z tym rodzajem jąkania. Grupy
mogą wzmacniać wspólne poczucie tożsamości, co może prowadzić do osiągnięcia
wyższego poziomu akceptacji.
W City Lit program terapeutyczny dla osób z ukrytym jąkaniem nie różni się rady‑
kalnie od programów dla osób z bardziej otwartymi formami jąkania. Tym niemniej
istnieje kilka kluczowych różnic, które zostały opisane w innym tekście (Cheasman,
Everard, 2013). Dla wielu osób biorących udział w grupowych zajęciach jąkanie często
jest bolesnym, czasem wstydliwym sekretem. Samoujawnienie się może być kluczo‑
wą strategią w drodze do większej otwartości i akceptacji. Jeden z klientów napisał:
„Ujawnienie się było dla mnie kluczowe. Uderzyło w moje przekonanie, że ludzie będą
krytyczni, i pozwoliło mi bardziej zaakceptować siebie” (Cheasman, Everard, 2013).
Klient może się pozwolić osobom obecnym w jego życiu dowiedzieć się, że się
jąka i uczestniczy w terapii; dla niektórych samo uczestnictwo w terapii może być
sekretem. I znów mogą pojawić się kolejne wyzwania dla osób z ukrytym jąkaniem.
Na przykład być może po miesiącach przygotowywania się, aby powiedzieć komuś,
że się jąkają, osoba, której to ujawniają, może zareagować w nieakceptujący lub za‑
przeczający sposób, jak np. Och, nie, nie jąkasz się naprawdę lub Tak, wszyscy się czasem
jąkamy. Im bardziej możemy pomóc innym zdobyć wiedzę, czym jest zinternalizo‑
wane jąkanie, poprzez opisywanie niektórych jego aspektów, tym bardziej prawdo‑
podobne, że zrozumieją. Często potwierdza się, że przy porównaniu jąkania do góry
lodowej powiedzenie, iż u mnie prawie cała góra lodowa jest całkowicie zanurzona
w wodzie, bywa pomocne.
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Praca nad akceptacją i zmniejszaniem stosowania strategii unikania może działać
wyzwalająco i stanowić wyzwanie, jak podsumował to klient, pisząc:
[…] dla mnie podstawową wiedzą jest to, że jąkanie jest częścią mnie i nie mogę
aktywnie go nie lubić (unikać). Gdy miałem 14 lat, kolega powiedział mi: To tylko
część Ciebie, a mnie sprawiło to wielką przykrość. Widzę teraz większą potrzebę
przyjęcia tej części siebie. Jest jednocześnie dla mnie największym wyzwaniem
(Cheasman, Everard, 2013).

Terapia akceptacji i zaangażowania a stosowanie metafor
Rozdział dotyczący akceptacji i jąkania nie byłby kompletny, gdybyśmy nie od‑
niosły się do terapii akceptacji i zaangażowania (CAT), podejścia opartego na
teorii mindfulness, które w ostatnich latach wywarło znaczny wpływ na prakty‑
kę terapeutyczną dorosłych osób jąkających się. Zintegrowanie terapii ACT z te‑
rapią jąkania opisano w rozdziale 16. tej książki, a my napisałyśmy szczegółowo
o zastosowaniu ACT w pracy terapeutycznej (Cheasman, Everard, 2013; Everard,
Cheasman, 2021).
Harris (2008) stworzył frazę: „Przyjmij swoje demony i podążaj za głosem serca”,
aby podsumować ogólne cele ACT, a mianowicie:
• pomóc osiągnąć spełnione, bogate, pełne znaczenia życie, akceptując ból, który
nieodmiennie mu towarzyszy;
• nauczyć umiejętności, które pozwolą efektywniej zarządzać bolesnymi myślami
i uczuciami, redukując tym samym ich wpływ na jednostkę.
W tej części skoncentrujemy się na sposobach rozwijania akceptacji przy zasto‑
sowaniu metafor ACT w kontekście terapii modyfikacji jąkania zarówno otwartego,
jak i ukrytego.

Porzucenie zmagania się
Zmaganie się jest jednym z aspektów jąkania – to walka z bolesnymi myślami i emo‑
cjami związanymi z jąkaniem. Chęć ucieczki od trudnego doświadczenia jest częścią
kondycji ludzkiej – chcemy doświadczać więcej tego, co przynosi nam przyjemność,
i uciekać od tego, co postrzegamy jako trudne. Terapia ACT ożywia tę ideę poprzez
używanie metafor. Dwie metafory, które szczególnie odpowiadają osobom jąka‑
jącym się, to metafora ruchomych piasków (Harris, 2009) i puszczania liny (Eifert,
Forsyth, 2005).
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Ruchome piaski: prosimy klienta, aby wyobraził sobie, że nagle utknął w rucho‑
mych piaskach, bez szybkiego i prostego sposobu wydostania się z tej pułapki. In‑
stynktowną reakcją każdego w takiej sytuacji byłaby panika i próba jak najszybsze‑
go wyrwania się z zasypującego piasku. Strategia taka niesie jednak ryzyko, że im
bardziej będziemy walczyć, tym głębiej zapadniemy się w piasek. Reakcją sprzeczną
z intuicją jest pozostanie spokojnym i położenie się na plecach, rozkładając w ten
sposób równomiernie ciężar naszego ciała, aby nie wywoływać ryzyka głębszego
zatonięcia w piasku. Te znacznie różne reakcje na trudną sytuację możemy porów‑
nać do reakcji klienta na moment jąkania. Może on albo panikować i starać się uciec
z momentu jąkania poprzez zwiększenie napięcia w ciele, albo pozwolić sobie na
pozostanie w momencie jąkania i łagodniejsze „przejście” przez niego.
Puszczenie liny: prosimy klienta o wyobrażenie sobie siebie szarpiącego się w wal‑
ce z potworem reprezentującym jego bolesne uczucia, takie jak zwątpienie, niepokój,
lęk i wstyd. Klient trzyma jeden koniec liny, a potwór drugi. Cała energia i uwaga
klienta skupione są na walce. Zapytany o alternatywne rozwiązanie, klient od razu
udziela odpowiedzi: Należy puścić linę. Ta metafora pokazuje, jak łatwo możemy
skupić całą naszą energię na próbie pozbycia się bolesnych myśli i uczuć, pozosta‑
wiając sobie mało czasu na to, co dla nas naprawdę ważne. Przez puszczenie liny
uznajemy, że myśli i uczucia istnieją, ale nie musimy z nimi walczyć.

Rozwijanie innej relacji z myślami i uczuciami
Blisko związania z koncepcją zrezygnowania z walki jest metafora „pasażerowie
w autobusie” stosowana w celu zilustrowania, jak nasze myśli, uczucia i pragnienia
mogą niekiedy wpływać na nasze zachowania i ograniczać naszą zdolność zmie‑
rzania do czegoś ważnego. W tej metaforze wszyscy jesteśmy kierowcami naszych
szczególnych autobusów, naszego życia. Pasażerami są nasze myśli, nastroje uczu‑
cia i pragnienia – niektóre z nich są pomocne, inne nie. Te mniej pomocne kwe‑
stionują kierunek, w którym zmierzamy, zmuszają nas do zatrzymania autobusu
lub udania się w innym kierunku. Pierwszym krokiem będzie dostrzeżenie naszych
pasażerów, potem nazwanie ich i następnie zmiana relacji z nimi. Nadrzędnym ce‑
lem jest pozwolenie pasażerom na przebywanie w autobusie, mamy chętnie witać
ich na pokładzie, ale bez potrzeby zajmowania się nimi. Koncept gotowości i chę‑
ci jest kluczowy w terapii ACT i jest innym sposobem opisania akceptacji. Zobacz‑
my to na poniższym przykładzie. Pracując nad zmniejszeniem stosowania strate‑
gii unikania, klient może zdecydować się zabrać głos w spotkaniu, wykazując się
umiejętnością bycia efektywnym kierownikiem zespołu. Jeżeli w przeszłości klient
zawsze milczał na takich zebraniach, jego cel, czyli zabranie głosu, może wywołać
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niepokój i lęk przed oceną innych. Pasażerowie mogą stać się nagle głośni, poja‑
wią się prawdopodobnie takie myśli, jak: Pomyślą, że jesteś niekompetentny, jeżeli
będziesz się jąkał, Lepiej nie wychylać się i być cicho, Zawsze możesz wysłać e‑mail
po zebraniu i przedstawić swój punkt widzenia, Wiesz, że się zająkniesz na tym słowie
i zrobisz z siebie głupca. Klient może być przygotowany na to, że pasażerowie będą
w ten sposób domagali się uwagi, i będąc gotowym na doświadczenie tych myśli
i uczuć, przygotować dla nich miejsce i pozwolić im zostać. Rozwinięcie umiejęt‑
ności uważności (mindfulness) jest nieodłączną częścią pomocy klientowi w radze‑
niu sobie ze swoimi pasażerami oraz pozyskaniem sposobów na to, jak to zostało
opisane przez Everard i Cheasman (2021).
Istnieje wiele sposobów rozwijania akceptacji przy zastosowaniu terapii ACT, mię‑
dzy innymi specjalne ćwiczenia uważności oparte na akceptacji i defuzji poznawczej.
Zachęcamy czytelników do zapoznania się z pracami Harrisa (2019) w celu wszech‑
stronnego poznania w przystępny sposób podejścia ACT.

Społeczny model niepełnosprawności w odniesieniu do akceptacji
Jak mam zaakceptować siebie i to, jak mówię, jeżeli inni nie akceptują mnie takim, jakim
jestem? Pytanie to jest bardzo trafne w debacie na temat akceptacji, odnosi się do
zasadniczego zagadnienia: jak my, terapeuci, mamy zachęcać klientów do stworzenia
przestrzeni dla swojego jąkania i tego, co w związku z nim czują, gdy społeczeństwo
uparcie wierzy, że jąkanie się jest nieakceptowalnym sposobem mówienia, a osoby
jąkające się powinny nauczyć się mówić inaczej?
To nieakceptujące podejście pochodzi od medycznego modelu niepełnospraw‑
ności, a model ten tak bardzo wpływa na sposób postrzegania niepełnosprawności
przez społeczeństwo, że nie uświadamiamy sobie, jaką władzę ma nad nami. Mo‑
del medyczny dowodzi, że niepełnosprawność jest czymś „złym” w ciele lub umyśle
człowieka oraz że ten człowiek powinien być „leczony lub wyleczony” przez eks‑
perta. Zastosowany w przypadku jąkania model medyczny określa jąkanie jako de‑
wiację i nieprawidłowość, podczas gdy płynne mówienie widziane jest jako normal‑
ne i pożądane. Wynika z tego jasne, zero‑jedynkowe przesłanie, że jąkanie się jest
złe, a płynne mówienie dobre, co powoduje, że osoby jąkające się unikają jąkania
i szukają terapii, która pozwoli im uzyskać większą płynność mowy. W rezultacie
odpowiedzialność za zmianę należy do osoby jąkającej się. Znaczenie modelu me‑
dycznego nie może być niedocenione i ważne jest, by zdawać sobie sprawę z jego
mocy i wpływu na to, jak prowadzimy terapię.
W przeciwieństwie do modelu medycznego model społeczny niepełnosprawno‑
ści (Barton, 1996) odróżnia zaburzenie od niepełnosprawności i utrzymuje, że lu‑
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dzie nie są niepełnosprawni, ponieważ mają zaburzenia ciała, umysłu czy sposobu
komunikacji, ale że współczesne społeczeństwo zaniedbuje ich potrzeby i prawa,
stawiając tym samym bariery na ich drodze. Kiedy zastosujemy ten koncept w kon‑
tekście jąkania, widać, że zaburzenie jest fizycznym aspektem jąkania (powtórze‑
nia, bloki, prolongacje), a osoba jest niepełnosprawna wtedy, gdy konfrontuje się
z różnego rodzaju barierami. Bariery środowiskowe obejmują aplikacje telefonicz‑
ne sterowane głosem, otwarte przestrzenie biurowe; bariery strukturalne to m.in.
rozmowy kwalifikacyjne przez telefon i konferencje online, bariery tworzone przez
rozmówców, np. brak czasu i cierpliwości, przesądy i dyskryminacja. Co do tych
ostatnich podejście innych może zostać łatwo zinternalizowane przez osobę ją‑
kającą się, która szybko potrafi rozwinąć przekonania o tym, co może, a czego nie
może robić. Campbell, Constantino i Simpson (2019) prezentują szczegółowy opis
modelu społecznego w odniesieniu do jąkania oparty na wiedzy terapeutów, dzia‑
łaczy społecznych i osób jąkających się.
Dla terapeutów prowadzących terapie jąkania ważne jest, aby rozumieć, w jakim
stopniu nasze sposoby pracy pozostają pod wpływem rozpowszechnionych modeli
niepełnosprawności, i zacząć kwestionować przyjęte dotychczas założenia i prze‑
konania. Bailey (2019) przedstawia dający do myślenia opis rygorystycznej terapii,
w której uczestniczyła w przeszłości, oraz jej przytłaczające przesłanie, że musi
przestać się jąkać. Opisuje ona również bardziej subtelną terapię, która pomogła
jej zredukować poziom zmagania się z jąkaniem i dostrzec swoją wartość jako oso‑
by jąkającej się.
Skupiając się na zagadnieniu akceptacji, zapytajmy: czego jako terapeuci uczymy
się z modelu społecznego? Przyjmując najbardziej radykalne podejście, orędownicy
modelu społecznego broniliby stanowiska, że to nie osoba jąkającą powinna zaak‑
ceptować swoje jąkanie. Przeciwnie, społeczeństwo powinno rozmontować barie‑
ry, które wzniosło, czyniąc przez to osoby jąkające się niepełnosprawnymi. Klienci,
którzy do nas przychodzą, mogą być jednak nieobeznani z różnymi podejściami do
jąkania, mogli nie spotkać się dotąd z modelami niepełnosprawności, koncepcjami
dumy i uprzedzenia oraz tego wszystkiego, co to oznacza dla nich, osób jąkających
się (Campbell, Constantino, Simpson, 2019).
Punktem wyjścia może być jasne stwierdzenie, że uważamy jąkanie za różnicę,
a nie problem, i poprzez nasze używanie języka przekazujemy klientowi naszą akcep‑
tację dla jąkania. Jasne wytyczne i nieosądzający język znajdują się w centrum kam‑
panii Stamma. To, jak mówimy (2020), która jest przydatnym punktem odniesienia
dla terapeutów, klientów, przyjaciół i rodziny. Celem kampanii jest praca nad stwo‑
rzeniem kultury szacunku i akceptacji poprzez kwestionowanie języka, jakim posłu‑
gują się media, mówiąc o jąkaniu i założeniach związanych z jąkaniem. Należy do‑
cenić ważną, trwającą nadal pracę, jaką Campbell (2020) wykonuje w tym obszarze.
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Jako terapeuci możemy również okazać prawdziwą empatię dla trudnych myśli
i uczuć, których nasi klienci doświadczają w związku z jąkaniem, rozumiejąc, że ta‑
kie podejście jest efektem stygmatyzacji społecznej. Pomoże nam to dostrzec, jaką
trudność może stanowić dla klienta otwarcie się na moment jąkania, gdy zinternali‑
zowane przekonania są u niego głęboko zakorzenione. Możemy rozmawiać z klien‑
tem wprost o społecznym modelu niepełnosprawności i pomóc mu zrozumieć, co to
znaczy dla niego osobiście. W duchu „nic o nas bez nas” możemy wspólnie z klien‑
tem edukować innych (rodziców, nauczycieli, kolegów z pracy, kierowników), czym
jest prawdziwa natura jąkania i jak mogą oni rozmontowywać bariery, zarówno fi‑
zyczne, jak i mentalne. Możemy umożliwiać spotkania osób jąkających się, na któ‑
rych mogłyby wzajemnie uczyć się i/lub kierować osoby jąkające się do grup spo‑
tykających się stacjonarnie czy w internecie. Z naszego doświadczenia z grupami
wynika, że zmiany postawy wobec jąkania łatwiej wypracować wspólnie z innymi
w podróży do celu, jakim jest otwarcie się na doświadczenie jąkania. Takie inicjatywy,
jak działania na rzecz jąkających się dzieci „Stambassadors” and Stambition (Actions
for Stammering Children, 2020), koncentrujące się na środowisku pracowniczym, są
dla naszych klientów okazją do słuchania i uczenia się od innych jąkających się osób.
Patrząc na implikacje społecznego modelu niepełnosprawności na jąkanie się
i jego akceptację, widzimy jasno, że społeczna stygmatyzacja musi radykalnie ustą‑
pić, a w jej miejsce zaprosimy akceptację jąkania i pozwolimy jej rozkwitać. My, jako
terapeuci, mamy tutaj ważną rolę do odegrania.

Konkluzja
Jest nam ogromnie miło, że mogłyśmy przedstawić zagadnienie akceptacji i jąkania
z wielu punktów widzenia. Naszym zdaniem akceptacja jest słupem milowym w dro‑
dze do zmiany. Widzimy, że praca w tym obszarze może być wyzwaniem i może też
uwalniać; mamy nadzieję, że nasze idee wspomogą logopedów w ich pracy z oso‑
bami jąkającymi się. Na zakończenie pragniemy podzielić się obserwacjami naszych
dwóch klientek, które poprosiłyśmy o napisanie kilku słów dotyczących zagadnienia
akceptacji. Tanya pisze z perspektywy osoby z ukrytym jąkaniem. Katy odnosi się
do wpływu, jaki wywiera na nią społeczny model niepełnosprawności.

Tanya
Odkrycie, że mój sposób jąkania ma swoją nazwę, było dla mnie pierwszym waż‑
nym krokiem w drodze do akceptacji – ale dopiero w wieku 30 lat dowiedziałam
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się, że istnieje ukryte jąkanie. Do tej pory nie wiedziałam, jak mam siebie zaakcep‑
tować – nie uważałam się za osobę jąkającą się naprawdę (często mówię bardzo
płynnie), ale nie jestem również osobą mówiącą płynnie (ponieważ mam momen‑
ty jąkania i zdarzają mi się kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne okresy, gdy moja
mowa jest mniej płynna). Po kilku dekadach praktykowania strategii unikania (np.
zamieniania słowa na inne) zrozumiałam, że trudno mi się jąkać otwarcie, gdyż
unikanie stało się moją drugą naturą. Odkryłam, że ciężko jest zaakceptować coś,
co tak usilnie chowałam, i wymagało ode mnie wiele pracy, aby rozmontować tak
misterną konstrukcję. Odkąd rozpoczęłam terapię w City Lit, zaczęłam bardziej
akceptować, że jestem osobą, której czasem zdarza się jąkać i mam również mo‑
menty unikania jąkania (takie jak zastępowanie jednego słowa innym, łatwiejszym
do wypowiedzenia, zmiana sposobu oddychania w celu „wyduszenia” z siebie słów
i zaniechanie powiedzenia czegoś z lęku przed zająknięciem się). Powoli zaczęłam
„ujawniać się” przed rodziną i przyjaciółmi, co było dla mnie bardzo intymne i bo‑
lesne. Nadal jest mi jednak trudno otwarcie jąkać się w czyjejś obecności. Obecnie
nie mam nic przeciwko informowaniu ludzi, że się jąkam, ale nadal nie chcę, aby
widzieli i słyszeli mnie w takiej sytuacji! To dla mnie ostatni etap procesu akcepta‑
cji – nad którym ciągle pracuję.
Spotkanie innych osób z podobnym nastawieniem do swojej mowy było dla mnie
bardzo ważne i emocjonalne. Gdy zapisałam się na swoją pierwszą terapię grupo‑
wą dla dorosłych, nie powiedziałam o tym nikomu. Pierwsza sesja terapii oznacza‑
ła spotkanie z wieloma nieznajomymi, którzy wiedzieli więcej o niektórych moich
ukrytych myślach, łącznie z najbardziej skrywanymi, osobistymi uczuciami wstydu
i lęku, niż ktokolwiek z mojej rodziny czy przyjaciół. Niektórzy nawet stosowali te
same triki co ja, aby uniknąć jąkania. Szczególnie zaskoczyło mnie, że byliśmy w za‑
sadzie w podobnym wieku – między 25. a 40. rokiem życia. Wydawało się, że wszy‑
scy osiągnęliśmy pewien punkt w życiu, kiedy nie chcieliśmy już kontynuować życia
jak dotychczas. Ukrywanie jąkania lub doświadczanie trudnych uczuć w stosunku
do jąkania jest wielkim ciężarem.
W dzieciństwie (między 5. a 7. rokiem życia), gdy moje jąkanie było bardziej otwar‑
te, przeszłam terapię. Główny przesłaniem, które przyswoiłam, było to, że jąkanie
jest złe i musi zostać „naprawione”, a płynność mowy jest dobra. Zauważyłam, że
otaczający mnie dorośli wyglądali na zmartwionych, gdy się jąkałam, a szczęśliwych,
kiedy mówiłam płynnie. Nie wiem, co działo się później, ale sądzę, że wtedy wystą‑
pił u mnie okres większej płynności, więc założono, że zostałam wyleczona. Gdy
jąkanie powróciło, wypracowałam dla siebie metodę ukrywania go. Teraz czuję, że
terapia, którą przeszłam w dzieciństwie, wyrządziła więcej szkody niż dobra. Chcia‑
łabym, żeby wtedy nauczono mnie akceptować fakt, że czasem się trochę jąkam i to
jest OK, by pokazano mi techniki, przy pomocy których mogłabym łatwiej wyjść
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z momentów jąkania, jeśli tego zechcę. Żałuję, że przez 30 lat nie ćwiczyłam tego,
zamiast trenować unikanie jąkania! Gdybym czuła, że bardziej otwarte jąkanie jest
w porządku, zaakceptowałabym je znacznie wcześniej.
Jeden z kursów, w jakim uczestniczyłam, koncentrował się na myśleniu według
modelu społecznego i jedno z pytań, jakie pojawiły się, brzmiało „Jakie byłoby Two‑
je życie, gdyby wszyscy się jąkali?”. Prawie płakałam, próbując na nie odpowiedzieć.
Odpowiedzią byłoby, że czułabym się znacznie lepiej i oszczędziłabym sobie wiele
cierpienia. Nie spędziłabym ostatnich 40 lat, obawiając się sytuacji, w których mo‑
głabym się jąkać, lub próbując wyeliminować słowa, o które mogłam się „potknąć”.
Wtedy zrozumiałam, jak wiele bólu, który odczuwałam, pochodziło nie z samego
jąkania, ale z tego, jak widziałam postrzeganie mojego jąkania przez inne osoby.
Okazanie tego w terapii było pomocne – odkryciem było, że większość osób wcale
nie myślała tego, co sądziłam o moim jąkaniu. Większość ludzi jest uprzejma, w naj‑
gorszym przypadku zakłopotana lub niecierpliwa. Zdałam sobie sprawę, że wiele
moich przekonań (np. że moje jąknie powoduje, że jestem odbierana jako „dziw‑
na”) są zatrzymanymi w czasie myślami dziecka. Nie jestem już dzieckiem, pora więc
zmierzyć się ze światem jako osoba dorosła, która czasem się trochę jąka. Ale – jak
mówię – to jest proces.

Katy
Akceptacja jest ważną sprawą w przypadku jąkania. Jest często źle rozumianym kon‑
ceptem w społeczeństwie i terapii mowy. Nie jest to akceptacja rozumiana jako pa‑
sywność, lecz przeciwnie – jako aktywność w każdym momencie niepłynności ozna‑
czająca, że pozwalamy sobie na jąkanie lub nie dajemy sobie na nie przyzwolenia.
Gdy jąkanie było dla mnie wielkim problemem, było ono pełne zmagania. Myśla‑
łam, że jąkanie jest złe i brzydkie, że nie powinno się tego robić. Walczyłam z nim.
Przyjmowałam negatywne postawy wobec jąkania komunikowane mi subtelnie lub
rażąco krzykliwie przez zatroskane spojrzenia mojej mamy, gdy mówiłam, brak ją‑
kających się osób w mediach i wyśmiewanie, jakiego doświadczałam w szkole. Ją‑
kanie było ciągłym zmaganiem się; byłam na wojnie.
Teraz zawarłam już pokój z moim jąkaniem. Udało się to dzięki rozpoznaniu walki
jako oddzielnej i różnej od jąkania leżącego u jej podstaw. Walka ta napędzana mo‑
imi negatywnymi postawami była niczym innym, jak manifestacją przeciw jąkaniu,
a także częścią procesu stawania się osobą niepełnosprawną, wyśmiewaną na ulicy
czy odrzucaną jako kandydatka w rozmowie o pracę. Ponieważ ten proces składa
się z naszych własnych działań, trudno zatem dostrzec go jako część procesu spo‑
łecznego. Rozpoznanie własnego doświadczenia w modelu społecznym zmieniło
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moje życie. Z pomocą rewelacyjnej terapii mowy byłam w stanie rozpoznać walkę,
a potem pozwolić jej odejść, ośmielić się doświadczyć jąkania bez zmagania się. Po‑
czucie w pełni i zaakceptowanie delikatności mojej naturalnej mowy było przera‑
żające, ale nauczyłam się, że mogę robić coś przerażającego i wiele z tego wynieść.
Świecka praktyka mindfulness i buddyzm pomogły mi stać się większym naczyniem
dla bolesnych doświadczeń oraz doświadczyć tego, jak takie podejście pozwala na
zaprzestanie walki.
Zaakceptowanie mojego jąkania było związane z decyzją, że jąkanie musi być
uznane za akceptowalne przez innych. Najtrudniejszymi doświadczeniami w terapii
były momenty, gdy profesjonalna rozmowa i zachowania dotyczące akceptacji były
niejednoznaczne i czasem przytłaczające. Relatywnie niedawno logopedzi zaczę‑
li mówić o akceptacji. Wcześniejsza historia tej profesji jest problematyczna, gdyż
rozpoczynała rozwój od założenia, że jąkanie jest złe i misją była eliminacja jąka‑
nia. Spotkałam terapeutów realizujących misję wykorzeniania jąkania i te spotka‑
nia wyrządziły mi wielką szkodę. Teraz spotykam terapeutów mówiących głównie
o akceptacji i wierzę niektórym z nich.
Akceptacja może być kluczowa w kwestii jąkania, ale nie należy jej prezentować
w sposób zbyt uproszczony, nie powinno nam się mówić: Po prostu zaakceptujcie
to. Jąkanie, które jest pełne zmagania, nie jest akceptowalne; nikogo nie powinno
się prosić o zaakceptowanie go, podobnie jak nie zaakceptujemy szyderstwa na uli‑
cy. Moja walka powodowała, że z trudem walczyłam o oddech, uszkodziłam sobie
zęby; to ja siebie raniłam sterowana moimi negatywnymi postawami; ukryte prze‑
śladowanie jest nadal prześladowaniem i wybaczanie prześladowania nie powinno
nigdy być zadaniem dla żadnego terapeuty.
Jąkanie znajdujące się pod warstwą zmagania się jest akceptowalne i domagamy
się, aby zostało zaakceptowane przez społeczeństwo. Jąkanie leżące u podstaw
może być bardzo nasilone, z brakiem płynności w każdym słowie. Jest akceptowalne
i zarówno mówiący, jak i słuchacz powinni je przyjąć, stworzyć dla niego przestrzeń.
Jąkając się bez walki, czujemy się wspaniale i zapewniam, że jąkanie brzmi pięknie
na swój sposób. Posiada wartości, których ludzie szukają w mowie: spontaniczność,
wolność, możliwość powiedzenia tego, co chcemy. Terapia może naprawdę w tym
pomóc, ale ta mająca na celu wyeliminowanie jąkania leżącego u podstaw jest nie‑
zgodna z akceptacją jąkania i szkodliwa dla osób jąkających się.
Dla mnie akceptacja oznacza zaakceptowanie przypadków porażek w mowie. Ma‑
jąc „problem” z mową, łatwo możemy sobie wyobrazić, że mowa płynna będzie za‑
wsze elokwentna, przekonująca i efektywna. Warto zdać sobie sprawę z tego, że
mówienie bywa nieefektywne – zarówno z jąkaniem, jak i bez niego, ale należy
również zapamiętać momenty, kiedy ponieśliśmy w komunikacji porażkę wynikają‑
cą z ekstremalnego zmagania się, akceptacja tego cierpienia wymaga od nas współ‑
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czucia dla samych siebie. Widzę akceptację jako tworzenie przestrzeni dla jąkania,
danie sobie miejsca i czasu na to, aby słowa płynęły w swoim tempie, i na uczenie
się z mojej relacji z jąkaniem, moim brzydkim, pięknym towarzyszem.

Pytania kontrolne
1. Synonimiczne dla terminu akceptacja jest wyrażenie:
a) rezygnacja;
b) stworzenia przestrzeni dla…;
c) tolerancja;
d) zgoda i aprobata.
2. Jeżeli zastosujemy model społeczny do jąkania, będzie on wspierał znaczenie
jednego ze zdań:
a) Osoby jąkające się potrzebują profesjonalnego przewodnictwa logopedy
w procesie uczenia się kontrolowania swojego jąkania.
b) Jąkanie się jest anormalnym zaburzeniem mowy i osoba jąkająca się powinna
zmienić swój sposób mówienia.
c) Osoby jąkające się są niepełnosprawne, ponieważ społeczeństwo stworzy‑
ło bariery: społeczeństwo powinno to sobie uświadomić i usunąć te bariery.
d) Osoby jąkające się muszą zaakceptować swoje jąkanie, a wtedy społeczeń‑
stwu będzie łatwiej zaakceptować jąkanie.
3. Jeżeli klient powie: Moje jąkanie było dzisiaj bardzo złe, terapeuta powinien odpo‑
wiedzieć w akceptujący i nieosądzający sposób, mówiąc:
a) Wszystkie osoby jąkające się mają dobre i złe dni.
b) Brzmi, jakbyś zauważył dziś większe nasilenie jąkania.
c) Stosowałeś techniki upłynniania mowy, których się uczyłeś?
d) Biedactwo, to musiało być naprawdę trudne.
4. Dla osoby z ukrytym jąkaniem pracę nad akceptacją ułatwia jedno z poniższych:
a) nauczenie się techniki upłynniania mowy;
b) przyjęcie lekarstwa;
c) powiedzenie mu, że jego jąkanie ma łagodny przebieg;
d) nauczenie się sposobów bycia bardziej otwartym w kwestii jąkania.

Rekomendowana literatura
Brach, T. (2003). Radical Acceptance: awakening the love that heals fear and shame within
us. Bantam Press.

Rozdział 5: Akceptacja a jąkanie

177

Campbell, P., Constantino, C., Simpson, S., (red.). (2019). Stammering pride and prejudice: difference not defect. J & R Press.
Cheasman, C., Everard, R., Simpson, S., (red.). (2013). Stammering therapy from the inside: new
perspectives on working with young people and adults (s. 125–160). J & R Press.
Harris, R. (2019). ACT made simple (2th ed.). New Harbinger Publications.
Sheehan, J. (1970). Stuttering research and therapy. Harper & Row.
Van Riper, Ch. (1973). The treatment of stuttering. Prentice Hall.

Bibliografia
Action for Stammering Children (2020). Stambassadors. https://actionforstammeringchildren.
org/get-involved/stambassadors.
Action for Stammering Children (2020). Stambition. https://actionforstammeringchildren.
org/stambition.
Bailey, K. (2019). Scary canary: difference, vulnerability and letting go of struggle. W: P. Camp‑
bell, C. Constantino, S. Simpson, (red.)., Stammering pride and prejudice: difference not defect (s. 23–34). J & R Press.
Barks, C., Moyne, J., Arberry, A.J., Nicholson, R., przeł., (1995). The Essential Rumi. Harper.
Barton, L. (1996). Sociology and disability: emerging issues and insights. Routledge.
Boyle, M.P., Gabel, R. (2020) Toward a better understanding of the process of disclo‑
sure events among people who stutter. Journal of Fluency Disorders, 63. doi: https://doi.
org/10.1016/j.jfludis.2020.105746.
Campbell, P. (2020). Let’s find new words. https://stamma.org/your-voice/lets-find-new-words.
Campbell, P., Constantino, C., Simpson, S. (2019). Stammering pride and prejudice: difference
not defect. J & R Press.
Cheasman, C. (2013). A mindful approach to stammering. W: C. Cheasman, R. Everard, S. Simp‑
son, (red.)., Stammering therapy from the inside: new perspectives on working with young people and adults (s. 227–266). J & R Press.
Cheasman, C., Everard, R. (2013). Interiorized (covert) stammering – The therapy journey. W:
C. Cheasman, R. Everard, S. Simpson, (red.)., Stammering therapy from the inside: new perspectives on working with young people and adults (s. 125–160). J & R Press.
Cheasman, C., Everard, R. (2013). Embrace your demons and follow your heart: An Accept‑
ance and Commitment Therapy approach to work with people who stammer. W: C. Cheas‑
man, R. Everard, S. Simpson, (red.)., Stammering therapy from the inside: new perspectives on
working with young people and adults (s. 267–302). J & R Press.
Eifert, G.H., Forsyth, J.P. (2005). Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders:
A practitioner’s treatment guide to using mindfulness, acceptance, and values‑based behavior
change strategies. New Harbinger Publications.

178

Carolyn Cheasman, Rachel Everard

Cheasman, C., Everard, R. (2021). Integrating acceptance and commitment therapy into stam‑
mering therapy. W: T. Stewart, (red.)., Stammering resources for adults and teenagers (s. 161–
184). Routledge.
Harris, R. (2008). The happiness trap. Constable and Robinson.
Harris, R. (2009). ACT made simple. New Harbinger Publications.
Harris, R. (2019). ACT made simple (2th ed.). New Harbinger Publications.
Manning, W.H, DiLollo, A. (2017). Clinical decision making in fluency disorders (fourth edition).
CA Plural Publishing Inc.
Plexico, L., Manning, W.H., DiLollo, A. (2005). A phenomenological understanding of success‑
ful stuttering management. Journal of Fluency Disorders, 30, 1–22.
Plexico, L., Manning, W.H., Levitt, H. (2009). Coping responses by adults who stutter: part 2.
Approaching the problem and achieving agency. Journal of Fluency Disorders, 34, 108–126.
Prochaska, J.O., DiClemente, C.C. (1983). Stages and processes of self‑change of smoking:
toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51,
390–395.
Rogers C. (1961). On Becoming a person: therapist’s view of psychotherapy. Constable.
Rosenberg, L. (1998). Breath by breath. Shambhala.
Segal, Z.V., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D. (2002). Mindfulness‑based cognitive therapy for depression. Guilford Press.
Sheehan, J. (1970). Stuttering Research and Therapy. Harper & Row.
Stamma campaign, It’s how we talk (2020): https://stamma.org/news-features/its-how-wetalk.
Van Riper, C. (1973). The treatment of stuttering. Prentice Hall.
Ward, D. (2018). Stuttering and cluttering: frameworks for understanding and treatment (2th ed.).
Psychology Press.
Yaruss, J.S., (2012). What does it mean to say that a person ‘accepts’ stuttering? W: P. Reitzes,
D. Reitzes, (red.)., Stuttering: inspiring stories & professional wisdom. StutterTalk.

Rozdział 6
Martine Vanryckeghem

Ocena afektywnych, behawioralnych i kognitywnych aspektów
jąkania – jak złożenie tych elementów układanki prowadzi
do diagnozy różnicowej i wyznacza cele terapii
Diagnoza
Znaczenie greckiego słowa diagnoza (gr. diágnōsis: dia- ‘poprzez’; gignōskein ‘wie‑
dzieć’) odnosi się do naukowego wyodrębnienia, rozróżnienia lub rozpoznania spo‑
śród różnych możliwości, odkrywania natury (i możliwych przyczyn) choroby, stanu,
problemu, zjawiska i do zidentyfikowania go poprzez jego oznaki i symptomy. Dia‑
gnoza jest poprzedzona ewaluacją, oceną, która powinna być rzetelna, oparta na
dowodach, wielowymiarowa, lecz wystarczająco szczegółowa, aby ująć wszystkie
elementy, które mogą być istotne w związku z danym problemem. Celem oceny
jest doprowadzenie do właściwej diagnozy oraz wyeliminowania jak największej
liczby nieprawidłowych wyników diagnostycznych np. „fałszywie pozytywnych”
(typ 1: błąd; fałszywy alarm) i „fałszywie negatywnych” (typ 2: błąd; pominięcie).
W przypadku jąkania błędy te oznaczałyby określenie kogoś jako osoby, która się
jąka (PWS), podczas gdy w rzeczywistości jest osobą, która się nie jąka (PWNS),
i zdiagnozowanie kogoś jako osoby, która się nie jąka, kogoś, kto w rzeczywisto‑
ści się jąka. Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych alfa (1) i beta (2) powinno,
z definicji, zmniejszyć prawdopodobieństwo niewłaściwego prowadzenia terapii
(Vanryckeghem, 2018).
Ocena i następująca po niej terapia powinny być przeprowadzanie według wy‑
tycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Klasyfikacji
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF; WHO, 2001) opisujących
znaczenie określonych zaburzeń. Podstawowe zasady obejmują, oprócz funkcji cia‑
ła i jego budowy, komponenty aktywności i uczestnictwa, czynniki środowiskowe
i indywidualne. Szczególnie w przypadku zaburzeń płynności mowy funkcja i budo‑
wa ciała odnoszą się bezpośrednio do różnic w anatomii i funkcjonowaniu mózgu,
kontroli neuromotorycznej oraz przerwania płynnej produkcji mowy, które mogą
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być mierzone według obserwowanych typów niepłynności, częstotliwości, z którą
się pojawiają, obecności napięcia i wysiłku etc. Zasady te obejmują ponadto ob‑
serwację strategii unikania i ucieczki, zachowań towarzyszących jąkaniu pojawia‑
jących się w antycypacji lub w trakcie jąkania. Działania i uczestnictwo odnoszą
się do tego, jak zdolność produkcji mowy może ograniczać lub poważnie utrud‑
niać codzienną komunikację. Obejmują one interakcje interpersonalne w środowi‑
sku edukacyjnym lub zawodowym, w życiu osobistym, we wszystkich sytuacjach
wymagających mówienia, które mogą wpływać na jakość życia osoby jąkającej
się. Czynniki środowiskowe i indywidualne dotyczą perspektywy zarówno osoby
mówiącej, jak i słuchającej. Jak mówiący postrzega i reaguje na swoje zaburzenie
płynności mowy? Co sądzi o swoim sposobie komunikowania się? Jaki jest jego
stosunek do komunikacji, samoocena? Jakie głoski, słowa i/lub sytuacje widzi jako
trudne i wzbudzające obawy? Jaki jest poziom frustracji, wstydu i poczucia winy?
Jak jednostka postrzega w rozmowie partnera i otoczenie? Czy zdarzały się przy‑
padki dokuczania, dręczenia, żartów z powodu jąkania? Czy szukał pomocy w gru‑
pach wsparcia? Czy posiada w najbliższym otoczeniu źródło otuchy i zachęty? Te
komponenty ICF powinny zostać przebadane w fazie oceny osób z zaburzeniami
płynności mowy poprzez wieloaspektową obserwację poszerzoną o samoocenę
osoby jąkającej się.
Zaburzenie wielowymiarowe
Zasady ICF są zgodne z wielowymiarowymi komponentami oceny jąkania. To, że
jąkanie jest czymś więcej niż wadą wymowy, jest oczywiste. Analogia do wierz‑
chołka góry lodowej (Sheehan, 1970) jest znana większości logopedów, będąc
jednocześnie bardzo wnikliwym obrazem ograniczenia w opisywaniu tego, co
odczuwa osoba jąkająca się tylko w przypadkach niepłynności możliwych do za‑
obserwowania. Oczywiste jest, że zachowania, które możemy zaobserwować, są
jedynie „wierzchołkiem góry lodowej”. Charakterystyka osoby jąkającej się obej‑
muje wiele więcej niż tylko widoczne elementy, bo także te, których nie można
dostrzec, a są bardzo znaczące; komponenty, które u osób jąkających się „są pod
powierzchnią” i obejmują wymiary: afektywny, behawioralny i poznawczy. Cało‑
kształt widocznych zachowań oraz ukrytych reakcji na jąkanie definiuje osobę
jąkającą się. Innymi słowy OSOBA jąkająca się charakteryzuje się czymś wiele
więcej niż tylko JĄKANIEM. Jąkanie się oraz współwystępujące czynniki mają
ogromny wpływ na życie osobiste, społeczne, akademickie, zawodowe i na ja‑
kość tego życia.
Różne aspekty charakterystyki osoby jąkającej się powinny być oceniane nie
tylko przy pomocy procedur testowania opartego na danych prowadzących do
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rzetelnej diagnozy różnicowej obecności zaburzeń płynności mowy typowych dla
jąkania lub będących innymi formami zaburzenia, jak np. giełkot, brak płynności
mowy o podłożu neurogennym czy psychogennym. Ocena wielowymiarowa powin‑
na prowadzić do zaprogramowania zindywidualizowanych strategii i taktyki terapii.
Jedno z pytań, jakie należy sobie zadać, dotyczy wartości określenia stopnia nasi‑
lenia jako głównego wyniku oceny. Czy stwierdzenie, że u klienta występuje jąka‑
nie o średnim nasileniu, zadecyduje o programowaniu i prowadzeniu terapii? Jak
wykorzystamy tę informację? Oprócz wykazania danych wyjściowych, do których
odniesiemy wyniki terapii, określenie stopnia nasilenia zaburzenia nie dostarczy
nam informacji koniecznej do sformułowania składników i celów terapii. Zamiast
tego, stosując ocenę opartą na komponentach afektywnym, behawioralnym i po‑
znawczym (ABC – Affective, Behavioral, Cognitive) występujących u osoby jąka‑
jącej się, identyfikując problemy w każdym z tych obszarów, otrzymujemy narzę‑
dzie, które można porównać do nawigacji satelitarnej, do mapy, która wskazuje,
jakie kierunki należy obrać w trakcie terapii, i wydaje się efektywnym sposobem
oceniania, a następnie programowania i prowadzenia terapii.
Obserwacja logopedy i samoocena klienta
Podczas oceny płynności mowy powinno się badać komponenty ABC: afektywne
reakcje na głoski/słowa i sytuacje, w których używamy mowy, behawioralne kom‑
ponenty jąkania i innych form niepłynności mowy, sposoby radzenia sobie oraz
reakcje poznawcze, przekonania na temat mówienia i postawę wobec niego. Do
ich zbadania konieczne są zarówno obserwacje logopedy, jak i samoocena klien‑
ta. Wielokrotnie poddawano pod dyskusję wiarygodność diagnostycznych testów
obliczeniowych (Cordes, Ingham, 1999; Ingham, Cordes, 1992) w kategoriach oce‑
ny porównywalności, co podważa prawidłowość zastosowanego pomiaru. Pojawia
się również zagadnienie niejasnej definicji operacyjnej jąkania oraz innych form
niepłynności mowy, niektóre niezdefiniowane i molarne, inne bardziej molekular‑
ne, nie są one jednak uniwersalne, co powoduje, że porównywanie i interpretacja
danych są dyskusyjne. Również procedury obliczeniowe różnią się między sobą;
w niektórych obliczamy procent zająkniętych słów, w innych jednostką odniesie‑
nia jest sylaba. Podstawowym założeniem każdej oceny powinno być zatem zasto‑
sowanie poprawnych definicji operacyjnych i pomiarów opartych na danych, aby
uzyskać rzetelną, opartą na dowodach różnicową decyzję diagnostyczną, zmniej‑
szając liczbę błędów alfa i beta na tyle, na ile to możliwe.
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Samoocena klienta
Wielu naukowców, badaczy i praktykujących logopedów zgadza się, że kluczowe
dla dokonania oceny jest zastosowanie autoewaluacji klienta, by dowiedzieć się,
czego doświadcza osoba jąkająca, odkryć niejawne komponenty, niełatwe do zaob‑
serwowania przez logopedę, jeśli klient o nich nie wspomni (Guntupalli i in., 2006).
Te wewnętrzne aspekty problemu, jakie napotyka osoba jąkająca się, nie powinny
ujść naszej uwadze. Ukryte zmienne afektywne, behawioralne i poznawcze mogą
pomóc w pełni scharakteryzować osobę jąkającą się. Logopeda powinien szukać
sposobów poszerzenia i uzupełnienia obserwacji typu i częstotliwości występo‑
wania form niepłynności mowy oraz włączyć badanie wewnętrznych, trudnych do
zauważenia cech jąkania. To poszerzenie oceny o znaczenie elementów charakte‑
ryzujących osobę jąkającą się i wpływających na jej życie obejmuje osobiste reak‑
cje, które trudno jest zobaczyć z pozycji logopedy, ale dostarczają nam „spojrzenia
z wnętrza”, „wewnętrznego widoku” z perspektywy klienta.
Wyniki autoewaluacji klienta mogą być pozyskane w sposób formalny lub nie‑
formalny. Ocena formalna może obejmować standaryzowane, zgodne z normami,
oparte na danych, psychometrycznie poprawne testy, badające aspekty reaktyw‑
ne oraz wpływ jąkania na jednostkę. Nieformalna ocena ukrytych aspektów jąka‑
nia może mieć formę wywiadu, tekstów pisanych lub rysunków przyniesionych
przez klienta.
Wywiad
Rzetelna ocena zaczyna się w momencie przeprowadzenia wywiadu – uzyskania
historii przypadku osoby z niepłynnością mowy od klienta lub jego rodzica. Ten do‑
kument jest punktem wyjścia do następnych kroków w ocenie klienta, ponieważ
dostarcza cennej informacji, koniecznej do pełnego zrozumienia drogi, jaką klient
przeszedł do tej pory, do obecnej postaci stanu zaburzenia mowy. Będzie to baza
umożliwiająca wytyczenie kierunku terapii i przeprowadzenie jej.
Oprócz ogólnych informacji, zwykle pojawiających się w formularzach historii
przypadku, np. obecnego stanu zdrowia, historii przebytych chorób, informacji oko‑
łoporodowych, skoków rozwojowych, zaplecza edukacyjnego, zawodu, języków,
którymi klient włada, poziomu stresu, epizodów natury psychologicznej czy neu‑
rologicznej etc., należy dowiedzieć się o przebytych i obecnych zdarzeniach doty‑
czących płynności mowy u klienta oraz o wszystkich terapiach, w których uczest‑
niczył. Jeżeli klient przeszedł terapię logopedyczną, należy ustalić, jaki to był rodzaj
terapii, czas trwania oraz efekty, w jakim stopniu klient znał cele i strategie postę‑
powania terapeutycznego i czy zastosowane metody przyniosły sukces w modyfi‑
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kowaniu jąkania. Niektóre pytania dotyczą powtarzających się przypadków upo‑
rczywego jąkania w rodzinie lub wyleczenia jąkania, wieku wystąpienia pierwszych
epizodów jąkania i specyficzne okoliczności, jakie mogły towarzyszyć wystąpieniu
symptomów. Szczególnie w przypadku dzieci ważne jest, aby ustalić, czy jąkanie ma
charakter epizodyczny, czy chroniczny. Pytamy również rodziców, co ich zdaniem
spowodowało wystąpienie jąkania. Należy zbadać to zagadnienie, ponieważ nawet
obecnie rodzice mogą uważać, że jakieś ich działania spowodowały wystąpienie ją‑
kania u dziecka, np. rozwód, zmiana miejsca zamieszkania etc. Będzie to stanowiło
kluczową kwestię w pracy terapeutycznej z rodzicami.
Część formularza historii przypadku odnosi się bezpośrednio do stwierdzenia
problemu: opisu zmiennych towarzyszących niepłynności mowy. Pytamy klienta lub
jego rodziców o scharakteryzowanie mowy klienta, czy dominuje w niej np. obec‑
ność powtórzeń, prolongacji dźwięku, o umiejscowienie jąkania, tempo mowy i jej
rytm, występowanie napięcia w ciele/aparacie artykulacyjnym i jego umiejscowie‑
nie, problemy z oddychaniem. Zbieramy takie informacje, ponieważ dotyczą nie‑
pokoju, jaki może budzić dana sytuacja u osoby mówiącej, potwierdzają, jak osoba
jąkająca się postrzega swoje jąkanie i spowodowane nim trudności, reakcje innych
na swój sposób mówienia, czy jąkanie wywiera wpływ na sytuacje społeczne, edu‑
kację, życie codzienne i zawodowe, poziom niepokoju i frustracji. Pytamy o anty‑
cypację jąkania, stosowanie technik unikania wypowiedzi, zachowań ucieczkowych
i czy są one pomocne. U dorosłych należy ustalić, jaki procent konwersacji jest
w ich opinii zakłócony. Wiedza ta jest nam potrzebna w terapii podczas fazy „tre‑
ning rzeczywistości” (zastosowania elementów terapii w życiu). Formularz historii
przypadku kończy się pytaniami do osób dorosłych, jak i do rodziców dzieci jąka‑
jących się na temat oczekiwań związanych z efektami terapii.
Informacje zawarte w historii przypadku są podstawowym komponentem każ‑
dej oceny. Im więcej informacji dostarczy klient, tym łatwiej będzie logopedzie za‑
programować terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Formularz historii
przypadku daje wytyczne do prowadzenia wywiadu, logopeda w poszukiwaniu in‑
formacji sięga głębiej. Informacje na temat kontekstu, w jakim występuje zaburzenie
mowy, wraz z danymi uzyskanymi od klienta, obserwacjami logopedy i wywiadem,
składają się na całokształt układanki, jaką jest ocena.
Autoewaluacja: ocena formalna
Formalna ocena przy zastosowaniu standaryzowanych procedur testowych i wzo‑
rów podliczania wyników jest oparta na danych, potwierdzając konkluzje sformu‑
łowane na podstawie wyników testów. Przed ich zastosowaniem należy ustalić ich
psychometryczną wartość – niezawodność i prawidłowość. Zwykle wykorzystuje

184

Martine Vanryckeghem

się wyniki przedstawione jako średnia i standardowe odchylenie od normy, percen‑
tyle, skalę staninową czy wystandaryzowane wyniki.
Te standaryzowane pomiary pozwalają na porównanie samooceny klienta ze
statystycznie wyselekcjonowaną grupą osób rozwiązujących test. Statystyka po‑
piera konkluzję wyprowadzoną dla jednego klienta w zestawieniu z grupą odnie‑
sienia normatywnego. Niektóre ze standaryzowanych pomiarów autoewaluacji
stosowanych w obszarze zaburzeń płynności mowy to test typu „stan” czy testy
typu „cecha” (Spielberger, 1989). Różnica między tymi dwoma typami polega na
tym, że badają albo tymczasowe zdarzenie i szczególną sytuację doświadczaną
przez krótki czas (stan), albo ogólną, bardziej stałą cechę, która nie zależy od zda‑
rzenia (cecha). Kiedy pozyska się takie informacje, warunkiem sine qua non wy‑
daje się włączenie ewaluacji zespołu lęku ogólnego i fobii społecznej do badania
przesiewowego w celu ustalenia znaczących zaburzeń typu „cecha” i „stan” nie‑
związanych z mową.
Autoewaluacja: ogólna reakcja emocjonalna
Osoba jąkająca się może doświadczać ogólnego niepokoju lub/i lęku społecznego.
Badania wielokrotnie wykazywały objawy fobii społecznej u osób jąkających się,
z różną częstością występowania: 21–69% (Blumgart i in., 2010; Iverach i in., 2009;
Kraaimaat i in., 2002; Menzies i in., 2008; Stein i in., 1996). Kiedy autoewaluacja
w zakresie odczuwanego lęku i/lub pomiarów fizjologicznych popartych informacja‑
mi z wywiadu ujawnia wysoki poziomu lęku ogólnego lub fobii społecznej, zasadne
wydaje się odesłanie klienta na konsultację psychologiczną, zakładając, że odnie‑
sienie się do zespołów lękowych poza obszarem mowy może przekraczać zasoby
zawodowe logopedy i wskazana jest opieka specjalistyczna.
Autoewaluacja w zakresie wymiarów afektywnych, behawioralnych i poznawczych
Istnieje zgodność w kwestii ścisłej zależności afektywnych, behawioralnych i po‑
znawczych komponentów jąkania. Najbardziej systematycznym sposobem oceny
ww. wymiarów jest zastosowanie standaryzowanej skali samooceny klienta, która
bada dane w zakresie reaktywnych zmiennych związanych z jąkaniem. Testy uży‑
wane do badania samooceny klientów różnią się co do sposobu badania i oblicza‑
nia wyników w zakresie czynników ABC związanych z jąkaniem. Niektóre wyniki
testów obejmują różne elementy reaktywne i behawioralne, inne testy eksplorują
oddzielnie reakcje będące składowymi procesu jąkania i ich wpływ na osobę jąkają‑
cą się. Trójdzielny model wyraźnie różnicuje wymiary afektywne, behawioralne i po‑
znawcze (odnoszące się do postawy wobec jąkania) i stosuje różne sposoby oceny
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poszczególnych składników. Skale autoewaluacji, które oparte są na tym modelu,
zmierzają do indywidualnego pomiaru każdego z komponentów ABC i punkty te‑
stów szczegółowo badają te zmienne, podczas gdy inne narzędzia mogą jednocze‑
śnie oceniać procesy poznawcze, reakcje afektywne, utrudnienie w mówieniu i/lub
strategie radzenia sobie z jąkaniem.
Zestaw technik służących do oceny zachowania (Behavior Assessment Battery– BAB)
Skale przedstawione w Zestawie technik służących do oceny zachowania (The Behavior Assessment Battery (BAB; Brutten, Vanryckeghem, 2003a, b, 2007; Vanrycke‑
ghem, Brutten, 2018, 2020a, 2021)) zaprezentowane poniżej badają oddzielnie wie‑
lowymiarowe czynniki towarzyszące jąkaniu w uporządkowany sposób. Nie oznacza
to, że każdy komponent występuje samodzielnie, a raczej że wymiary przenikają
się i nakładają na siebie, jak pokazano na wykresie Diagramy Venn (rys. 1). Założe‑
nia leżące u podstaw Zestawu technik do oceny zachowania (BAB) określają definicję
wymiarów jako skonkretyzowane, operacyjne i prawidłowe. Informacje uzyskane
dzięki testom badającym ww. wymiary powinny pomóc w zmniejszeniu liczby błę‑
dów diagnostycznych I i II typu.
Każdy z testów w Zestawie BAB bada jeden z komponentów ABC (afektywny, be‑
hawioralny, poznawczy) związanych z jąkaniem i dostarcza wynik, który jest jedno‑
znacznie połączony z każdą z części składowych. Zestaw testów jest zgodny z wy‑
tycznymi ICF i został przebadany empirycznie międzykulturowo w ponad 30 krajach.
Testy zapewniają wielowymiarowe, oparte na danych podejście do procesu po‑
dejmowania decyzji w diagnozie różnicowej. Komponent afektywny jest badany
przy pomocy Listy kontrolnej sytuacji komunikacyjnych – reakcji emocjonalnej (SSC‑ER
Speech Situation Checklist), zachowanie związane z jąkaniem oceniane jest na pod‑
stawie Listy kontrolnej sytuacji komunikacyjnej – zakłócenia w mowie (Speech Situation
Checklist – Speech Disruption). Stosowanie strategii unikania i ucieczki jest określa‑
ne dzięki Liście kontrolnej zachowań (Behaviour Checklist), a wymiar poznawczy przy
pomocy Testu do badania postaw wobec komunikacji (The Communication Attitude
Test). Gdy wynik wynosi 2 lub więcej wartości odchylenia standardowego powyżej
średniej dla punktu granicznego osoby niejąkającej się, jest uważany za „atypowy”
i klinicznie istotny. Instrukcje do testów oraz publikacje recenzowane przez logo‑
pedów wskazują na rzetelne właściwości psychometryczne tych narzędzi (Brutten,
Vanryckeghem, 2003a, b, 2007; Vanryckeghem, Brutten, 2007, 2015a,b, 2017, 2018,
2020a,b,c,d,e, 2021; Vanryckeghem i in., 2005; Vanryckeghem, Mukati, 2006; Wę‑
sierska i in., 2018; Węsierska i in., 2021).
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Rysunek 1. BAB – komponenty testów

BAB Komponent afektywny: Lista kontrolna sytuacji komunikacyjnej – reakcji emo‑
cjonalnej (SSC‑ER)
SSC‑ER ocenia negatywne reakcje emocjonalne związane z mową (troska, zmar‑
twienie, lęk, niepokój) w kontekście interpersonalnym (np. rozmowa z nieznajomym,
próba wywarcia dobrego wrażenia) i/lub w sytuacjach wymagających użycia kon‑
kretnych słów (podanie swojego nazwiska, przeczytanie na głos fragmentu tekstu,
wypowiedzenie dźwięku lub słowa, które stanowiło kiedyś problem). Arkusz au‑
toewaluacji opisuje 38 sytuacji komunikacyjnych (dla dorosłych) lub 40 (dla dzieci),
które powinny być ocenione dla każdej osoby w pięciostopniowej skali Likerta, za‑
leżnie od nasilenia niepokoju, jaki dana sytuacja wywołuje. Wyniki klienta zostają
zsumowane i porównane z danymi normatywnymi (Chowkalli Veerabhadrappa i in.,
2021; Vanryckeghem i in., 2017). Obok całkowitego wyniku badania odpowiedzi na
poszczególne pytania testu wskazują kierunek terapii, a szczególną uwagę należy
skierować na obszary budzące najwyższy poziom lęku (5, 4 lub 3 punkty). Do prze‑
pracowania sytuacji powodujących najwyższy poziom zdenerwowania lub niepokoju
u klienta w terapii zostaną zastosowane np. techniki desensytyzacji.
BAB: Komponent behawioralny: Lista kontrolna sytuacji komunikacyjnej – zakłócenie
w mowie (Behavioral Component: Speech Situation Checklist – Speech Disruption (SSC‑SD))
W arkuszu SSC‑SD (zakłócenie w mowie), który jest stosowany niezależnie od arku‑
sza SSC‑ER (reakcja emocjonalna), klient zaznacza w pięciostopniowej skali rozmiar
zakłócenia w mowie (jąkania) w tych samych sytuacjach komunikacyjnych, które
występują w arkuszu SSC‑ER. Obliczanie wyniku i interpretacja danych odbywają
się według tych samych reguł. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje na trud‑
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ności związane z poszczególnymi słowami lub grupami słów, np. podanie swojego
nazwiska albo nazywanie (przedmiotów) w ogóle oraz trudności wynikające z sy‑
tuacji, np. rozmowa telefoniczna, konieczność wystąpienia publicznego, rozmowa
z przełożonym etc. Wyniki SSC‑ER i SSC‑SD obliczane są oddzielnie, a uzyskane
dane są porównywane w celu ustalenia, czy istnieje korelacja pomiędzy wynikami
ogólnymi, co jest częste u osób jąkających się, czy istnieją w nich znaczne różnice,
jak to może mieć miejsce u osób z niepłynnością mowy na tle neurogennym lub
psychogennym. Porównywane są również poszczególne odpowiedzi na pytania te‑
stowe, aby zbadać, czy odpowiedzi są zbliżone co do liczby punktów (mniej lub bar‑
dziej niespokojny – mniej lub bardziej jąkający się), a także ustalenie, czy sytuacje
mają z sobą coś wspólnego.
BAB: Komponent behawioralny – lista zachowań (Behavioral Component: Behavior
Checklist) (BCL)
Kwestionariusz BCL zbiera informacje na temat sposobów radzenia sobie z trud‑
nościami, wtórnymi w stosunku do jąkania. Test zawiera 35 pytań (dla dzieci) i 60
(dla dorosłych) dotyczących typów zachowań związanych z komunikacją i wystę‑
pujących podczas sytuacji komunikacyjnej, a służących uniknięciu sytuacji czy sło‑
wa/słów łączących się z negatywnymi emocjami. Wśród takich zachowań wystę‑
pują ruchy ciała, nietypowy rodzaj oddychania i wydobywania głosu, zmiana tempa
i sposobu mówienia, zastępowanie wyrazu innym, wtrącenia etc. Podczas gdy dzieci
pytane są o to, czy stosują określone zachowanie (Tak/Nie), dorośli w arkuszu BCL
proszeni są również o wskazanie częstotliwości, z jaką je stosują, w skali od 1 do 5.
Rejestrujemy liczbę i rodzaj zachowań radzenia sobie z jąkaniem stosowanych
przez klienta. Oprócz całkowitego wyniku testu, który możemy porównać do wyniku
typowego dla osoby mówiącej, zwracamy uwagę szczególnie na konkretne punkty
arkusza BCL, ponieważ dostarczają nam informacji na temat listy zachowań unika‑
nia i strategii ucieczkowych współwystępujących z jąkaniem (Vanryckeghem i in.,
2004). Można również ustalić, czy sposoby radzenia sobie z jąkaniem stosowane
przez osobę jąkającą się są głównie techniką unikania poszczególnych dźwięków/
słów, czy sytuacji komunikacyjnych. W trakcie terapii ww. strategie mogą utrudniać
uzyskanie poprawy płynności mowy, będziemy zatem pracować nad uświadomie‑
niem sobie ich przez klienta i świadomym ich eliminowaniem.
BAB: Komponent poznawczy: Test do badania postaw związanych z jąkaniem (Cogniti‑
ve component: Communication Attitude Test (BigCAT, CAT, KiddyCAT)) (dla dorosłych,
dzieci w wieku szkolnym, dzieci w wieku przedszkolnym)
Postawa wobec jąkania jest fundamentalnym komponentem trudności w mowie,
negatywnych emocji i zachowań ucieczkowych charakteryzujących osobę jąkającą
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się. Myśli pojawiające się automatycznie, wyobrażenia, formowanie negatywnych
opinii o sobie mogą być racjonalne (realne), intra- lub interpersonalne. Nieracjonal‑
ne elementy poznawcze mogą mieć wpływ na mowę, wzmacniać jąkanie, pełnić
funkcję mediatora lub kontrolera i uniemożliwiać osobie jąkającej się zmierzenie się
z problemem w sposób konstruktywny. Gdy pewne elementy poznawcze osiągną
permanentny stan wywołujący negatywne myśli i oczekiwania trudności, u oso‑
by jąkającej się powstaje negatywna postawa wobec komunikacji (Vanryckeghem,
2019). Postawy wobec mowy mają związek ze sposobem myślenia osoby jąkającej
się o swojej mowie i komunikacji; postrzeganiem partnera rozmowy jako perfek‑
cyjnie płynnego, być może krytycznego czy współczującego. Wykazano, że osoba
jąkająca się, ogólnie, myśli negatywnie o swojej mowie, mówienie postrzega jako
trudne, nieprzyjemne i stanowiące wyzwanie; widzi siebie jako będącą z natury
niezdolną do produkowania płynnej mowy. Ta negatywna koncepcja samej siebie
u osoby jąkającej się ma przede wszystkim daleko idące konsekwencje i często nie‑
racjonalne reakcje intra- i interpersonalne mogą zdominować myślenie takiej osoby.
Może ona przyjmować swoje jąkanie jako przyczynę porażek akademickich, powód
braku przyjaźni, bliskiej relacji intymnej czy braku sukcesu w karierze zawodowej.
Test do badania postaw wobec jąkania dla dorosłych (The Communication Attitude
Test for Adults Who Stutter)
BigCAT jest wiarygodnym narzędziem pomiaru postaw wobec komunikacji opartym
na czynnikach poznawczych. Zawarte w nim pytania szczególnie eksplorują obszar
przekonań klienta związanych z mową. Klient odpowiada na 34 pytania typu praw‑
da/fałsz, wskazując, czy dane zdanie jest zgodne z tym, co myśli o swojej mowie.
Postawa pozytywna uzyskuje wynik równy 0, myśl negatywna liczona jest jako 1.
Im wyższy jest wynik skali BigCAT, tym bardziej negatywne podejście do mówienia.
W bardzo znaczący sposób BigCAT, z niewielkim nakładaniem się na siebie, odróż‑
nia sposób myślenia o swojej mowie osób jąkających się od osób mówiących płyn‑
nie (Valinejad i in., 2018; Vanryckeghem, Brutten, 2011, 2012; Vanryckeghem, Muir,
2016). Oprócz całkowitego wyniku logopeda powinien wziąć pod uwagę poszcze‑
gólne elementy testu i oddzielić negatywne reakcje w zakresie postawy wobec mó‑
wienia od tych, które nie są negatywne. Negatywne przekonania związane z mową
utrudniają postęp u klienta i wymagają świadomej zmiany postrzegania. Przekona‑
nia pozytywne mogą ułatwiać rozwój postawy kreującej, wspierającej i utrzymują‑
cej poprawę mowy.
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Test do badania postaw związanych z jąkaniem u dzieci w wieku szkolnym (The Com‑
munication Attitude Test for School‑age Children Who Stutter (CAT)
CAT jest poznawczym elementem BAB dla jąkających się dzieci i może być stosowa‑
ny w przedziale wiekowym od 6 do 16 lat. Podobnie do testu BigCAT, CAT zawiera
30 pytań typu prawda/fałsz dotyczących bezpośrednio postawy wobec mowy. Po‑
równania grupowe wielokrotnie wykazują statystycznie istotne różnice pomiędzy
grupami jąkających się i niejąkających sześciolatków, co potwierdza ogólne spo‑
strzeżenie, że dzieci jąkające się mają bardziej negatywne podejście do swojej mowy
niż ich niejąkający się rówieśnicy (Bernardini i in., 2009; Chowkalli Veerabhadrap‑
pa i in., 2020; Gačnik, Vanryckeghem, 2014; Kawai i in., 2012; Vanryckeghem, 1995;
Vanryckeghem, Brutten, 1992, 1996, 2020d; Vanryckeghem i in., 2001). Podobnie jak
w przypadku testu BigCAT, problemy wykazane w poszczególnych pytaniach staną
się przedmiotem pracy w terapii kognitywno‑behawioralnej w celu zmiany nega‑
tywnej postawy u dziecka.
Test do badania postaw związanych z jąkaniem u dzieci w wieku szkolnym (The Commu‑
nication Attitude Test for Preschool and Kindergarten Children Who Stutter (KiddyCAT))
Test KiddyCAT bada postawy wobec mowy w okresie bliskim pierwszego wystąpie‑
nia symptomów jąkania. U dziecka pomiędzy trzecim i szóstym rokiem życia łatwo
jest przeprowadzić test samooceny. Dziecku przedstawiamy 12 zadań (werbalnych),
na które ma ono odpowiedzieć Tak lub Nie. Opracowanie testu w formie zabawy
umożliwia stwierdzenie, czy u dziecka występuje negatywna postawa wobec mó‑
wienia, która jest typowa dla dzieci jąkających się. Zakładając, że negatywna posta‑
wa wobec mowy nasila się wraz z wiekiem (Vanryckeghem, Brutten, 1997), ważne
jest ocenienie obecności takiej postawy jak najbliżej momentu wystąpienia jąkania.
Badania międzykulturowe wykazały, że dzieci w wieku 3 lat jako grupa zgłaszały
negatywną postawę wobec swojego mówienia (Neumann i in., 2019; Novšak Brce
i in., 2015; Schafiei i in., 2016; Vanryckeghem, Brutten, 2007; Vanryckeghem i in.,
2015; Węsierska, Vanryckeghem, 2015; Węsierska i in., 2014).
Inne formalne protokoły oceny
Inne testy autoewaluacji klienta badające komponenty ABC związane z jąkaniem
mogą być przeprowadzane jako testy oddzielne testy lub złożone. Niektóre testy
nie są multimodalne i badają tylko jedną ze zmiennych. Poniżej fragment kilku na‑
rzędzi autoewaluacji.
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Wielowymiarowy (Multi‑dimensional)
Skala do samooceny osoby jąkającej się Wright i Ayre (The Wright and Ayre Stuttering
Self Rating Scale (WASSP; Wright, Ayre, 2000)) jest narzędziem służącym do samo‑
oceny klienta, szacującym stopień nasilenia jąkania postrzegany przez dorosłą osobę
jąkającą się przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu. Jego 5 podskal stano‑
wią: 1) komponent behawioralny, obejmujący częstość epizodów jąkania, fizyczne
zmaganie się podczas jąkania, czas trwania etc.; 2) negatywne myśli przed, w trak‑
cie i po mówieniu; 3) uczucia związane z jąkaniem, takie jak frustracja, zawstydze‑
nie, lęk etc.; 4) unikanie pewnych sytuacji i wypowiadania pewnych słów oraz 5)
rozmowa o jąkaniu i poziomie utrudnienia, jakie stwarza w życiu rodzinnym, pracy,
kształceniu się. Skala nie zawiera norm ani limitowanej ważności informacji, ale po‑
siada wewnętrzną wiarygodność uzyskaną metodą powtórnego testu. Większość
danych pochodzi z badań prowadzonych w oparciu o wyniki terapii.
Ocena całościowa doświadczenia osoby jąkającej się (The Overall Assessment of the
Speaker’s Experience of Stuttering (OASES; Yaruss, Quesal, 2006, 2016)) składa się
z testów dla trzech grup w następujących przedziałów wiekowych: OASES‑S dla
dzieci w wieku szkolnym (wiek 7–12 lat), OASES‑T dla nastolatków (wiek 13–17 lat)
i OASES‑A dla dorosłych. Każdy z testów składa się z 4 części: 1) informacje ogólne
(dotyczące mowy, jąkania, itd.), 2) reakcje na jąkanie (uczucia, zachowania, postawy),
3) komunikacja w życiu codziennym (ogólnie, dom, szkoła, społeczność, praca, itd.)
i 4) jakość życia (w jaki sposób jąkanie wpływa na życie codzienne). Test jest oparty
na adaptacji Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF; WHO, 2001, The WHO’s International Classification of Functioning,
Disability and Health) i jest uaktualniany w toku badań empirycznych. Posiada od‑
powiednie właściwości psychometryczne, dostarcza liczbowej skali oceny oraz opi‑
sowej klasyfikacji stopnia wpływu jąkania.
Afektywny
Wymiar afektywny może być oceniany przy zastosowaniu Skali lęku przed negatyw‑
ną ewaluacją (Fear of Negative Evaluation Scale – FNES), Skali krótkotrwałego lęku
przed negatywną ewaluacją (Brief Fear of Negative Evaluation Scale – BFNE‑II), Skali
krótkotrwałego lęku przed negatywną ewaluacją – bezpośredni (Brief Fear of Negative
Evaluation Scale‑Straight forward – BFNE‑S); (Watson, Friend, 1969), która zawiera
30, 12 i 8 elementów, stosowana jest odpowiednio jako narzędzie do pomiaru lęku
przed negatywną oceną, charakterystycznych zachowań obserwowanych u osób
z fobią społeczną. Lęk przed negatywną ewaluacją jest definiowany jako uczucie
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niepokoju związane z lękiem przed oceną innych, dyskomfort odczuwany z powodu
negatywnej oceny oraz oczekiwanie, że oceny innych osób będą negatywne. Test
posiada dużą wartość psychometryczną, pozwala na rozróżnienie osób z fobią spo‑
łeczną (social anxiety disorder; SAD), a uzyskane wyniki korelują z innymi pomiarami
lęku, depresji i stanu ogólnego niepokoju doświadczanego przez osobę z fobią spo‑
łeczną. Pomimo iż nie jest narzędziem do ewaluacji osób jąkających się, stosowano
go w badaniach naukowych w przypadku tego zaburzenia mowy.
Skala fobii społecznej i lęku (Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI‑23; Beidel i in.,
2000)) stosowana jest do pomiaru zarówno fobii społecznej, jak i agorafobii. Ska‑
le SPAI są dostępne dla różnych grup wiekowych: SPAI dla wieku 14 lat i starszych,
SPAI‑B dla adolescentów (Garcia‑Lopez i in., 2008) i SPAI‑C dla dzieci (Beidel i in.,
2000). Skrócona (23) wersja koreluje z 45‑elementową skalą dla rodziców (SPAI)
i ma takie same właściwości psychometryczne. Test ma trafność zbieżną z testem
Skala lęku przed negatywną oceną oraz unikania kontaktów społecznych i lęku (Fear of
Negative Evaluation and Social Avoidance and Distress Scales (SADS; Watson, Friend,
1969)). Ma dużą trafność różnicową oraz wiarygodność mierzoną metodą powtór‑
nego testu (test‑retest) (Schry i in., 2012). Chociaż nie jest to narzędzie przeznaczo‑
ne typowo do oceny jąkania, test ten jest sosowany do udokumentowania oceny
skuteczności terapii u osób jąkających się (Scheurich i in., 2019).
Skala sytuacji interpersonalnych (The Inventory of Interpersonal Situations (IIS; Van
Dam‑Baggen, Kraaimaat, 1999, 2000)) bada komponent werbalno‑poznawczy fo‑
bii społecznej. IIS składa się z dwóch części, które dokonują pomiaru poziomu dys‑
komfortu (lęku i napięcia emocjonalnego) i częstotliwości, z jaką w sytuacjach spo‑
łecznych występują reakcje społeczne i stosowane są umiejętności komunikacyjne.
IIS posiada pięć podskal: wyrażanie krytyki, wypowiadanie opinii, mówienie komple‑
mentów, inicjowanie kontaktu, wyrażanie pozytywnych opinii o sobie. 35 elementów
testu odnosi się do sytuacji społecznych, które klient ocenia według pięciostopnio‑
wej skali Likerta w kategoriach: dyskomfort (brak lub bardzo duży) i częstotliwość
występowania (nigdy – zawsze). Kilka międzynarodowych badań naukowych dowio‑
dło trafności i wiarygodności IIS. Test jest przydatny do oceny poziomu lęku u osób
jąkających się. Badania naukowe wykazały, że osoby jąkające się podawały znacznie
wyższy poziom napięcia emocjonalnego i dyskomfortu w sytuacjach społecznych
i znacznie niższą częstość reakcji społecznych w porównaniu do osób niejąkających
się. Badanie potwierdziło ponadto, że około 50% wyników IIS w przypadku osób
jąkających się umiejscowiło się w przedziale wyników pacjentów psychiatrycznych
z fobią społeczną (Kraaimaat i in., 2002).
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Percepcja
Skala poczucia umiejscowienia kontroli zachowania (Locus of Control of Behavior
Scale (LCB; Craig i in., 1984)) ocenia stopień, w jakim dana osoba postrzega relację
przyczynowo‑skutkową między własnym zachowaniem i konsekwencjami/nagro‑
dami. Ta składająca się z 17 elementów skala typu skali Likerta rozróżnia typy osobo‑
wości: „wewnętrzny” (przypisujący wydarzenia kontroli własnej) oraz „zewnętrzny”
(postrzegający spotykające kogoś wydarzenia jako wynikające z okoliczności ze‑
wnętrznych). Zmiany w LCB mogą pomóc przewidzieć utrzymywanie się lub remi‑
sję objawów. Uzyskane informacje pomagają logopedom pracować z klientem nad
zmianą jego podejścia.
Erickson S‑24 (Andrews, Cutler, 1974). Erickson S‑24 to test do badania postawy
składający się z 24 pytań typu prawda/fałsz, umożliwiający odróżnienie osoby ją‑
kającej się od osoby mówiącej płynnie i mający wysoki poziom wiarygodności we‑
wnętrznej. Dane uzyskiwane przed terapią i po jej zakończeniu wykazały, że po‑
stęp w osiągnięciu i utrzymanie większej płynności koreluje z bardziej pozytywną
postawą wobec komunikacji. Brutten i Vanryckeghem (2003a) odkryli, że cztery
elementy nie pozostawały w korelacji z całkowitym wynikiem, a jeden element był
lingwistycznie przestarzały.
Niekorzystne myśli i przekonania dotyczące jąkania (Unhelpful Thoughts and Beliefs
about Stuttering (UTBAS / UTBAS‑6; Clare i in., 2009)) dokonuje pomiaru elemen‑
tów poznawczych w celu oceny lęku społecznego związanego z mową u jąkających
się dorosłych. Elementy testu zostały stworzone w oparciu o zapis niekorzystnych
myśli i przekonań zgłaszanych w historii przypadku u osób będących w programie
terapeutycznym CBT. Iverach i jej współpracownicy (2009, 2016) sugerują, że osoby
uzyskujące wynik równy lub wyższy od 5. decyla powinny zostać poddane ewalu‑
acji psychologicznej. Dane normatywne dla tego testu wykazują, że osoby jąkające
się z rozpoznaną fobią społeczną uzyskują znacznie wyższe wyniki w skali UTBAS.
Pomimo że test jest długi i jego skrócona wersja (UTBAS‑6) może być bardziej prak‑
tyczna, elementy testu mogą zainspirować osoby jąkające się i terapeutów do po‑
znawczej przebudowy zadania czy innych protokołów CBT (Menzies i in., 2009).
Skala pomiaru poczucia własnej skuteczności u osób dorosłych jąkających się (The
Self‑Efficacy Scale for Adult Stutterers (SESAS; Ornstein, Manning, 1985)) i Skala po‑
miaru poczucia własnej skuteczności u nastolatków (Self Efficacy Scale for Adolescents
(SEA) przedstawiają hierarchię sytuacji komunikacyjnych od łatwych do trudnych.
Zadaniem osób testowanych jest ocenienie: 1) swojego poczucia pewności siebie
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przy znalezieniu się w takiej sytuacji i 2) poczucia pewności, że zdołają utrzymać
płynność mowy w takiej sytuacji. Test dostarcza norm pozwalających na odróżnie‑
nie osoby jąkającej się od osoby mówiącej płynnie. Test posiada dużą wiarygodność
i jest oparty na pięciu podstawowych konstruktach. Skala może być zastosowana
dla wprowadzenia określonych scenariuszy terapeutycznych. Wyższe poczucie wła‑
snej skuteczności u osób jąkających się odpowiada wyższym wynikom odporności
klientów (Craig i in., 2011).
Autoewaluacja: ocena nieformalna
Ocena nieformalna nie kieruje się żadnymi normami i powinna być przeprowadza‑
na w celu zaprogramowania odpowiedniej interwencji terapeutycznej. Kombinacja
kilku nieformalnych typów autoewaluacji może być podstawą uzyskania głębszego
wglądu w doświadczenia osoby jąkającej się.
Wywiad z klientem – czy to przeprowadzany z dzieckiem, czy z osobą dorosłą – obej‑
muje spostrzeżenia, uczucia, zachowanie, przekonania etc. i wymaga zagłębienia
się w informacje z historii przypadku, testów do badania autoewaluacji klienta oraz
dokonania obserwacji własnych przez logopedę. Na etapie wywiadu pytamy o wy‑
jaśnienia dotyczące informacji środowiskowych, przebytych terapii, obserwacji po‑
czynionych przez logopedę oraz testy samooceny klienta. Ważne jest, aby ustalić,
jaką wiedzę na temat jąkania i związanych z nim czynników posiada klient, czego
poszukuje w terapii oraz jakie jest jego postrzeganie siebie i innych. Wywiad jest
ważnym etapem pozwalającym na połączenie informacji pochodzących z różnych
źródeł i podzielenie się z klientem wstępnymi planami terapii.
Wywiad z rodzicem/partnerem może wykazać, jaki poziom wiedzy o naturze jąkania
i potencjalnym wpływie posiada rodzic czy partner, jaki może wywrzeć wpływ na
osobę jąkającą się w codziennym życiu. Może być stosowany do zbadania postrze‑
gania jąkania u dziecka, uczuć i postaw z nim związanych, sposobu, w jaki zdaniem
bliskich dziecko reaguje na swoje jąkanie, ujawnić ich potencjalne obawy i poczu‑
cie winy. Informacje od rodziców lub życiowych partnerów osób jąkających się na
temat komponentów ABC możemy porównać z informacjami od klienta. Jeżeli re‑
lacje się różnią, można się do nich odnieść, przedyskutować je. Możemy badać zja‑
wiska, na temat których nie jest łatwo uzyskać informacje od klienta. Mogą one być
punktem wyjścia, by stworzyć dla rodzica/partnera możliwości poszerzenia wiedzy
lub skorzystania z porad specjalisty.
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Wywiad z nauczycielem dostarcza wglądu w funkcjonowanie dziecka w środowi‑
sku szkolnym, które może się różnić od innych sytuacji. Nauczyciele widzą dziec‑
ko w różnych sytuacjach, które nie są dostępne dla rodzica lub logopedy. Poznanie
punktu widzenia nauczyciela pozwala dokonać analizy wiedzy, myśli i postaw dziec‑
ka wobec jąkania i pomoże nauczycielowi poszerzyć wiedzę na temat tego zaburze‑
nia. Czy dziecko w klasie odpowiada na pytania i czy je zadaje? Czy dziecko bierze udział
w zajęciach grupowych? – tak wyglądają przykładowe pytania. Należy dowiedzieć
się, czy dziecko wyraża frustrację lub zawstydzenie, gdy ma problem z mówieniem.
Jak nauczyciel reaguje w takiej sytuacji i jak reagują inni uczniowie? Czy dziecko jest
przedmiotem dokuczania i prześladowania (Blood, Blood, 2016)? Co robi nauczyciel,
aby ułatwić dziecku udział w zajęciach klasowych (np. zaprasza dziecko do czytania
na głos jako pierwsze)? Te informacje są bardzo istotne również w związku z włą‑
czeniem się kolegów z klasy i rówieśników do terapii dziecka.
Rysunki lub twórczość artystyczna, pisanie opowiadania, prowadzenie pamiętnika, pi‑
sanie esejów, dziennika wypowiedzi mogą być bazą do prowadzenia dyskusji o po‑
stawach i uczuciach związanych z mową i doświadczeniu jąkania. W zależności od
wieku dziecka rysunek lub opowiadanie o tym, co dziecko czuje, może rzucić światło
na wewnętrzne odczucia i myśli na temat jego mowy i indywidualne doświadczenie
jąkania. Można również poprosić dziecko, aby zapisało rzeczy, które lubi w sobie,
oraz rzeczy, w których nie jest jego zdaniem dobre lub których nie lubi. Można też
poprosić klienta o prowadzenie dziennika z zapiskami o spotkaniach, na których się
wypowiadał, i będzie to forma oceny w trakcie trwania terapii. Taki wgląd w fluk‑
tuacje mowy w różnych sytuacjach może stanowić punkt wyjścia do refleksji nad
doświadczeniami i do rozproszenia pewnych negatywnych myśli. Dziennik doku‑
mentuje także zmiany następujące w czasie trwania terapii.
Możemy poprosić klienta o ustalenie hierarchii sytuacji komunikacyjnych, które
go martwią i powodują trudności w mówieniu – od najłatwiejszych do najtrudniej‑
szych (wyciągnąć na jaw komentarz na temat jąkania). Z dziećmi możemy do tego
celu użyć drabiny hierarchii. Dostarcza to logopedzie wiedzy, czy klient łączy uczu‑
cia lęku/niepokoju z konkretnymi sytuacjami, w których oczekuje zaburzeń w mó‑
wieniu, i innych stanowiących wyzwanie sytuacjach, które być może nie znalazły
się w przeprowadzanym teście formalnym.
Analogię między doświadczeniem jąkania a górą lodową przedstawiono wcześniej.
Tę paralelę możemy wykorzystać, prosząc klienta o naniesienie na obrazku góry lo‑
dowej jego fizycznych doświadczeń towarzyszących jąkaniu, zachowań, jakie może
zaobserwować interlokutor, również tych wewnętrznych, „znajdujących się pod po‑
wierzchnią” (np. uczucia, myśli, postawy), znanych jedynie klientowi. Może to być
znakomity początek konwersacji dotyczącej jawnych i ukrytych aspektów jąkania.
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Obserwacja logopedy
Jak pokazano wcześniej, arkusze samooceny klienta są traktowane jako uzupełnie‑
nie obserwacji logopedy w zakresie objawów niepłynności mowy, stosowania za‑
chowań drugorzędowych w stosunku do jąkania i wszelkich widocznych aspektów.
Przy założeniu, że osoba, która się jąka, nie jąka się tak samo w każdym otoczeniu
i modalności, najlepszym rozwiązaniem będzie uzyskanie próbki czytania oraz swo‑
bodnej wypowiedzi. Jeszcze lepiej byłoby uzyskać próbki mowy nie tylko z gabinetu
logopedy, ale także w innych codziennych środowiskach. Może to być szczególnie
istotne, jeżeli klient lub rodzic podkreśla, że mówienie obserwowane w warunkach
klinicznych nie jest reprezentatywnym przykładem mówienia w innych codziennych
sytuacjach. Oczywiście w takim przypadku zdobycie próbek mowy w innym oto‑
czeniu będzie miało podstawowe znaczenie. Jak podano wcześniej, definicja ope‑
racyjna i pomiar nasilenia jąkania są kluczowe w identyfikowaniu widocznych cech,
jak na przykład rodzaj jąkania.
Próbka czytania
W diagnozie różnicowej oraz zdefiniowaniu jąkania klienta w kategoriach większej
podatności na zmienne typu dźwięk/słowo czy też sytuacyjne należy zbadać kilka
komponentów związanych z czytaniem oraz zaimprowizowaną wypowiedzią. Jed‑
nym z takich elementów jest ustalenie, czy klient antycypuje moment, w którym
wystąpi u niego zająknięcie. Można to osiągnąć, prosząc klienta o ciche przeczyta‑
nie tekstu z zaznaczeniem słów, w których spodziewałby się zająknięć, jeśli miałby
przeczytać ten tekst na głos. Można również ocenić niezmienność antycypacji pro‑
blemu, zlecając klientowi wykonanie tego samego zadania dwukrotnie. Badania fazy
antycypowania jąkania nie można zwykle dokonać u dzieci poniżej 10. roku życia.
Po tym zadaniu następuje oczywiście czytanie na głos. Dla dorosłego wybieramy
zwykle tekst liczący około 300 słów, a dla dziecka w wieku szkolnym tekst liczący
200 słów. Tekst dla dziecka musi być na poziomie znacznie niższym niż teksty czy‑
tane na co dzień przez dziecko, aby uniknąć trudności technicznych (np. napotkanie
nieznanego słowa etc.). Następnie logopeda określa zgodność między antycypowa‑
nym i faktycznym jąkaniem, które jest zwykle mocniejsze w przypadku zająknięć
związanych z określonym dźwiękiem/słowem niż antycypowaną sytuacją. Zgod‑
ność ta nie istnieje w przypadku osoby z niepłynnością mowy na tle neurogennym
lub występującym giełkotem.
Dwukrotne przeczytanie na głos tego samego tekstu (różnego od zastosowane‑
go do oceny fazy antycypacji) służy nie tylko ewaluacji typu, częstotliwości, miejsca
(słowa), w którym pojawia się brak płynności, ale również niezmienności występo‑
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wania jąkania i zdolności adaptacyjnych. Rzeczywiście, jeżeli jąkanie jest prawie niezmienne (pojawia się przy konkretnej próbie lub przy rozpoczęciu czytania), może
być to kolejna część łamigłówki wskazująca, że jąkanie występuje częściej w związ‑
ku z głoską/słowem niż określoną sytuacją. Również brak niezmienności występo‑
wania jąkania jest typowy dla osób z giełkotem lub niepłynnością mowy o podłożu
neurogennym. W dodatku adaptacja (zmniejszenie liczby zająkniętych głosek/sylab
u osoby jąkającej się przy wielokrotnym czytaniu tego samego tekstu) nie charak‑
teryzuje dwóch zaburzeń przedstawionych powyżej.
Typ i częstotliwość niepłynności mają kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy dana
osoba jąka się, czy też najprawdopodobniej niepłynność ma inne podłoże. Więk‑
szość naukowców i praktykujących logopedów zgadza się, że powtórzenia części
słów (głoska lub sylaba), jednosylabowe powtórzenia, blokowanie się na dźwię‑
kach, prolongacje głosek i przerwane słowa uważane są za typowe objawy jąkania.
W ustaleniu, czy mamy przypadek jąkania, czy inne zaburzenie, mogą być pomoc‑
ne obserwacje niepłynności w sposób molekularny, topograficzny, tzn. czy nie‑
płynności towarzyszy napięcie, jak szybko następuje powtórzenie, jaka jest liczba
powtórzeń, jaki jest czas trwania przedłużenia głoski itd. Wtrącenia, powtórzenia
jednej frazy i wielosylabowe, niedokończone frazy i korekty uważane są za typowe
przykłady niepłynności, które mogą być również sposobami radzenia sobie z jąka‑
niem. Klient może np. wtrącać jakieś słowo czy dźwięk lub powtarzać pewną fra‑
zę poprzedzającą słowo, w którym obawia się zająknięcia. Należy dokładnie zba‑
dać sposób używania tych „normalnych” niepłynności, aby rozpoznać, czy istnieje
wzorzec ich stosowania. Obecność typowych objawów niepłynności, bez jąkania,
może wskazywać na zaburzenie płynności mowy różne od jąkania, jak ma to miej‑
sce w przypadku giełkotu, lub na jeden z współistniejących objawów w zespole
Tourette’a (Van Borsel i in., 2004). Miejsce jąkania – słowo lub określony typ fonemów, które sprzyjają wystąpieniu zająknięcia – stanowi również istotną informację.
Osoby jąkające się zwykle robią to na początkowych dźwiękach w słowie, podczas
gdy w przypadku innych zaburzeń może nie być to regułą (niepłynność o podłożu
neurogennym lub jeden ze współistniejących objawów danej jednostki chorobo‑
wej). Typ fonemu, jego miejsce i sposób artykulacji, dostarczają cennych informa‑
cji w związku ze strategiami upłynniania mowy, które mogą znaleźć zastosowanie
w terapii w określonym przypadku.
Podsumowując, trzeba wskazać, że całkowita liczba i procent zająkniętych słów
lub sylab, typ objawów jąkania i inne niepłynności, istotne fonemy i ich umiejscowie‑
nie, liczba powtórzeń, czas trwania prolongacji, obecność niezmienności i adapta‑
cji – wszystkie te czynniki wspomagają logopedę w dokonaniu wnikliwej obserwacji.
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Próbka mowy spontanicznej
Zbieranie próbek mowy spontanicznej podczas wygłaszania przez klienta monologu
i w czasie konwersacji jest również kluczowym elementem oceny płynności mowy.
Składająca się z 300 słów próbka mowy uzyskiwana jest podczas wypowiedzi klien‑
ta opartych na odpowiednich dla wieku obrazkach sytuacyjnych oraz konwersacji
z logopedą. Podobnie jak w przypadku czytania zwracamy uwagę na typ i częstotli‑
wość jąkania i inne objawy niepłynności, jak ich niezmienność związaną z niektórymi
trudnymi dźwiękami/słowami, miejscami występowania zająknięć oraz sposobami
radzenia sobie z jąkaniem. Dodatkowo pomiar tempa mowy pozwoli nam ustalić,
jakie będą potencjalnie przydatne strategie terapeutyczne.
Porównanie płynności podczas czytania i spontanicznego mówienia pozwala
ustalić, czy osoba jąkająca się bardziej traci płynność w przypadku określonych
(trudnych) słów, czy w danych sytuacjach. Jest to widocznie szczególnie w zróż‑
nicowanej częstotliwości jąkania w obu tych okolicznościach. Jeżeli więcej jąkania
występuje podczas czytania niż w spontanicznej mowie, obserwujemy relatywnie
wysoką zgodność miejsca jąkania podczas czytania, relatywnie wysoką korelację
pomiędzy antycypowaną i faktyczną częstotliwością jąkania, przy jednoczesnym
braku zdolności adaptacyjnych, jąkanie się tej osoby będzie w dużej mierze deter‑
minowało występowanie określonych słów. Jeżeli odnotujemy przeciwne zjawi‑
sko, ta osoba będzie częściej jąkać się w określonych sytuacjach, chociaż zwykle
występują obie te formy jąkania z dominacją jednej lub drugiej. U dzieci w wieku
przedszkolnym zgodność miejsca jąkania możemy mierzyć w oparciu o dwukrotne,
sukcesywne nazywanie obrazków na kartach (np. obrazków pochodzących z testu
do badania artykulacji) i/lub powtórne powtórzenie zdań wybranych odpowiednio
do wieku dziecka. Powyższe informacje dotyczące czytania i spontanicznej mowy
możemy uzyskać przez nieformalne czytanie oraz zbieranie i analizę próbek mowy.
Można również zastosować Test SSI‑4 (Riley, 2009) do wyznaczenia częstotliwości
jąkania się podczas czytania oraz zadania ustnego i wziąć pod uwagę czas trwania
trzech najdłuższych epizodów jąkania. Wyróżniono kilka kategorii zachowań mają‑
cych na celu radzenie sobie z jąkaniem, które mogą być ocenione przez logopedę
w oparciu o 6‑punktową skalę. To narzędzie dostarcza norm i posiada wiarygodne
właściwości psychometryczne.
Ustalenie, czy maskowanie lub czytanie chóralne ma pozytywny wpływ na jąka‑
nie, może również pomóc w dokonaniu diagnozy różnicowej, ponieważ techniki te
nie przynoszą skutku w przypadku osób z niepłynnością mowy na innym podłożu
(np. niepłynność neurogenna). Korzyścią wynikającą z zastosowania maskowania
lub czytania chóralnego pod koniec fazy wczesnej oceny jest to, że pokazuje klien‑
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towi, jeżeli jego mowa natychmiast się poprawi, że mechanizmy mowy są zdolne do
produkowania bardziej płynnego mówienia.

Od oceny opartej na faktach do terapii opartej na faktach
Jak stwierdzono wcześniej, zdaniem autorki ocena wielowymiarowa powinna
być podstawą rzetelnej oceny różnicowej i wyznaczyć kierunek terapii. Ocena
wielowymiarowa obejmuje współzależność między negatywnymi emocjami, za‑
kłóceniami mowy, negatywnym podejściem do mowy, zachowaniami unikowy‑
mi i ucieczkowymi. Oparte na faktach procedury testowe zaopatrują logopedę
w szczegółowe narzędzia do badania samooceny klienta w zakresie niepłynności,
dźwięków / słów / sytuacji stanowiących problem dla osoby jąkającej się, strate‑
gii unikania i ucieczki, zachowań będących sposobem radzenia sobie z jąkaniem
oraz czynników poprzedzających i konsekwencji tych zachowań w postaci nega‑
tywnych emocji i postaw.
Kluczowe jest, aby dane uzyskane w procesie oceny umożliwiły logopedzie stwo‑
rzenie „mapy drogowej” terapii, która będzie nacelowana na konkretnego klienta,
opracowana w oparciu o jego potrzeby oraz wielowymiarowa w swej naturze. Jak
wykazała analiza metadanych (Herder i in., 2006; Nye i in., 2013), nie ma jednego
typu terapii czy zestawu procedur, które mogłyby pomóc każdemu. W dodatku
wielkość efektów terapii jest różna u poszczególnych klientów, stosowane strate‑
gie nie wykluczają się wzajemnie i mają charakter interaktywny oraz kumulacyjny.
Ich efektywność zależy częściowo od taktyk stosowanych w terapii jąkania czy
sposobów radzenia sobie z jąkaniem, stopnia nasilenia i złożoności występujących
zachowań, długotrwałości zaburzenia, realistycznych oczekiwań, antycypowanej
poprawy, zaangażowania klienta, praktyki opartej na systematycznych spotkaniach
czy dłuższych sesjach w większym odstępie czasowym.

Pytania kontrolne
1. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowej Klasyfikacji
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF; WHO, 2001):
a) sugerują, że środowisko odgrywa ważną rolę w przypadku jąkania;
b) biorą pod uwagę wyłącznie przyczyny typu „natura” (czynniki genetyczne),
nie uwzględniając czynników związanych z wychowaniem („nature”, nie „nur‑
ture”);
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c) wskazują, że budowa anatomiczna i funkcjonowanie ciała są czynnikami ko‑
niecznymi w ocenie choroby czy zaburzenia;
d) a + c.
2. W przypadku testu autoewaluacji typu ‘stan’ i ‘cecha’:
a) termin stan odnosi się do lęku;
b) termin stan odnosi się do konkretnej sytuacji;
c) termin cecha odnosi się do krótkotrwałego wydarzenia;
d) nie ma różnicy w przedmiocie badania.
3. Zestaw testów służących do oceny zachowania (The Behavior Assessment Battery; BAB):
a) zawiera pięć różnych podtestów;
b) istnieje tylko w wersji dla dorosłych;
c) bada afektywny, behawioralny oraz poznawczy komponent jąkania;
d) jest narzędziem do pomiaru nasilenia jąkania.
4. Które z poniższych zdań jest poprawne:
a) przy dokonywaniu oceny wystarczy uzyskać próbkę mowy podczas czytania
na głos lub spontanicznej wypowiedzi;
b) definicja operacyjna jąkania nie jest konieczna, ponieważ wszyscy używamy
tej samej klasyfikacji;
c) informacja, na których fonemach najczęściej występuje zająknięcie, nie jest
użyteczna;
d) powinno się uzyskać próbkę mowy podczas czytania i spontanicznej wypo‑
wiedzi.
5. Podczas oceny czytania można badać następujące zagadnienia:
a) typ i częstotliwość niepłynności;
b) adaptację;
c) antycypację;
d) zgodność;
e) wszystkie powyższe.
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Kształtowanie płynności mówienia
w terapii osób jąkających się – perspektywa polska

Wstęp
Jąkanie stanowi specyficzną barierę komunikacyjną ograniczającą skuteczne porozu‑
miewanie się (Tarkowski 2007; zob. Góral‑Półrola 2016, Kostecka 2004), powoduje
wiele konsekwencji społecznych, a także może obniżać jakość życia (Yaruss, 1998;
Błachnio, Przepiórka 2012). Dla wielu jąkających się (zarówno dzieci, młodzieży, jak
i dorosłych) jest ono istotną przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu w wielu
sferach codziennego życia, wpływającą na ich relacje z najbliższymi osobami oraz
funkcjonowanie w środowisku szkolnym czy też zawodowym. Jąkanie ogranicza
możliwość swobodnego werbalizowania własnych myśli, wyrażania siebie, swoich
potrzeb i emocji, nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z inny‑
mi osobami, a w konsekwencji wykorzystania w pełni swojego potencjału (Beilby,
2014; O’Connor, 2008; Leary, Kowalski, 2001).
Wszystko to powoduje, że dla wielu logopedów praca z osobami z zaburzeniami
płynności mówienia stanowi wyzwanie, zarówno pod względem wiedzy na temat
ich przyczyn i mechanizmów, jak również prowadzenia skutecznej terapii (Woźniak,
2020; Tarkowski, 2005; Boroń, 2018). W celu dokonania wyboru właściwej strategii
terapeutycznej niezbędna jest znajomość możliwych form i sposobów oddziaływań,
które powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i preferen‑
cji konkretnego pacjenta.
W niniejszej pracy autorki scharakteryzowały jedno z głównych podejść stoso‑
wanych przez klinicystów w terapii osób jąkających się, jakim jest kształtowanie
płynności mówienia (ang. fluency shaping). Dokonały ponadto przeglądu najważ‑
niejszych metod i technik terapeutycznych reprezentatywnych dla tego podejścia.
Skupiły się również na ich różnych ujęciach w kontekście wybranych polskich pro‑
gramów terapii jąkania.
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Kształtowanie płynności mówienia (ang. fluency shaping) – opis podejścia
Zagadnienie jąkania stanowi temat rozważań wielu klinicystów, zarówno polskich,
jak i zagranicznych. W literaturze poświęconej zaburzeniom płynności mówienia
możemy znaleźć treści dotyczące różnorodnych sposobów terapii jąkania, które
były i są stosowane przez różnych specjalistów.
Kluczowymi podejściami stosowanymi w tym zakresie są:
□ Kształtowanie płynności mówienia [KPM] (ang. fluency shaping), nazywane również
mówieniem bardziej płynnym (ang. speak more fluently) lub modyfikowaniem sposobu
mówienia (ang. fluency modification strategies), oparte jest na treningu prowadzącym
do reorganizacji funkcji programowania i realizacji wypowiedzi w celu uzyskania kon‑
trolowanej, spontanicznej lub normalnej płynności mówienia przy użyciu odpowied‑
nich technik i metod terapeutycznych (Bennett, 2006; Bloodstein, Bernstein Ratner,
2008; Byrne, 1989; Chęciek, 2007; Grabias, Panasiuk, Woźniak, red., 2016; Grego‑
ry, 1994, 2003; Guitar, Peters, 2013, 2014; Kostecka, 2004; Rastin, 1987; Manning,
DiLollo, 2007; Saad‑Merouwe, 2020; Tarkowski, 1999a; Webster, 1980; Węsierska,
online; Woźniak, 2019; Yairi, Seery, 2011).
□ Modyfikacja jąkania [MJ] (ang. stuttering/stammering modification), w polskich re‑
aliach nazywane również jąkaniem bardziej płynnym (ang. stutter/stammer more fluently), to podejście terapeutyczne w terapii osób jąkających się skoncentrowane na
rozwijaniu u pacjenta jąkania bardziej płynnego poprzez redukcję reakcji unikania,
zmniejszanie logofobii, redukcję jąkania oraz zmianę negatywnego nastawienia do
mówienia i jąkania (Chęciek, 1993; Conture, 2001; Guitar, Peters, 2013, 2014; Ko‑
stecka, 2004; Manning, 2010; Prins, Ingham, 2009; Sharpio, 1999; Węsierska, onli‑
ne; Williams, 1971; Van Riper, 1973; Yairi, Seery, 2011).
Zarówno jedno, jak i drugie podejście miały na przestrzeni lat swoich zwolenni‑
ków i przeciwników, którzy uznawali je za najważniejsze i jednocześnie przeciwstaw‑
ne do siebie (Guitar, Peters, 2014), jednakże w latach 60/70. XX wieku na pierwszy
plan wysunęło się podejście mówienie bardziej płynne (ang. speak more fluently approaches) (Manning, DiLollo, 2007).
W podejściu kształtowanie płynności mówienia nacisk kładziony jest na zmianę
ogólnego wzorca mowy pacjenta, a nie na modyfikowanie przypadków jąkania (An‑
drews, Guitar, Howie, 1980, Howie, Andrews, 1984; Ingham, 1993). Jego głównym
celem jest osiągnięcie kontrolowanej, spontanicznej lub normalnej płynności mó‑
wienia (Bennett, 2006). Jest ono są ściśle związane z kontrolą i zmniejszaniem czę‑
stotliwości jąkania (Manning, DiLollo, 2007; Ingham, Martin, Kuhl, 1974; Ryan 1974;
Brutten, Shoemaker, 1967).
Terapia kształtowania płynności mówienia bazuje na terapii behawioralnej. Pro‑
wadzi do zmiany zachowania niepożądanego, czyli jąkania, w zachowanie pożąda‑
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ne, jakim jest płynne mówienie (Błachnio, Przepiórka, 2013; Kozłowska, Chęciek,
2019; Lechta, 2011; Reichel, Cook, 2018; Siwińska, Szamburski, 2020; Tarkowski,
1987, 1992, 1999; Węsierska, 2006). W programie terapii pewna forma płynności
jest najpierw ustalana w sytuacji kontrolowanego bodźca, a następnie wzmacniana
i stopniowo modyfikowana w celu przybliżenia normalnej mowy w warunkach kli‑
nicznych. Mowa ta jest następnie wykorzystywana w codziennym życiu pacjenta
(Guitar, Peters, 2013), w coraz trudniejszych, bardziej naturalnych sytuacjach. Uzy‑
skanie płynności mówienia jest wynikiem właściwych oddziaływań środowiska, któ‑
re wzmacnia takie zachowanie.
Wszystkie techniki wykorzystywane w podejściu KPM w mniejszym lub większym
stopniu zmieniają sposób mówienia pacjenta, dając mu poczucie sukcesu. Należy
jednak podkreślić, iż stałe stosowanie tych technik w życiu codziennym, jak też kon‑
trolowanie własnej mowy może być bardzo trudne i niekomfortowe dla pacjenta
(Kostecka 2004, Tarkowski, 1999, Węsierska, online; Woźniak, 2019).

Mówienie bardziej płynne vs. jąkanie bardziej płynne
W ujęciu Guitara i Petersa (2014) podobieństwa i różnice w obu podejściach dotyczą
sześciu najistotniejszych według autorów aspektów terapii jąkania: uczuć i postaw,
sposobu mówienia, strategii utrzymywania płynności, ogólnych kompetencji komu‑
nikacyjnych oraz struktury terapii, metod zbierania danych i ewaluacji skuteczności
terapii, co zaprezentowano w Tabeli nr 1.
Praca w nurcie mówię bardziej płynnie w przeciwieństwie do podejścia jąkam się
bardziej płynnie nie koncentruje się bezpośrednio na zmniejszaniu logofobii pacjen‑
tów i dążeniu do nieunikania określonych słów lub sytuacji, a także zmiany nasta‑
wienia pacjenta do mówienia i jąkania (Guitar, Peters, 2014). Podejście to nie za‑
kłada również bezpośredniej pomocy pacjentowi w zwiększeniu jego kompetencji
społecznych i zawodowych, która w podejściu jąkanie bardziej płynne jest jednym
z celów oddziaływań terapeutycznych.
Podejścia jąkanie bardzie płynne i mówienia bardziej płynne pomagają osobom
jąkającym się w osiągnięciu płynności spontanicznej lub kontrolowanej poprzez
mówienie w zmodyfikowany sposób, jednakże stosowane w nich techniki pozwa‑
lające osobom jąkającym się na utrzymanie płynności mówienia są różne (Guitar,
Peters, 2014).
Celem końcowym terapii opartej na mówieniu bardziej płynnym jest osiągnięcie
przez pacjenta płynności spontanicznej, w przypadku trudności z osiągnieciem tego
rezultatu celem pośrednim będzie natomiast płynność kontrolowana (Guitar, Peters,
2014).
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Tabela 1. Mówienie bardziej płynne vs. jąkanie bardziej płynne – podobieństwa i różnice
Terapia oparta
na mówieniu bardziej płynnym

Terapia oparta
na jąkaniu bardziej płynnym

Podejście określane jako
modyfikowanie sposobu mówienia

Podejście określane jako
modyfikowanie sposobu jąkania

Cele i założenia:
• Niewielki nacisk położny na niwelowanie
logofobii i reakcji unikania.
• Osiągnięcie płynności spontanicznej lub
kontrolowanej (w sytuacji terapeutycznej i realnych sytuacjach poza gabinetem).
• Utrzymywanie płynności poprzez modyfikowanie sposobu mówienia oraz
w razie konieczności przywracanie
płynności poprzez odtworzenie wszystkich kroków terapeutycznych.
• Wykorzystanie usystematyzowanego
wzmacniania pożądanych zachowań
i wycofywania niepożądanych.
• Kształcenie w niewielkim stopniu ogólnych kompetencji komunikacyjnych.

Cele i założenia:
• Duży nacisk na niwelowanie logofobii
i reakcji unikania.
• Osiągniecie płynności spontanicznej,
kontrolowanej lub jąkania akceptowalnego (poprzez stosowanie technik modyfikujących sposób jąkania się).
• Utrzymanie płynności poprzez redukcję
lęku i nieunikanie określonych sytuacji,
słów itp. oraz stosowanie technik modyfikujących sposób jąkania się.
• Kształcenie w niewielkim stopniu ogólnych kompetencji komunikacyjnych.

Metody i sposoby prowadzenia terapii:
Metody i sposoby prowadzenia terapii:
• Struktura zależy od założeń warunkowa- • Struktura odpowiada interakcji w trakcie
nia instrumentalnego i programowania.
sesji konsultacyjnych, edukacyjnych.
• Zbieranie reprezentatywnych i wiarygod- • Dane zbierane na zasadzie opisu ogólnych danych dotyczących mowy klienta.
nych wrażeń i doświadczeń związanych
z jąkaniem się pacjenta.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Guitar, Peters, 2014.

W terapii w nurcie mówienie bardziej płynne oczekuje się od pacjenta maksymalnej
płynności mówienia w konkretnej sytuacji z kontrolowanym bodźcem, rzadziej nato‑
miast podejmuje się kwestie lęku przed mówieniem, postawy pacjenta czy też jego
przystosowania się w danym środowisku. W tym podejściu utrzymywanie płynności
mowy uzyskiwane jest poprzez zastosowanie określonych technik kształtujących
płynność mowy/modyfikujących płynność mówienia (m.in. zwolnienie tempa mowy,
łagodne rozpoczynanie wypowiedzi i kontrolowanie jej). Dodatkowo wykorzystu‑
je się również techniki warunkowania instrumentalnego. Ćwiczenia płynnej mowy
rozpoczyna się od ćwiczeń w sytuacjach mniej stresujących (wymagających), stop‑
niowo przechodzi się do coraz trudniejszych i w efekcie uzyskuje się płynną mowę
we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych) (Guitar, Peters, 2014).
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Zarówno jedno, jak i drugie z opisywanych podejść w niewystarczającym zakre‑
sie odnoszą się do kwestii związanych z rozwijaniem ogólnych kompetencji komu‑
nikacyjnych osób jąkających się (Guitar, Peters, 2014). Pomocny w charakterystyce
i porównaniu powyższych podejść terapeutycznych jest również poniższy schemat
interwencji związanej z jąkaniem opracowany na podstawie Ramig i Bennett (1995).
Schemat 1. Porównanie wiodących podejść w terapii jąkania: kształtowanie płynności
mówienia vs. modyfikacja jąkania

TERAPIA KSZTAŁTOWANIA
PŁYNNOŚCI MÓWIENIA

Wprowadzenie płynnego mówienia
Użycie behawioralnych zasad
Pomiar iloścowy
Wysoce ustrukturyzowany
paradygmat terapii

Kontrolowana
płynność

Spontaniczna
płynność

Normalna
płynność

Gromadzenie danych
Planowane przeniesienie

TERAPIA MODYFIKACJI
JĄKANIA

Modyﬁkacja jąkania
Uwaga ukierunkowana
na postawę, lęki, unikanie
Pomiar ilościowy

Spontaniczna
płynność

Kontrolowana
płynność

Akecptowalne
jąkanie

Luźno zorganiozowany
paradygmat terapii
Analiza objawów przez pacjenta
Planowane przeniesienie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ramig, Bennett, 1995.
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Zasadniczą różnicę można zaobserwować już na poziomie celu terapii. W przypad‑
ku MJ celem jest osiągnięcie przez jąkającego się pacjenta: spontanicznej płynności,
kontrolowanej płynności lub akceptowalnego jąkania, w KPM dąży się natomiast
do wyeliminowania objawów jąkania w mowie i osiągnięcia kontrolowanej płyn‑
ności, spontanicznej płynności lub normalnej płynności. Na uwagę zasługuje fakt,
iż osiągniecie spontanicznej lub kontrolowanej płynności mówienia (przynajmniej
krótkotrwałej) jest możliwe w obu podejściach, odbywa się to jednak z wykorzy‑
staniem różnych metod.
W KPM i MJ odmienna jest również koncepcja stosowanych oddziaływań tera‑
peutycznych. W podejściu modyfikacja jąkania odnoszą się one do postaw, lęków,
reakcji unikania oraz umiejętności zarządzania jąkaniem, a w podejściu kształtowanie
płynności mówienia są one ukierunkowane na naukę bardziej płynnego sposobu mó‑
wienia z wykorzystaniem zasad warunkowania instrumentalnego i programowania.
KPM charakteryzuje się ponadto wysoce ustrukturyzowanym paradygmatem terapii
w przeciwieństwie do MJ, której paradygmat terapii jest luźno ustrukturyzowany.
Kolejną kwestią w omawianych podejściach są metody zbierania danych, które
w terapii opartej na mówieniu bardziej płynnym koncentrują się na gromadzeniu re‑
prezentatywnych, rzetelnych informacji (np. na ocenie częstotliwości blokowania
przed podjęciem terapii, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu), a w jąkaniu bardziej płynnym większą wagę przywiązuje się do odczuć i doświadczeń klienta zwią‑
zanych z jąkaniem.
Zarówno terapia oparta na podejściu KPM, jak i MJ zakładają przenoszenie re‑
zultatów osiągniętych w warunkach laboratoryjnych (gabinetowych) na sytuacje
spontanicznego komunikowania się w środowisku pacjenta oraz utrzymanie przez
niego płynności zdobytej w trakcie terapii.
Obecnie coraz częściej podkreśla się, iż mimo istotnych różnic między tymi podej‑
ściami wykorzystywane w nich metody i techniki mogą być jednakowo skuteczne
w terapii osób jąkających się i coraz częściej stosuje się je, łącząc oba podejścia w ra‑
mach tzw. terapii zintegrowanej, połączonej bądź kompleksowej (Woźniak, 2019;
Guitar, Peters, 2014; Chęciek, 2007; Lechta, 2011; Kostecka, 2004; Węsierska, onli‑
ne). Przykładem takiego podejścia jest anglojęzyczny program Ronalda L. Webstera:
Precision Fluency Shaping Program (PFSP) (Program precyzyjnego kształtowania płynności). W Polsce natomiast połączenie elementów podejść: kształtowanie płynności
mówienia i modyfikacja jąkania stosuje się m.in. w Zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się autorstwa M. Chęćka i Zintegrowanym programie
terapii osób jąkających się W. Kosteckiej, Programie terapeutycznym jąkania K. Szam‑
burskiego oraz Systemowej terapii jąkania Z. Tarkowskiego, które zostaną opisane
w dalszej części opracowania.
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Przegląd wybranych metod i technik kształtujących płynność mówienia
Terapia osób jąkających się wymaga zastosowania różnorodnych metod i technik
terapeutycznych. Jako metodę należy rozumieć systematycznie stosowany sposób
pracy z pacjentem, zespół celowych, jasno określonych czynności realizowanych
za pomocą odpowiednio dobranych środków, które doprowadzą do rozwiązania
problemu (Jastrzębowska, Pelc‑Pękała, 1999, za: Kostecka, 2004), jak też strate‑
gię postepowania ukierunkowaną na określony aspekt jąkania (Szamburski, 2009).
Technika natomiast to logiczna czynność, którą wykonujemy, aby coś usprawnić
(Jastrzębowska, Pelc‑Pękała, 1999, za: Kostecka, 2004), terapeutyczny sposób kon‑
kretnego oddziaływania (Szamburski, 2009).
W latach 90. XX wieku wyłoniono ok. 250 różnych procedur terapii jąkania (Wirth,
1990, za: Lechta, 2011). W ciągu kolejnych lat pojawiały się ponadto nowe, a ich licz‑
ba stale się zwiększa. Zaprezentowane w poprzednim podrozdziale metody i tech‑
niki terapeutyczne stanowią zaledwie część wszystkich dostępnych strategii moż‑
liwych do zastosowania w terapii osób jąkających się.
W literaturze przedmiotu, wśród opisów metod i technik KPM, można zauważyć,
iż konkretne metody lub techniki bywają definiowane pod różnymi nazwami lub pod
tą samą nazwą kryją się ich inne interpretacje (Tarkowski, 1999a). Zdarza się rów‑
nież, że pewne oddziaływania terapeutyczne uznawane są przez jednych autorów
za technikę, a przez innych za metodę.
Poniżej zaprezentowano przegląd wybranych metod i technik stosowanych w te‑
rapii jąkania w podejściu mówienie bardziej płynne opisanych w polskiej literaturze,
który został uzupełniony o opis metod i technik dostępnych w publikacjach zagra‑
nicznych autorów.
Tabela 2. Przegląd metod i technik kształtujących płynność mówienia (KPM) dostępnych w polskiej literaturze

Techniki i metody kształtujące płynność mówienia
Terminologia stosowana w literaturze

Autorzy

Technika przedłużonego mówienia (TPM)

Chęciek, 1993, 2001, 2004, 2007, 2010;
Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Tarkowski,
2007; Woźniak, 2008, 2016, 2019

• przedłużanie samogłosek

Basista, 2018; Kostecka, 2004; Wilczewski,
1967

• technika zwolnionego przedłużonego mó- Chęciek, 1993, 2001, 2007; Węsierska,
wienia
Zipper‑Malina, 2009
• technika przeciągania samogłosek

Woźniak, 2018
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cd. tabela 2.

Techniki i metody kształtujące płynność mówienia
Terminologia stosowana w literaturze

Autorzy

• mówienie wydłużone, mowa przedłużona

Saad‑Merouwe, 2020; Tarkowski, 1999a

• mowa zwolniona

Węsierska, 2006, 2009

• zwolnione tempo mówienia

Kostecka, 2004

• mówienie zwolnione przedłużone

Byrne, 1989; Chęciek, 1993, 2001, 2004,
2007, 2010; Chęciek, Bijak, Kamińska,
2014; Woźniak, 2019

• mówienie przeciągane i wolne

Tarkowski, Okrasińska, 2018

• metoda wolnej przedłużonej mowy

Kostecka, 2004

Mówienie śpiewne

Basista, 2018; Chęciek, 2001, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Kostecka,
2004; Szewczyk, 2013; Tarkowski, 1999a;
Tarkowski, Okrasińska, 2018; Wilczewski,
1967; Woźniak, 2019

Metoda „Echo”

Adamczyk, 1977, 1993, 1999, 2009; Adamczyk, Kuniszyk‑Jóźkowiak, Smołka, 1980;
Adamczyk, Kuniszyk‑Jóźkowiak, Szydło,
1990; Chęciek, 2007, 2010; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Sidor, 2011; Styczek,
1980; Tarkowski, 1999a, 1999b, 2005;
Woźniak, 2016, 2018, 2019

• echokorekcja

Byrne, 1989; Chęciek, 1993, 2007;
Walencik‑Topiłko, online; Woźniak, 2016

• mówienie z „echem”

Byrne, 1989; Węsierska, 2006

Aparat Hektora

Byrne, 1989, Kostecka, 2004

Technika delikatnego startu mowy (TDSM)

Chęciek, 2001, 2004, 2007; Chęciek,
Bażański, 2020; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Kostecka, 2004; Przepiórka,
Błachnio, 2013; Tarkowski, 1999a, 1999b;
Tarkowski, Okrasińska, 2018; Węsierska,
2006, 2010; Węsierska, Zipper‑Malina,
2009; Wilczewski, 1967; Woźniak, 2019

• technika miękkiego startu mowy

Chęciek, 2007; Węsierska, Zipper‑Malina,
2009

• technika miękkiego nastawienia głosu

Węsierska, 2006

• stosowanie miękkiego ataku narządów
artykulacyjnych

Kostecka, 2004

• miękki atak

Byrne, 1989
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Techniki i metody kształtujące płynność mówienia
Terminologia stosowana w literaturze

Rytmizacja mówienia

Autorzy

Chęciek, 1997, 2007; Szamburski, 2009;
2017; Woźniak, 2016, 2018

• rytmizowanie wypowiedzi

Woźniak, 2018

• mówienie rytmiczne

Tarkowski, 1992, 1999a; Tarkowski, Okrasińska, 2018; Węsierska, 2006, 2009

• technika mówienia rytmicznego (TMR)

Woźniak, 2019

• mowa sylabami

Byrne, 1998; Kostecka, 2004

• mowa sylabiczna

Woźniak, 2018

• sylabizowanie

Szamburski, 2017; Tarkowski 1993; Van
Zallen, Reichel, 2015; Węsierska, 2009;
Węsierska, Zipper‑Malina, 2009

Technika wystukiwania sylab (TWS)

Szamburski, 2009, 2017; Kowalczyk, 2018

Metoda Zofii Engiel

Engiel, 1976, 1977; Chęciek, 1993, 2007;
Kostecka, 2004; Sidor, 2011; Tarkowski, 1999a, 1999b; Tarkowski, Okrasińska,
2018; Woźniak, 2016, 2018, 2019

Metoda naturalnego rytmu mowy (NRM)

Woźniak, 2016, 2018

Technika naturalnego rytmu mowy (TNRM) Woźniak, 2019
Logorytmika

Kamińska 2010; Kilińska‑Ewertowska,
1987, 1993; Rozentalowa, 1971, 1976;
Tarkowski, 1992, 1999a; Walencik‑Topiłko,
1998, 2010, 2016; Walencik‑Topiłko, Brych,
2020; Woźniak, 2018

Gesty ułatwiające mówienie

Borel‑Maisonny, za: Styczek, 1980; Sidor,
2011

• rytmiczna naturalna gestykulacja

Bochniarz, 2009

• gesty upłynniająco‑rytmizujące

Chęciek, 2007

• synchronizowanie mowy z ruchem
palców ręki wiodącej

Ariutunian, 1997; Kostecka, 2004

• wystukiwanie sylab

Kowalczyk, 2018; Szamburski, 2009, 2017

• rytmogesty

Kamińska, 2010; Młynarska, Smereka, 2008

• gesty naturalne ułatwiające mówienie

Engiel, 1976, 1977; Woźniak, 2018, 2019

Technika przepływu powietrza

Chęciek, 1993, 2007; Kostecka, 2004

• technika swobodnego przepływu powietrza Błachnio, Przepiórka, 2013; Tarkowski, 1999a
• technika pasywnego przepływu powietrza Schwartz, 1974, za: Mrozowska, 2016
Techniki oddechowe

Woźniak, 2019
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Techniki i metody kształtujące płynność mówienia
Terminologia stosowana w literaturze

Autorzy

• kontrolowane oddychanie

Tarkowski, 1999a, 1999b; Woźniak, 2019

• technika appoggio

Chęciek, 1997; Majzner, Tomiczek, 2015;
Mitrinowicz, 1952; 2015; Tarkowski, 1999a,
1999b; Woźniak, 2019

Mówienie chóralne

Adamczyk, 1993; Adamczyk, Kusznik
‑Jóźkowiak, Sadowska, 1976; Adamczyk,
Smołka, Kusznik, 1977; Chęciek, Bażański, 2020; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014;
Tarkowski, 1993; Walencik‑Topiłko, online;
Woźniak, 2016

Metoda cienia

Tarkowski, 1992, 1999a

Pauzowanie

Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska
2014; Engiel, 1976, 1977; Kostecka, 2004;
Węsierska, Zipper‑Malina, 2009; Woźniak,
2018, 2019

Trening negatywny

Błachnio, Przepiórka, 2013; Tarkowski,
1999b

• technika negatywnej praktyki

Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska,
2014

• celowe jąkanie się

Chęciek, 2007; Emerick, 2015

Analiza objawów jąkania

Tarkowski, 1999a

Kontakt wzrokowy

Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska,
2014

Metoda Gutzmana

Przepiórka, Błachnio, 2013; Tarkowski,
1999a, 1999b

Metoda Froeschelsa

Przepiórka, Błachnio, 2013; Tarkowski,
1999a

• metoda żucia

Przepiórka, Błachnio, 2013; Tarkowski,
1999a

Metoda Fernau‑Horn

Tarkowski, 1999a

Metoda Liebmanna

Błachnio, Przepiórka, 2013; Tarkowski,
1999a

Maskowanie

Byrne 1989; Kurkowski, 2013; Tarkowski,1999a; Woźniak, 2016

Aparat edynburski

Byrne, 1989; Kostecka, 2004

Źródło: Opracowanie własne.
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□ Technika przedłużonego mówienia (TPM) (Chęciek, 1993, 2001, 2004, 2007; Chę‑
ciek, Bijak, Kamińska 2014; Tarkowski, 2007; Woźniak, 2008, 2016, 2019) występuje
w literaturze logopedycznej również pod nazwami: przedłużanie samogłosek (Basi‑
sta, 2018; Kostecka, 2004; Wilczewski, 1967), technika zwolnionego przedłużonego
mówienia (Chęciek, 1993, 2001, 2007; Węsierska, Zipper‑Malina, 2009), technika
przeciągania samogłosek (Woźniak, 2018), mówienie wydłużone, mowa przedłużona
(Saad‑Merouwe, 2020; Tarkowski, 1999a), mowa zwolniona (Węsierska, 2006, 2009),
zwolnione tempo mówienia (Kostecka, 2004), mówienie zwolnione, przedłużone (Byrne,
1989; Chęciek, 1993, 2001, 2004, 2007, 2010; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Woź‑
niak, 2019), mówienie przeciągane i wolne (Tarkowski, Okrasińska, 2018) oraz metoda
wolnej, przedłużonej mowy (Kostecka, 2004).
TPM jest jedną z najstarszych, klasycznych technik stosowanych w terapii osób
jąkających się, zaliczaną do najpopularniejszych sposobów skutecznie wpływających
na poprawę płynności mówienia (Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Tarkowski, 2007).
W polskiej literaturze z zakresu logopedii pierwsze opisy metodyczne dotyczące tej
techniki możemy znaleźć w pracach ks. Stanisława Wilczewskiego, który już w latach
20. XX wieku z wysoką skutecznością stosował ją w pracy z osobami jąkającymi się.
Metoda polega na przedłużeniu czasu wymowy samogłosek w poszczególnych wy‑
razach, co powoduje znaczący spadek tempa mówienia, a w konsekwencji szybką
poprawę płynności mowy (Wilczewski, 1967; zob. Chęciek, 2004; Woźniak, 2019).
Samogłoski ze względu na swoje cechy fonetyczne (m.in. możliwość wypowiadania
ich na dowolnej wysokości głosu oraz przy dowolnym jego natężeniu, przeciągania
w mówieniu lub śpiewaniu) stanowią wartościowy materiał do ćwiczeń TMP w po‑
łączeniu z ćwiczeniami emisyjnymi (Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014;
Wilczewski, 1967). Podczas stosowania techniki mówienie powinno być płynne, re‑
alizowane na wydechu, bez częstych, zbytecznych wdechów zakłócających płynny
potok mówienia (Chęciek, 2007).
Technikę przedłużonego mówienia wprowadza się od początku procesu terapii,
przy czym zwolnione tempo mówienia jest stosowane tylko przez pewien okres,
a w końcowym etapie terapii powracamy do początkowego tempa mówienia (o ile
nie było ono zbyt szybkie – w takim przypadku wskazane jest utrzymanie czę‑
ściowego zwolnienia tempa mowy). Początkowo ćwiczenia TMP polegają na sto‑
sowaniu techniki w warunkach gabinetowych, m.in. podczas czytania, prowadze‑
nia dialogów – zadawania pytań i odpowiadania na pytania, mowy monologowej,
prowadzenia rozmów kierowanych; należy zwracać uwagę, aby mowa nie była
zbyt monotonna czy też skandowana oraz by była zachowana jej naturalna in‑
tonacja (Chęciek, 2007). Zwolnienie tempa mówienia jest różnie interpretowane
w literaturze przedmiotu, np. M. Chęciek, E. Bijak i D. Kamińska zalecają począt‑
kowo w czasie ćwiczeń TPM, aby osoba jąkająca się zwalniała tempo mówienia
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do około 60–70 słów na minutę i w kolejnych etapach ćwiczeń przyspieszyć do
100–110 słów na minutę (Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014). W referowanej przez
Woźniaka TPM tempo czytania początkowo powinno natomiast wynosić 1 sylabę
na 1 sekundę, przy założeniu stopniowego przyspieszania na etapach późniejszych
(Wilczewski, 1967, za: Woźniak, 2019).
Spowolnienie tempa mówienia daje osobie jąkającej się możliwość kontrolowania
płynności swojej wypowiedzi (Chęciek, 2001). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt,
iż różnica w sposobie mówienia w czasie stosowania TPM w porównaniu z wymo‑
wą naturalną może zniechęcać wiele osób, dlatego szczególnie ważne w tym przy‑
padku jest odpowiednie zmotywowanie pacjenta (Woźniak, 2019).
W końcowym etapie dąży się do automatyzacji przez pacjenta opanowanej
w warunkach gabinetowych TPM poprzez stosowanie jej w mowie spontanicznej
w naturalnym środowisku, co wpływa pozytywnie na poprawę kontaktów inter‑
personalnych oraz obniżenie stresu komunikacyjnego, a także uczy nowych, kon‑
struktywnych form zachowania w czasie komunikowania się z drugą osobą (Ko‑
stecka, 2004). Poprawa płynności mówienia jest stosunkowo prostym zadaniem,
problemem jest jednak jej utrzymanie w warunkach naturalnej komunikacji (Tar‑
kowski, 2008).
W procesie terapeutycznym TPM stosuje się najczęściej w połączeniu z innymi
technikami kształtowania płynności mówienia (m.in.: echokorekcją, techniką deli‑
katnego startu mowy, pauzowaniem, gestami towarzyszącymi mówieniu, śpiewo‑
terapią) (Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Woźniak, 2019).
□ Mówienie śpiewne (Basista, 2018; Chęciek, 2001, 2007; Chęciek, Bijak, Kamiń‑
ska, 2014; Kostecka, 2004; Szewczyk, 2013; Tarkowski, 1999a; Tarkowski, Okrasiń‑
ska, 2018; Wilczewski, 1967; Woźniak, 2019) – ma na celu przeniesienie zjawisk me‑
lodyjnych na głośne mówienie. Powszechnie znanym fenomenem jest to, iż osoby
jąkające się nie jąkają się podczas śpiewu (zob. Wilczewski, 1967). Wynika to z za‑
łożenia, iż w czasie śpiewania następuje naturalne wydłużanie samogłosek, których
czas trwania jest zawsze dłuższy niż spółgłosek. Przeciąganie samogłosek połączo‑
ne z odpowiednią melodyjnością mowy powoduje gładkie, delikatne przejścia po‑
między sylabami, wyrazami oraz frazami, wpływając pozytywnie na płynność mó‑
wienia.
□ Metoda „Echo” (Adamczyk, 1977, 1993, 1999, 2009; Adamczyk, Kuniszyk‑Jóźkowiak,
Smołka, 1980; Adamczyk, Kuniszyk‑Jóźkowiak, Szydło, 1990; Chęciek, 2007; Chę‑
ciek, Bijak, Kamińska, 2014; Sidor, 2011; Styczek, 1980; Tarkowski, 1999a, 1999b,
2005; Woźniak, 2016, 2018, 2019), echokorekcja (Byrne, 1989; Chęciek, 1993, 2007,
2010; Walencik‑Topiłko, online; Woźniak, 2016), mówienie z „echem” (Byrne, 1989;
Węsierska, 2006) – jest metodą wykorzystującą wspomaganie aparaturowe, opar‑
tą na efekcie opóźnionego sprzężenia zwrotnego (DAF – delayed auditory feedback)
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odkrytym w latach 50. przez B.C. Lee (Lee, 1950). Efekt Lee polega na tym, że pa‑
cjent, słysząc swój głos (z opóźnieniem wynoszącym około 0,25 sekundy), zwalnia
tempo mówienia i dzięki temu zaczyna mówić płynnie (Adamczyk, 1993; Chęciek,
2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Fairbanks, Guttman, 1958; Szamburski, 2014;
Tarkowski, 1999a). Efekt ten został po raz pierwszy wykorzystany w terapii osób jąka‑
jących się przez fizyka i terapeutę jąkania prof. Bogdana Adamczyka. Na tym zjawi‑
sku została oparta jego autorska metoda „Echo”, która była wielokrotnie ulepszana
i modyfikowana (Adamczyk, 1977, 1993, 2009). Polega ona na tym, że pacjent ćwiczy
początkowo swoje opóźnione mówienie z użyciem skonstruowanego przez autora
metody echokorektora (bazującego na efekcie opóźnionego sprzężenia zwrotne‑
go), aby po pewnym czasie mówić z tzw. echem zapamiętanym, stosując naturalnie
zwolnione tempo mowy (Adamczyk, 1971, 1993, 2009; por. Chęciek, 2007).
Echokorektor mowy służy do mówienia w sposób zsynchronizowany z własnym
echem opóźnionym o 0,1–0,3 sekundy, dzięki czemu samogłoski ulegają przeciąga‑
niu, a niepłynność mówienia zanika. Według autora metody optymalny czas opóź‑
nienia „echa” powinien wynosić 0,1 sekundy, co na ogół pozwala pacjentowi na
płynną mowę, a tempo mówienia nie odbiega znacząco od tego, jakim posługiwał
się dotychczas. Przy większym opóźnieniu (np. 0,2 sekundy) następuje całkowite
wyeliminowanie jąkania, towarzyszy temu jednak znaczne spowolnienie mowy, co
może być jednak niekomfortowe dla pacjenta i utrudniać proces terapii (Adamczyk,
2009; Adamczyk, Kuniszyk‑Jóźkowiak, Smołka, 1978, 1979, 1980). Obecnie dostępne
są echokorektory stacjonarne (stosowane w gabinetach logopedycznych) lub prze‑
nośne (skonstruowane z myślą o ćwiczeniach indywidualnych pacjenta). W ostatnim
czasie dużą popularnością cieszą się też cyfrowe korektory mowy (zob. Ratyńska,
Szkiełkowska, Markowska, Mularzuk, Kurkowski, 2004). Echokorektorem może stać
się ponadto każdy komputer i telefon komórkowy przy wykorzystaniu odpowiednie‑
go oprogramowania (Woźniak, 2016). Należy jednak podkreślić, iż stosowany w me‑
todzie korektor mowy jest wyłącznie urządzeniem wspomagającym proces terapii,
które jest stopniowo wycofywane w miarę uzyskiwania przez pacjenta płynności
mówienia (Adamczyk, 1993).
□ Aparat Hektora – to urządzenie wynalezione przez dwie osoby jąkające się, słu‑
żące do kontrolowania szybkości mówienia. Składa się z aparatu kieszonkowego
i małego głośnika umieszczonego za pomocą opaski na szyi pacjenta. Sygnalizu‑
je on osobie mówiącej za pomocą dźwięku o określonej głośności, gdy tempo jej
wypowiedzi jest zbyt szybkie. Urządzenie jest przydatne do utrzymywania tempa
mówienia osiągniętego podczas ćwiczeń, szczególnie dla osób, którym sprawia to
trudność (Byrne, 1989; Kostecka, 2004).
□ Technika delikatnego startu mowy (TDSM), nazywana również techniką miękkiego startu mowy, została opisana w polskiej literaturze logopedycznej m.in. przez:

220

Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska

M. Chęćka (2001, 2004, 2007), M. Chęćka i E. Bażańskiego (2020), M. Chęćka, E. Bi‑
jak i D. Kamińską (2014), Przepiórkę i Błachnio (2013), W. Kostecką (2004), Z. Tar‑
kowskiego (1999a, 1999b), Z. Tarkowskiego i A. Okrasińka (2018), K. Węsierską (2006,
2010), K. Węsierską i B. Zipper‑Malinę (2009), S. Wilczewskiego (1967) i T. Woźnia‑
ka (2019), technika miękkiego startu mowy (Chęciek, 2007, 2010; Węsierska, Zipper
‑Malina, 2009), technika miękkiego nastawienia głosu (Węsierska, 2006), stosowanie
miękkiego kontaktu narządów artykulacyjnych (Kostecka, 2004) lub miękki atak (Byrne,
1989). Zaliczana jest do grupy najpopularniejszych technik KPM i po raz pierwszy opi‑
sana w polskiej literaturze przez ks. S. Wilczewskiego. Wykorzystywana jest w celu
korygowania wzmożonych napięć mięśni aparatu artykulacyjnego towarzyszących
fizjologicznym objawom jąkania pod postacią klonicznych powtórzeń nagłosowych
głosek oraz blokom tonicznym występującym na starcie wypowiedzi (Chęciek, 2001,
2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Wilczewski, 1967; Woźniak, 2019). Podsta‑
wą tej techniki jest wypracowanie u pacjenta umiejętności delikatnego, miękkiego
zwierania i napinania narządów mowy biorących udział w artykulacji (Chęciek, 2004,
2007, 2010; Kostecka, 2004; Wilczewski, 1967) oraz zmniejszania wewnątrzoralne‑
go ciśnienia powietrza (Chęciek, 2004, 2007, 2010). Dąży się również do delikatne‑
go, miękkiego zbliżania się do siebie się narządów mowy w przypadku spółgłosek
szczelinowych (f, v, s, z, š, ž), zwarto‑szczelinowych (c, ʒ, č, ǯ), zwarto‑otwartych (l, l’),
drżącej (r) oraz nosowych (m, m’, n, n’) (Chęciek, 2007).
TDSM można wprowadzać na dwa sposoby. W pierwszym, wydłużonym kolej‑
ność głosek poddanych ćwiczeniom delikatnego startu mowy jest następująca:
szczelinowe, zwarto‑szczelinowe, półotwarte i zwarto‑wybuchowe. W częściej sto‑
sowanym, uproszczonym (bardziej intensywnym) sposobie kolejność wprowadzania
poszczególnych głosek uzależniona jest natomiast od częstotliwości ich blokowania
(szczególnie w nagłosie wyrazu) u jąkających się. Badania przeprowadzone przez
M. Chęćka wykazały, iż pierwsze miejsce pod względem frekwencji występowania
zajmują spółgłoski zwarto‑wybuchowe: p, t, k i ich dźwięczne odpowiedniki: b, d i g.
Na kolejnym miejscu pod względem częstotliwości blokowania plasują się samogło‑
ski ustne: a, o, e, u, i. Następne ze względu na frekwencję blokowania są nagłoso‑
we grupy spółgłoskowe rozpoczynające się spółgłoską zwarto‑wybuchową, np.: pt,
tk, pr, kt oraz innymi, np. spółgłoskami szczelinowymi šp, st, wt itp. (Chęciek, 2004,
2007). Należy podkreślić, że kolejność wprowadzanych głosek w TDSM powinna
być traktowana indywidualnie, w zależności od charakteru blokowania u jąkającego
się i wyłonionych w jego mowie głosek blokowanych na starcie.
Ćwiczenia realizacji wyrazów rozpoczynających się głoskami zwarto
‑wybuchowymi należy poprzedzić ćwiczeniami na sylabach, wyrazach, frazach i zda‑
niach z nagłosową głoską m. Brak napięć mięśniowych warg przy przeciąganiu tej
głoski oraz brak wzmożonego wewnątrzoralnego ciśnienia powietrza przy jej realiza‑
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cji stanowią dobre przykłady do zastosowania zmniejszonego do minimum ciśnienia
powietrza w jamie ustnej przy wymawianiu głosek p i b, jak i do zmniejszonego na‑
pięcia mięśni warg przy realizacji tych głosek. Podobny mechanizm dotyczy głosek:
t, d, k i g (Chęciek, 2004, 2007, 2010; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014).
Istotą techniki jest również zwrócenie uwagi pacjenta na rolę samogłosek wy‑
stępujących po nagłosowych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych (szczególnie
w wyrazach rozpoczynających wypowiedź), które mimo przeciągania ich w jedna‑
kowym iloczasie z pozostałymi samogłoskami dają pacjentowi pewien rodzaj kom‑
fortu psychicznego związanego z presją czasową.
Ćwiczenia rozpoczyna się od prób czytania/mówienia wyrazów w kolejności:
śpiewem, „pantomimicznie”, szeptem i mową głośną. W trakcie głośnego czytania/
mówienia pacjent stosuje miękki, delikatny kontakt narządów artykulacyjnych, tzw.
pantomimiczny start, podczas którego napięcia mięśniowe artykulatorów są zmi‑
nimalizowane. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się przygotowane materiały, w tym
zestawy wyrazów, fraz, zdań, np.:
*mak – masło – mandarynka – mlaskanie
*modne marynarki, malownicze Mazury
*Mała Magdalenka // malowała mnóstwo // *modnych marynarek // Marka Malińskiego.
(* – oznacza miejsce wdechu przed rozpoczęciem wypowiedzi; mak – mniejsza czcionka w za‑
pisie wyrazu oznacza miękką, „pantomimiczną” realizację nagłosowej głoski; podkreślenia –
przedłużanie wymowy samogłosek; // – miejsce 2–3‑sekundowej pauzy) (Chęciek, Bijak, Ka‑
mińska, 2014)

Analogicznie wprowadzane są ćwiczenia TDSM w przypadku wyrazów, fraz i zdań
z nagłosowymi głoskami zwarto‑wybuchowymi (najczęściej w kolejności: p, b, t, d, k i g).
W przypadku realizacji wyrazów, fraz i zdań z samogłoskami w nagłosie ćwicze‑
nia polegają na wypracowaniu tzw. przydechowego, częściowo chuchającego na‑
stawienia głosu. W ćwiczeniach miękkiego ataku głosu wykorzystuje się technikę
przepływu powietrza M. Schwartza (Chęciek, 2007, 2010; Węsierska, Zipper‑Malina,
2009). Przydechy, „westchnienia” (bezdźwięczne x), oznaczone w materiałach ćwi‑
czeniowych mniejszą czcionką (has), poprzedzają wypowiadany wyraz, dzięki cze‑
mu możliwy jest płynny start mowy, bez zwarć krtaniowych, np.:
*has – hantyk– hartysta – haglomeracja
*hautentyczny harras, hautorski hartykuł
*hAntyczny harras //hatrakcyjnie hafiszowano // *w haugustowskim
hantykwariacie // hAlberta hAdamskiego (Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014)
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Kolejnym elementem treningu TDSM jest praca z tekstem (z możliwie jak najwięk‑
szą liczbą wyrazów rozpoczynających się ćwiczoną głoską), w tym głośne czytanie,
opowiadanie, prowadzenie dialogów (rozmowy kierowane) oraz tworzenie własnych
opracowań, które powinny być dostosowane do wieku pacjenta. Istotną częścią ćwi‑
czeń jest również swobodne wypowiadanie się (budowanie zdań, krótkich dialogów).
Wskazane jest również, aby pacjent w trakcie ćwiczeń obserwował i analizował
pracę narządów artykulacyjnych, kontrolował przepływ wydobywającego się z jamy
ustnej powietrza oraz pracy przepony, metodą czuciową i pod kontrolą wzroku w lu‑
strze (Chęciek, 2007, 2010; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Woźniak, 2019).
Zgodnie z metodyką ćwiczeń technikę delikatnego startu mowy konsekwentnie łą‑
czymy z techniką przedłużonego mówienia.
□ Rytmizacja mówienia (Chęciek, 1997, 2007, 2010; Szamburski, 2009, 2017; Woź‑
niak, 2016, 2018), rytmizowanie wypowiedzi (Woźniak, 2018), mówienie rytmiczne
(Tarkowski, 1992, 1999; Tarkowski, Okrasińska, 2018; Węsierska, 2006, 2009), mowa
sylabami (Byrne, 1998; Kostecka, 2004), mowa sylabiczna (Woźniak, 2018), sylabizowanie (Tarkowski, 1993; Węsierska, 2009; Węsierska, Zipper‑Malina, 2009; Van Zal‑
len, Reichel, 2015), technika mówienia rytmicznego (TMR) (Woźniak, 2019) – grupa
metod mających na celu uzyskanie przez osobę jąkającą się pewnego jednostajne‑
go rytmu wypowiedzi, który wpływa na poprawę jej płynności (Szamburski, 2009).
Opierają się one na budowaniu oraz kontroli wypowiedzi przy pomocy nadania jej
odpowiedniej organizacji czasowej poprzez zastosowanie określonej struktury ryt‑
micznej, przy czym proces ten dokonuje się w różny sposób (Woźniak, 2018). Pole‑
gają na rytmicznym mówieniu sylabami wyrazów i całych zdań (Chęciek, 1993), mó‑
wieniu w takt bez wspomagania lub wspomaganym, np. przez metronom lub inny
taktomierz (Chęciek, 1993; Tarkowski, 1999a; Woźniak, 2018), wystukiwanie rytmu
palcami (Kowalczyk, 2018; Szamburski, 2009; Woźniak, 2019) bądź upłynniające
ruchy całego ciała, ręki wiodącej, palca (Węsierska, 2009). Wykorzystują impulsy
słuchowe, wzrokowe, dotykowe lub ich kombinację (Tarkowski, Okrasińska, 2018).
Rytmiczne wypowiadanie sylab przez osobę jąkającą się powoduje, że jej mowa
jest znacznie bardziej płynna, a dodatkowo wspomaganie jej w powyższy sposób
ułatwia utrzymanie stałego rytmu (Woźniak, 2018). Po opanowaniu odpowiedniego
rytmu i uzyskaniu „skandowanej płynności” spowolniona mowa zostaje stopniowo
przyspieszona celem uzyskania właściwego dla danego języka akcentu i naturalne‑
go rytmu mówienia (Chęciek, 1993).
Rytmizacja mówienia wykorzystywana jest w wielu programach terapeutycznych,
realizowana jednak w różny sposób przez ich autorów, najczęściej w połączeniu z in‑
nymi technikami (głównie wykorzystującymi gest i ruch). Jej zaletą jest szybkie uzy‑
skanie płynności mówienia w warunkach gabinetowych, a wadą – zacieranie cech
prozodycznych wypowiedzi (Szamburski, 2009). Jej skuteczność potwierdzają opi‑
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sane w najnowszej literaturze przedmiotu wyniki badań dotyczących neuroanato‑
micznego i neurofunkcjonalnego podłoża jąkania (Woźniak, 2018).
□ Technika wystukiwania sylab (TWS) (Kowalczyk, 2018; Szamburski, 2009, 2017) –
opracowana przez Krzysztofa Szamburskiego, stanowi element programu tera‑
peutycznego jego autorstwa. Polega na wystukiwaniu sylab z zachowaniem cech
prozodycznych wypowiedzi, z wyjątkiem tempa mówienia, które jest wolniejsze
(Szamburski, 2017). Mówienie jest wspomagane ruchem ręki wiodącej, co zapew‑
nia płynność w łączeniu sylab w wyrazy, bez konieczności skandowania (Woźniak,
2019). Wiąże się ona ze znaczną redukcją tempa mówienia średnio do 2,1–2,4 syla‑
by na sekundę (Kowalczyk, Jankiewicz, 2015).
TWS składa się z kilku etapów: etap wstępny (uczenie sylabizowania), mówienie
płynne z wyraźnym wystukiwaniem sylab całą dłonią przy kontroli terapeuty, mó‑
wienie płynne z wystukiwaniem sylab palcem ręki dominującej, stopniowe ukry‑
wanie wystukiwania sylab przed otoczeniem w różnych sytuacjach (np. szkolnych),
w sposób, który nie rzuca się w oczy oraz fazy wprowadzania wystukiwania sylab
w różnych sytuacjach życiowych. Wystukiwanie sylab złożone jest z trzech faz ru‑
chów dłonią: wdech, start, kontynuacja (w niezmiennej kolejności). Podczas wystu‑
kiwania sylab mówienie ulega automatycznemu zwolnieniu, które uzależnione jest
od amplitudy wystukiwania dłonią o obraną powierzchnię (Kowalczyk, 2018).
□ Metoda Zofii Engiel – podstawę metody stanowi naturalne mówienie. Autorka
nie stosuje w terapii metod pośrednich, tj. mowy spowolnionej, nienaturalnie prze‑
ciąganej, nierytmicznej lub sztucznie rytmizowanej, dzięki czemu jest to metoda
atrakcyjna dla pacjentów. Stosowane w metodzie zabiegi terapeutyczne prowadzą
do poprawy koordynacji oddychania, fonacji i artykulacji z wykorzystaniem umow‑
nych ruchów rąk. W metodzie stosuje się dwa zasadnicze typy ćwiczeń: ćwiczenia
startu mowy i ćwiczenia toku mowy. W obu przypadkach stosowane są określone
(dyrygujące) ruchy rąk odtwarzające poprawny przebieg mówienia, co w prawidło‑
wy sposób organizuje na nowo mowę pacjenta. Istotnym elementem ćwiczeń jest
podział wypowiedzi na regularne frazy, które są rozdzielone 1–2‑sekundową pauzą
na nabranie oddechu, co ułatwia programowanie i autokontrolę wypowiedzi. Tre‑
ning zsynchronizowanych czynności ręczno‑mownych prowadzi do automatyzacji
nowych, prawidłowych mechanizmów sterujących mową, eliminując przy tym dzia‑
łanie dawnych, nieprawidłowych (Engiel, 1976, 1977; Kostecka, 2004; Sidor, 2011;
Tarkowski, 1999a, 1999b; Tarkowski, Okrasińska, 2018; Woźniak, 2016, 2018, 2019).
Metoda Zofii Engiel jest traktowana przez niektórych klinicystów jako komplekso‑
wy program terapii jąkania (Chęciek, 1993, 2007, 2010; Tarkowski, 1999).
□ Metoda naturalnego rytmu mowy (NRM) – autorstwa Tomasza Woźniaka (Woź‑
niak, 2018) zaliczana jest do grupy metod rytmizowania wypowiedzi, ale wyko‑
rzystuje także techniki oddechowe i modyfikacyjne oraz elementy oddziaływań
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psychoterapeutycznych. Podstawą do jej opracowania były metody: Dave’a Mc‑
Guire’a i Charlesa Van Ripera (1971) oraz metoda Zofii Engiel (Engiel, 1976, 1977).
W metodzie NRM podstawą ćwiczeń jest zewnętrznie wprowadzany naturalny
rytm mowy, przy czym sposób mówienia nie powinien być jednak sztucznie rytmi‑
zowany (sylabizowany) czy spowolniony. Według autora metody: „Stymulacja ryt‑
miczna powinna wpływać na dominującą dla mowy półkulę mózgu i wykorzysty‑
wać autokontrolę czuciową przy wykorzystaniu ruchów rąk (głównie ręki prawej),
ale także autokontrolę obejmującą proprioreceptywną kontrolę ruchów narządów
oddechowych i artykulacyjnych” (Woźniak, 2018, 585). Stosowane w metodzie ćwi‑
czenia obejmują sposoby radzenia sobie z niepłynnością na starcie frazy i w jej toku.
Wykorzystuje się również podparcie oddechowe, większy nacisk kładzie się jednak
na koordynację oddechu, fonacji i artykulacji (oddech przeponowy stosuje się je‑
dynie w przypadku znacznej spastyczności i nieprawidłowego toru oddechowego).
Trening mówienia powinien być prowadzony w naturalnych interakcjach, a uzyskana
poprawa płynności podtrzymywana przez konsekwentny trening oraz zmianę stylu
komunikacji i życia (Woźniak, 2016, 2018).
□ Technika naturalnego rytmu mowy (TNRM) – odnajdujemy ją w metodzie Z. En‑
giel (1976, 1977) oraz metodzie NRM T. Woźniaka (2018). Celem i wzorcem techniki
jest mowa o prawidłowym, naturalnym przebiegu, która jest najbardziej akceptowal‑
na dla osób jąkających się. TNRM jest zbieżna w swoich założeniach z technikami
oddechowymi, lecz w większym stopniu eksponuje rolę wspomagania koordynacji
oddechowo‑fonacyjno‑artykulacyjnej rytmicznymi ruchami rąk, które powinny być
spójne z naturalnym rytmem mowy. Wypracowana przez pacjenta rytmiczność wy‑
powiedzi jest zgodna nie tylko z fizjologiczną organizacją procesów motorycznych
związanych z mową, ale również z procesami organizacji informacji w mózgu (Woź‑
niak, 2019).
□ Logorytmika – metoda stosowana w terapii osób jąkających się, oparta na rytmie
muzycznym z zastosowaniem słowa i ruchu (Rozentalowa, 1971, 1976), dzięki któ‑
rej można ćwiczyć zarówno tempo i rytmizację ruchów, jak też tempo i rytmizację
mowy (Kamińska, 2010; Kilińska‑Ewertowska, 1987, 1993; Tarkowski, 1992, 1999a;
Walencik‑Topiłko, 1998, 2010, 2016; Walencik‑Topiłko, Brych, 2020; Woźniak, 2018).
Istotą ćwiczeń logorytmicznych jest uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na zjawiska
wspólne dla muzyki i wypowiedzi – rytm, tempo, wysokość i głośność dźwięku,
akcentację, frazowanie i artykulację (Kilińska‑Ewertowska, 1987, 1993). Logorytmi‑
ka obejmuje cztery podstawowe grupy ćwiczeń: ruchowe, słuchowe, inhibicyjno
‑incytacyjne i słowno‑ruchowe (Walencik‑Topiłko, Brych, 2020).
□ Gesty ułatwiające mówienie – rytmiczne gesty (np. ruchy ręką lub palcem), które
zsynchronizowane z wypowiedzią ułatwiają płynne mówienie. Wykorzystywane są
często przez autorów programów terapii jąkania w różnorodny sposób i pod różnymi
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nazwami. Należy jednak podkreślić, iż gesty ułatwiające mówienie stosuje się jedy‑
nie w początkowej fazie ćwiczeń, aby nie stały się one nawykiem (Borel‑Maisonny,
za: Styczek, 1980).
• Gesty ułatwiające mówienie – polegają na kreśleniu sinusoidy (o łagodnym zarysie)
w trakcie wypowiadania każdej frazy w sposób niewidoczny (np. palcem) (Sty‑
czek, 1980; Sidor, 2011).
• Rytmiczna, naturalna gestykulacja – to jedna z metod kompleksowego i zróżni‑
cowanego postępowania stosowana w pracy z osobami jąkającymi się. Pomaga
ona w przezwyciężeniu trudności w wypowiadaniu się. Ruch gestykulacyjny (dy‑
namiczny i obszerny) powinien być zsynchronizowany z wypowiadanym słowem
(w rzeczywistości powinien wyprzedzać o ułamek sekundy ruch artykulacyjny)
(Bochniarz, 2009).
• Gest upłynniająco‑rytmizujący („gesty płynności”) – paraboliczny ruch dłonią wio‑
dącej ręki (gdzie jeden ruch przypada na 2–3 sylaby). Przez pierwsze dwa lub trzy
tygodnie ruch wykonywany jest ręką, a następnie redukowany do ruchu palcem
wskazującym, przy czym początek mówienia powinien zbiegać się w czasie z po‑
czątkiem wydechu i początkiem wykonywania ruchu (Chęciek, 2007).
• Zsynchronizowanie mowy z ruchami palców ręki wiodącej, dyktującymi rytmiczno
‑intonacyjny schemat frazy – ręka odgrywa rolę pamięci nowego stereotypu mó‑
wienia, a z upływem czasu staje się automatycznym kontrolerem mowy i nowego,
wewnętrznego stanu psychicznego pacjenta, do momentu, gdy nawyk płynnej,
swobodnej mowy przechodzi na poziom podświadomości i nie ma już potrzeby
wykorzystania ręki. Istotna jest również przy tym intonacja oraz uwzględnienie
związku pomiędzy mową a określonymi ruchami ciała (mimiką, gestem, itp.) (Ariu‑
tunian, 1997; Kostecka, 2004).
• Wystukiwanie sylab – technika (opisana powyżej) polegająca na mówieniu sylaba‑
mi wspomaganym ruchem ręki wiodącej, co zapewnia płynność w łączeniu sylab
w wyrazy (Kowalczyk, 2018; Szamburski, 2009, 2017).
• Rytmogesty – to obszerne, płynne ruchy rąk towarzyszące wymowie samogłosek.
Z uwagi na to, iż płynność ruchu działa stymulująco na mowę, pełnią one funk‑
cję wspomagającą czynność mówienia i wpływają pozytywnie na poprawienie jej
ogólnej wyrazistości (m.in. poprzez ograniczanie skandowania, uwydatniając przy
tym rolę samogłosek) (Młynarska, Smereka, 2000; Kamińska, 2010)
• Gesty naturalne ułatwiające mówienie – stanowią połączenie ruchu, oddechu
i mowy (Engiel, 1976, 1977; Woźniak, 2018, 2019).
□ Technika przepływu powietrza (Chęciek, 1993, 2007; Kostecka, 2004), zwana
również techniką swobodnego przepływu powietrza (Błachnio, Przepiórka, 2013;
Tarkowski, 1999a) lub techniką pasywnego przepływu powietrza (Schwartz, 1974, za:
Mrozowska, 2016) – została opracowana i opisana przez amerykańskiego patologa
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mowy Martina F. Schwartza, który podkreślał znaczenie nadmiernego napięcia krta‑
ni podczas jąkania. Technika opiera się na odkrytym przez autora zjawisku zaciskania
fałdów głosowych pod wpływem stresu na ułamek sekundy przed rozpoczęciem
mówienia (Mrozowska, 2016). Dwa główne składniki tej techniki to: pasywny/swo‑
bodny przepływ powietrza oraz wydłużenie pierwszej wymawianej głoski. Osoba
jąkająca się uczy się przydechu / bezgłośnego „westchnienia” (częściowo chucha‑
jącego nastawienia głosu), który ma poprzedzać wypowiadane dźwięki (Chęciek,
2007). Następnie, rozpoczynając od przydechu, delikatnie wymawia sylabę, dbając
o przedłużenie pierwszej głoski, później w ten sam sposób realizuje wyraz, frazę
i zdanie. W końcowej fazie ćwiczeń westchnienie jest redukowane, a w jego miej‑
sce pojawia mowa (Błachnio, Przepiórka, 2013). Stosowanie tej techniki umożliwia
płynne rozpoczynanie wypowiedzi bez zwarć krtaniowych. Uzyskanie płynności
przez jąkającego się pacjenta przy jej wykorzystaniu jest stosunkowo łatwe, utrzy‑
manie względnie trwałej płynności wymaga jednak systematycznej pracy (Kostecka,
2004).
□ Techniki oddechowe (TO) – grupa różnych sposobów kontroli oddechu w celu
poprawy płynności mowy (Woźniak, 2019).
Technika kontrolowanego oddychania ma na celu relaksację mięśni zaangażowa‑
nych w mowę w obrębie układu oddechowego, krtani i nasady w wyniku swo‑
bodnego i głębokiego oddychania, z regularnymi pauzami (Woźniak, 2019). We‑
dług Tarkowskiego (1999a, 1999b) kontrolowane oddychanie jest jednym z najbardziej
kontrowersyjnych sposobów zmniejszania niepłynności mówienia, który wdrażany
w niewłaściwy sposób może skutkować patologizacją oddychania (nieświadome‑
go automatyzmu). Zaleca się stosować ją bardzo ostrożnie, jedynie u osób jąkają‑
cych się, które mają poważne zaburzenia oddechu w czasie mówienia. W techni‑
ce dąży się do wypracowania oddechu brzuszno‑przeponowego oraz umiejętności
świadomego zwolnienia fazy oddechowej za pomocą kontroli napięcia mięśni od‑
dechowych, co wydłuża i reguluje fazę oddechową (appogio) (Chęciek, 1997; Mi‑
trinowicz, 1952; Tarkowski, 1999a, 1999b; Woźniak, 2019). Umiejętne zastosowanie
techniki appoggio daje możliwość świadomego, prawidłowego oddychania. Nauka
techniki powinna odbywać się pod okiem doświadczonego terapeuty i łączyć się
z samodzielnie wykonywanymi ćwiczeniami. Proces terapeutyczny rozpoczyna się
od gruntownej oceny dotychczasowego sposobu oddychania i podjęcia decyzji, czy
pacjent wymaga nauki prawidłowego sposobu oddychania i eliminacji nieprawidło‑
wych nawyków, czy jedynie doskonalenia prezentowanego już sposobu oddycha‑
nia. Następnie zależnie od podjętej decyzji wprowadza się szereg ćwiczeń, których
celem jest wypracowanie u jąkającego się oddechu brzuszno‑przeponowego oraz
umiejętności kontrolowania napięcia mięśni aparatu oddechowego i świadomego
wydłużania fazy wydechowej (Majzner, Tomiczek, 2015).
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□ Mówienie chóralne (Adamczyk, 1993; Adamczyk, Kusznik‑Jóźkowiak, Sadowska,
1976; Adamczyk, Smołka, Kusznik, 1977; Chęciek, Bażański, 2020; Chęciek, Bijak,
Kamińska, 2014; Tarkowski, 1993; Walencik‑Topiłko, online, Woźniak, 2016) – pole‑
ga na jednoczesnym, zsynchronizowanym w czasie mówieniu tego samego tekstu
przez co najmniej dwie osoby. Dostarczanie wzorca wypowiedzi z zewnątrz (drogą
słuchową) prowadzi w efekcie do naturalnego spowolnienia mówienia nadające‑
go płynność wypowiedzi (przy czym płynność mówienia wzrasta wraz z liczebno‑
ścią chóru). Technika ta jest stosowana w procesie terapii najczęściej w połączeniu
z echokorekcją (tzw. mówienie chóralne z tzw. „echem zapamiętanym”) i techniką
przedłużonego mówienia (TPM).
□ Metoda cienia – powstała na bazie badań nad opóźnionym sprzężeniem zwrot‑
nym (efekt Lee), podobnie jak metoda „Echo”. Wykorzystywano ją jako dystrakcję,
czyli przekierowanie uwagi z jednego bodźca na inny (Niczyporuk, 2017), tj. od‑
wracanie uwagi od własnej wypowiedzi i kierowanie jej na innego mówcę (Kon‑
dáš, 1983). Opanowanie metody zajmuje pacjentowi przeciętnie 3–4 sesje tera‑
peutyczne, w czasie których terapeuta mówi lub czyta tekst (100–300 wyrazów),
osoba jąkająca się powtarza go natomiast z opóźnieniem jednego, maksymalnie
dwóch wyrazów (Kondáš, 1983). Pacjent podąża za terapeutą „jak cień” (Tarkowski,
1999a). O. Kondáš zastosował metodę cienia w pracy z małymi dziećmi, wykorzystu‑
jąc w tym celu teatrzyk kukiełkowy. W czasie odgrywania scenek aktor – dziecko
mówiło synchronicznie z suflerem – terapeutą. Zabawa w teatr z udziałem matki
w roli suflera powtarzana była w domu codziennie (15–30 minut) (Tarkowski, 1992).
Metoda doczekała się wielu przekształceń i ulepszeń. Modyfikowano ją, np. łącząc
maskowanie białym szumem (rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim
widmie) z techniką cienia pod postacią mówienia towarzyszącego lub wspólnego
czytania (Tarkowski, 1999a).
□ Pauzowanie – polega na stosowaniu krótkich pauz pomiędzy wypowiedziami (np.
pomiędzy frazami) w celu „zebrania” myśli, przygotowania aparatu mowy do dal‑
szej wypowiedzi i pobrania powietrza potrzebnego do dalszego mówienia (Chęciek,
2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014; Engiel, 1976, 1977; Kostecka, 2004; Węsierska,
Zipper‑Malina, 2009; Woźniak, 2018, 2019). Odpowiednie stosowanie pauz popra‑
wia płynność mówienia osoby jąkającej się i pomaga w przezwyciężaniu lęku przed
ciszą lub zbliżającym się blokiem (Kostecka, 2004).
□ Trening negatywny (Błachnio, Przepiórka, 2013; Tarkowski, 1999b), technika negatywnej praktyki (Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014), celowe jąkanie
się (Emerick 2015; Chęciek, 2007) – pomaga przede wszystkim zredukować uczucie
lęku przed mówieniem. Jeżeli osoba jąkająca się jest gotowa jąkać się celowo, nie
musi się obawiać i ukrywać swojego jąkania (Emerick, 2015). Tarkowski, powołu‑
jąc się na badania prowadzone pod koniec XX wieku nad wykorzystaniem treningu
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negatywnego w celu usuwania jąkania, pisze o zjawisku „przetrenowania”, zgodnie
z którym czynność powtarzana przesadnie długo i z dużą koncentracją pogarsza
wynik (Tarkowski, 1999a, 1999b, 2001). Pacjent powtarza każde niepłynnie wypo‑
wiedziane słowo, frazę lub zdanie, dokładnie odtwarzając wszystkie objawy jąkania
tak długo, aż wypowie je płynnie (Błachnio, Przepiórka, 2013). Jest to często uciąż‑
liwe zarówno dla pacjenta, jak i samego logopedy i może powodować zniechęcenie
(Tarkowski, 1999b).
Odzwierciedleniem treningu negatywnego w powyższej formie jest metoda Bryngelsona, która polega na świadomej kontroli niepłynności. Jąkający się symuluje
w niej jąkanie wraz ze wszystkim objawami, co ma na celu minimalizowanie obja‑
wów lęku przed jąkaniem (Błachnio, Przepiórka, 2013).
Chęciek (2007) próby celowego jąkania, czyli tzw. technikę negatywnej praktyki,
wykorzystuje do uświadomienia jąkającemu się pełnego obrazu zaburzenia. Pod‑
kreśla, że zrozumienie mechanizmu występujących objawów jąkania prowadzi do
poprawy płynności mówienia (por. z analizą objawów jąkania opisaną powyżej). Za‑
leca, by próby celowego jąkania się każdorazowo zakończyć celowym płynnym mó‑
wieniem (Chęciek, 2007, 2010; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014)
□ Analiza objawów jąkania – opiera się na drobiazgowym wyodrębnieniu i anali‑
zie wszystkich objawów jąkania (częstotliwości i charakteru blokowania, współru‑
chów, reakcji wegetatywnych oraz reakcji unikania) przez osobę jąkającą się oraz
terapeutę. Celem obserwacji i analizy jest uświadomienie pacjentowi obrazu jego
zaburzenia, które ma służyć nauce autokontroli. W metodzie tej wykorzystuje się
nagrania audio i wideo diagnozy, sesji terapeutycznych oraz naturalnych sytuacji.
Warto nadmienić, iż wielu pacjentów z powodu negatywnych emocji towarzyszą‑
cych jąkaniu nie jest gotowych, aby dokonać takiej analizy i skonfrontować się ze
wszystkimi fizjologicznymi objawami swojego jąkania (Tarkowski, 1999a).
□ Kontakt wzrokowy – utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą stanowi
podstawę prawidłowego bezstresowego porozumiewania się, bez logofobii (lęku
przed mówieniem) (Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014).
□ Metoda Gutzmana – została stworzona przez niemieckiego lekarza foniatrę
(zajmującego się badaniem zaburzeń mowy z punktu widzenia medycznego) (Pru‑
szewicz, 1992). Celem opracowanej przez Gutzmana metody jest poprawa płyn‑
ności mówienia poprzez zharmonizowanie pracy aparatu oddechowo‑fonacyjno
‑artykulacyjnego. Zaproponowane przez autora ćwiczenia przebiegają zgodnie
z uwzględnieniem zasad stopniowania trudności. Osoba jąkająca się rozpoczyna
pracę nad poprawą płynności mowy od ćwiczeń oddechowych, podczas których
bezszelestnie wdycha powietrze (przez otwarte usta), następnie długo i równomier‑
nie wydycha je, jednocześnie kontrolując ruch klatki piersiowej za pomocą ułożo‑
nych na niej dłoni. Kolejnym etapem są ćwiczenia głosowe, podczas których pa‑
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cjent przechodzi od chuchania do szeptu oraz od szeptu do pełnego głosu. W celu
uniknięcia zwarć krtaniowych przejścia powinny być delikatne, łagodne. Następ‑
nie wprowadza się ćwiczenia artykulacyjne kolejno: w izolacji, sylabach i wyrazach,
rozpoczynając od głosek szczelinowych, poprzez zwarto‑szczelinowe, a kończąc
na głoskach zwartych (Przepiórka, Błachnio, 2013; Tarkowski 1999a, 1999b).
□ Metoda Froeschelsa – inaczej nazywana metodą żucia, bazuje na założeniu au‑
tora (austriackiego laryngologa i specjalisty terapii mowy), że typowe dla jąkania
skurcze można zlikwidować poprzez ruchy żucia podczas mówienia. Wykorzystanie
tej metody wymaga od pacjenta pokonania oporu przed nienaturalnym sposobem
mówienia. Terapeuta wyjaśnia pacjentowi podobieństwa i różnice między żuciem
i mówieniem. Zaleca żucie podczas mówienia (w zwolnionym tempie) i ciągłe my‑
ślenie o żuciu. Pracę rozpoczyna się od ćwiczeń w czytaniu zautomatyzowanych
ciągów słownych, następnie przechodzi do mówienia fraz, zdań i dłuższych wy‑
powiedzi, cały czas koncentrując się na „przeżuwaniu” kolejnych sylab. Dodatko‑
wo jąkającemu się pacjentowi udziela się wsparcia psychologicznego (Przepiórka,
Błachnio, 2013; Tarkowski, 1999a).
□ Metoda Fernau‑Horn – autorką metody jest niemiecka logopeda i filolog He‑
lene Fernau‑Horn, która definiowała jąkanie jako „nerwicę mowy”. W 1956 roku
opublikowała koncepcję metody rzutu oddechem, opartą na funkcji oddechu i ar‑
tykulacji. Metodę stanowi zbiór ćwiczeń oddechowych oraz trening przebiegów
słownych. Pacjentowi, w sposób zależny od jego wieku, przedstawia się sposób od‑
dychania przeponowego. Młodszym prezentuje się sposób oddychania na miechu,
który szybko unosi się, a następnie powoli wraca do pierwotnej pozycji. Starszą
młodzież i dorosłych zachęca się natomiast do łączenia oddychania z wizualizo‑
waniem ruchu fali morskiej, które ma służyć do uspokojenia mówienia i rytmizacji
(Tarkowski, 1999a).
□ Metoda Liebmanna – to kolejna z grupy metod odwracających uwagę od aktu
mówienia, która została opracowana przez niemieckiego lekarza zajmującego się
zaburzeniami mówienia. Opiera się na założeniu, że oddychanie i artykulacja od‑
bywają się automatyczne. W związku z tym nie ma potrzeby prowadzenia jakich‑
kolwiek ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych czy też artykulacyjnych, gdyż prowa‑
dzenie ich stanowi nienaturalne, a nawet szkodliwe działanie dla mowy (Tarkowski,
1999a). Autor proponuje pracę terapeutyczną prowadzoną w etapach. Etap I po‑
święcony jest odwróceniu uwagi jąkającego się pacjenta od sposobu mówienia po‑
przez równoczesne, chóralne czytanie lub wypowiadanie krótkich zdań. W etapie II
kontynuowane są ćwiczenia równoczesnego mówienia, przy czym natężenie głosu
terapeuty obniża się aż do całkowitego wyciszenia przy zachowaniu ruchów arty‑
kulacyjnych. W etapie III pacjent powtarza krótkie opowiadanie (początkowo po
jednym zdaniu, następnie w całości, we własnej wersji). Ostatni, IV etap stanowią

230

Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska

ćwiczenia służące opanowaniu i swobodnej, naturalnej rozmowie. Kluczowe jest,
aby pacjent cały czas był skoncentrowany na treści konwersacji, czy opowiadania,
a nie na sposobie mówienia (Błachnio, Przepiórka, 2013).
□ Maskowanie (Byrne, 1989; Kurkowski, 2013; Tarkowski, 1999a; Woźniak, 2016) –
polega na celowym zagłuszaniu mowy pacjenta poprzez podanie do uszu dźwięku
o odmiennym natężeniu, wysokości lub charakterze (hałasu lub szumu), co prowadzi
do obniżenia kontroli słuchowej wypowiedzi i poprawy płynności mówienia (Byr‑
ne 1989). W swoich założeniach wykorzystuje efekt Lombarda (refleks Lombarda) –
mowę lombardzką. Efekt ten występuje w sytuacji, kiedy osoba mówiąca w hałasie
w nieuświadomiony sposób zmienia pewne cechy akustyczne własnej mowy (zmia‑
ny obejmują m.in. zwiększenie poziomu natężenia dźwięku, podniesienie częstotli‑
wości podstawowej formantów, zwiększenie długości trwania samogłosek) (Kąkol,
Kostek, 2018). Zdaniem Kurkowskiego (2013) wpływ sygnału maskującego (maskingu) na poprawę płynności mówienia wynika ze zniesienia nieprawidłowej kontroli
słuchowej i głośnego mówienia.
□ Aparat edynburski – urządzenie skonstruowane w Edynburgu w drugiej połowie
XX wieku w celu poprawienia płynności mówienia z wykorzystaniem efektu masko‑
wania. Aparat składa się z dousznych wkładek (podobnych do tych stosowanych
w aparatach słuchowych), minimikrofonu umieszczanego w okolicach krtani oraz
małego, elektronicznego aparatu. Aparat uruchamia się jedynie w momencie mó‑
wienia i emituje głośny szum, przesyłając go do uszu mówiącego. Kiedy ustaje mó‑
wienie, szum zanika. Urządzenie stosuje się u dorosłych jąkających się pacjentów,
u których zawiodły konwencjonalne metody. Należy jednak pamiętać, iż częste ko‑
rzystanie z aparatu edynburskiego może powodować uzależnienie od urządzenia
elektronicznego, które z czasem może stać się swoistą protezą. Dlatego po uzyska‑
niu wielu doświadczeń w płynnym mówieniu powinno się rezygnować ze stosowa‑
nia aparatu (Byrne, 1989; Kostecka, 2004).
Powyższy przegląd warto wzbogacić o krótkie charakterystyki wybranych metod
i technik prezentowanych najczęściej w literaturze anglojęzycznej.
□ Easy start (łatwy start), Easy beginning, Easy onset (łatwe rozpoczęcie, początek),
Gentle starts (GS) (delikatne starty) – ma na celu zminimalizowanie napięć fizycz‑
nych prowadzących do nasilonego jąkania się. Technika polega na łatwiejszym
rozpoczęciu słowa, frazy lub zdania przy zmniejszonym napięciu psychicznym
(Cooper, Cooper, 2003; Ramig, Bennett, 1997a, za: Reardon‑Reeves, Yaruss, 2013),
zarówno rozpoczynających się samogłoskami, jak i spółgłoskami (Langevin, Kully,
Ross‑Harold, 2007). Niektórzy klinicyści zachęcają do rozpoczynania wypowiedzi
w wolniejszym tempie, aby zwiększyć płynność, ułatwiając efekt delikatnego, ła‑
twego startu (Campbell, 2003, za: Reardon‑Reeves, Yaruss, 2013). Możliwe jest
również wprowadzenie lekkiego przedłużenia początkowego dźwięku (Murphy,
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1989, za: Reardon‑Reeves, Yaruss, 2013), jak też rozpoczynanie wypowiedzi z de‑
likatnym przydechem i stopniowym wzrostem głośności (pełna głośność osiąga‑
na jest już w obrębie pierwszej sylaby) (Langevin, Kully, Ross‑Harold, 2007; zob.
Guitar, 2014) (por. z opisem TDSM).
□ Prolongation (przedłużenie, wydłużenie, rozciąganie), prolonged speech (mowa
przedłużona) (Ingham, 1984; Onslow, Costa, Andrew, Harisson, Packman, 1996;
Webster, 1980) – technika polegająca na redukowaniu szybkości mówienia (od 40
do 60 sylab na minutę) w celu uzyskania poprawy płynności wypowiedzi u osób
jąkających się, a następnie na stopniowym zwiększaniu szybkości mówienia, aż do
momentu, gdy zacznie on używać mniej więcej normalnego tempa mowy, zacho‑
wując jednocześnie płynność wypowiedzi. Istotne jest przy tym, iż przedłużane są
jedynie samogłoski, spółgłosek natomiast nie przedłuża się, spowolnione są wy‑
łącznie przejścia między nimi. Pomimo wydłużenia czasu trwania sylab prozodia
wypowiedzi powinna być zbliżona do naturalnej. Wprowadzając technikę u dzieci,
stosuje się metaforę „rozciągania” mowy jak gumki, co pomaga w uzyskaniu płyn‑
ności w mówieniu (por. z opisem TPM).
□ Smooth speech (TSS) (mowa łagodna, gładka) – stanowi wariant techniki prolongation (przedłużenie, wydłużenie). Składa się z trzech elementów: ćwiczeń re‑
gulacji fonacyjnej, ćwiczeń korekcji toru głosowego i płynnego przejścia między
słowami. Ćwiczenia fonacyjne odnoszą się do stopniowego rozpoczynania fonacji
(wprowadzenia przydechu przy realizacji samogłosek). Ćwiczenia toru głosowego
polegają na wytwarzaniu spółgłosek zwartych w sposób nieutrudniający przepły‑
wu powietrza (zmniejszania siły zwarcia). Łagodne (gładkie) przejście to natomiast
stopniowy, ciągły ruch od sylaby do sylaby bez zatrzymywania strumienia powie‑
trza, czyli utrzymanie ciągłej wokalizacji. W TSS stosunkowo szybko przechodzi się
od mowy spowolnionej do naturalnej (Cooper, Cooper, 1985, za: Bennett, 2006;
Craig, 2010; Woźniak, 2019) (por. z opisem TPM, TDSM i mówienia śpiewnego).
□ Smooth Blending (SB) („Hooking”, „Linking”) – gładkie, płynne łączenie (zwane rów‑
nież „hakowaniem” lub „połączeniem”) – istotą tej techniki jest ciągły, jednostajny
przepływ powietrza oraz płynnie poruszające się narządy artykulacyjne pomiędzy
frazami realizowanymi na jednym wydechu. Właściwości brzmieniowe poszczegól‑
nych głosek pozostają niezmienione. Powoduje to zmniejszenie napięcia w obrę‑
bie aparatu mowy oraz zwolnienie tempa mówienia (Langevin, Kully, Ross‑Harold,
2007) (por. z opisem TPM i technik oddechowych).
□ Light Touches (LT) – lekkie dotknięcia (Langevin, Kully, Ross‑Harold, 2007, Light
contact – delikatny kontakt (Cooper, Cooper, 2003; za: Reardon‑Reeves, Yaruss,
2013; Guitar, 2014; Reardon‑Reeves, Yaruss, 2013) – podobnie jak techniki easy start
(łatwy start) i gentle onsets (łagodne początki) technika pozwala na obniżanie na‑
pięcia w obrębie narządów artykulacyjnych, co zapobiega blokowaniu się na spół‑
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głoskach i zmniejsza prawdopodobieństwo jąkania się. Mimo, iż kontakty artyku‑
latorów są delikatne, głoski pozostają wyraźne (zachowany jest sposób artykulacji
głosek) (por. z opisem TDSM).
□ Easy breathing (EB) (łatwe oddychanie) (Langevin, Kully, Ross‑Harold, 2007) –
technika wykorzystująca mówienie w rytm oddechu, polegająca na umiejętnym
gospodarowaniu powietrzem, kształtującym właściwy dla fonacji cykl oddechowy.
Charakteryzuje się swobodnym ruchem mięśni brzucha i ściany klatki piersiowej.
Wdech jest pełny (ale nie przekracza normalnej objętości płuc). Przejście do wyde‑
chu jest łagodne i dostosowane do frazowania (por. z opisem TNRM, metody NRM
i metody Z. Engiel).
□ Pausing (pauzowanie) (Guitar, 2014), pausing and phrasing (pauzowanie i frazowa‑
nie) (Reardon‑Reeves, Yaruss, 2013) – technika polegająca na zastosowaniu krótkich
pauz pomiędzy frazami, co pozwala na zmniejszanie napięcia mięśni i na zebranie
myśli. Używając pauz i elastycznego tempa, osoba jąkająca się (przewidując możli‑
wość pojawienia się bloku) przygotowuje się do powiedzenia trudnego dla niej sło‑
wa w nieco wolniejszym tempie (Guitar, 2014; Campbell, 2003, Conture, 2001) (por.
z opisem pauzowania).
□ Rhythmic Speech (mowa rytmiczna, mówienie rytmiczne) – technika opierająca
się na obserwacji, że rytmiczne wymawianie sylab lub słów (do regularnego ryt‑
mu) powoduje poprawę płynności mowy. Jednym z programów rytmicznej terapii
mowy (realizowanym bez użycia metronomu) jest program Syllable‑Timed Speech –
STS (Andrews, O’Brian, Harrison, Onslow, Packman, Menzies, 2012; Law, Packman,
Onslow, 2018; Yairi, Seery, 2011) (por. z opisem rytmizacji mówienia).
Przedstawione powyżej metody i techniki stanowią przegląd dostępnych w lite‑
raturze propozycji oddziaływań terapeutycznych kształtujących płynność mówie‑
nia, zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Należy jednak nadmienić, iż nie
wszystkie z nich są jednakowo często stosowane przez współczesnych klinicystów.
Zaproponowana analiza wskazuje ponadto na pewne cechy wspólne pomiędzy nimi.
Pomimo tych podobieństw uwagę zwracają również istotne różnice, które czasem
uniemożliwiają jednoznaczne przyporządkowanie ich do polskich „odpowiedników”.
Wachlarz dostępnych metod i technik kształtujących płynność mówienia daje logo‑
pedom możliwość wyboru odpowiednich strategii terapeutycznych w celu zaplano‑
wania optymalnej terapii. Warto przy tym pamiętać, iż ich wybór jest determinowany
przez rodzaj i głębokość zaburzenia, jak też cele założone przez pacjenta oraz jego
potrzeby i możliwości, stąd zasadne jest łączenie metod i technik w ramach wybra‑
nych podejść terapeutycznych.
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Wykorzystanie metod i technik kształtujących płynne mówienie w polskich
programach terapii jąkania (M. Chęciek, W. Kostecka, K. Szamburski,
Z. Tarkowski)
Program terapii to ogół oddziaływań ukierunkowanych na skorygowanie jąkania
lub wyuczenie płynnego mówienia (Szamburski, 2009), stanowiących połączenie
różnych metod, technik i form terapii (Kostecka, 2004). Wśród dostępnych obecnie
procedur terapeutycznych nie ma jednej, powszechnie przyjętej strategii oddziały‑
wań, która byłaby skuteczna w przypadku wszystkich osób jąkających się, a terapia
prowadzona jest często metodą prób i błędów.
W ramach zmiany paradygmatu terapii jąkania obecnie preferowane są programy
terapeutyczne zawierające: poszczególne techniki i ich kombinacje uporządkowane
w określonym strukturalizowanym systemie (Lechta, 2011), co potwierdza również
Z. Tarkowski, pisząc, iż postepowanie terapeutyczne jest programem, a nie zbiorem
przypadkowo dobranych ćwiczeń, jeżeli ma: określone założenia teoretyczne, upo‑
rządkowany zbiór ćwiczeń, program realizacji oraz wskaźniki efektywności terapii
(Kostrzewski 1980, za: Tarkowski, 1999a).
Wśród polskich programów terapii jąkania wykorzystujących wybrane metody
i techniki kształtujące płynność mówienia często opisywane w literaturze logopedycz‑
nej i stosowane przez logopedów są zaprezentowane poniżej w formie tabelarycznej
programy autorstwa: M. Chęćka, W. Kosteckiej, K. Szamburskiego i Z. Tarkowskiego1.
Tabela 3. Zmodyfikowany program psychofizjologicznej terapii jąkających się autorstwa
Mieczysława Chęćka
Zmodyfikowany program
psychofizjologicznej terapii jąkających się

Autor

Mieczysław Chęciek

Cele/
założenia
programu

Cele:
• usprawnienie płynności mówienia,
• eliminowanie stanów logofobii,
• likwidowanie reakcji neuromięśniowych i wegetatywnych towarzyszących niepłynnościom.
Założenia:
• jąkanie jest wynikiem dyskoordynacji ruchowej aparatów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
• terapia jest dostosowana do możliwości oraz potrzeb pacjenta (określanych na podstawie wstępnej diagnozy logopedycznej),

1

Autorzy zostali wymienieni w kolejności alfabetycznej.
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cd. tabela 3.
Zmodyfikowany program
psychofizjologicznej terapii jąkających się

Cele/
założenia
programu

• zakres oddziaływań terapeutycznych odnosi się zarówno do samego
pacjenta, jak i jego najbliższych, którzy wraz z nim aktywnie uczestniczą
w procesie terapii,
• terapia odbywa się w formie pracy grupowej.

Adresaci/wiek Dzieci, młodzież i dorośli.
Etapy terapii Etapy terapii:
I. Identyfikacja problemu i wprowadzanie zasad dobrej komunikacji
(1.–2. miesiąc).
II. Ćwiczenia płynnie porozumiewającego się mówcy (2.–3. miesiąc).
III. Oswajanie lęków – zmniejszanie stanu logofobii (4.–5. miesiąc).
IV. Automatyzacja płynnej mowy (5.–6. miesiąc).
• Pacjenci uczestniczący w programie już na początkowym etapie terapii
zostają wyposażeni w umiejętność stosowania zasad płynnego mówienia
(ZPM), które zobowiązani są stosować początkowo w terapeutycznych
sytuacjach gabinetowych, a następnie również w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Zasady płynnego mówienia (ZPM):
1. Mówienie zwolnione, przedłużone – mówienie z przeciąganiem samogłosek ustnych: a, o, e, u, i, y – w jednakowym iloczasie, a także z nieznacznym wydłużeniem: ą, ę, których de facto nie przedłużamy (zgodnie z techniką przedłużonego mówienia – TPM).
2. Mówienie płynne – łączenie wymawianych wyrazów bez zwarć krtaniowych tzw. legato (w możliwych fonetycznie sytuacjach), wypowiadanie na jednym wydechu fraz, krótkich zdań (bez zbędnych wdechów).
3. Mówienie śpiewne – melodyjne (ze zmienną intonacją), niemonotonne
i nieskandowane.
4. Mówienie pełnymi zdaniami – w trakcie odpowiadania na pytania,
opowiadania itp., mówienie terapeutyczne (w formie zdań rozwiniętych) szczególnie w początkowej fazie terapii.
5. Mówienie z szerokim otwieraniem jamy ustnej na samogłoskach –
utrwalanie zastosowania prawidłowej emisji głosu i dykcji, korygowanie wymowy z tzw. szczękościskiem.
6. Mówienie z delikatnym startem – zgodnie z techniką delikatnego startu
mówienia – TDSM (delikatny kontakt i zmniejszanie do minimum napięcia mięśni narządów artykulacyjnych oraz ciśnienia powietrza wewnątrz jamy ustnej przy starcie mówienia).
7. Wdech przed rozpoczęciem mówienia – jednocześnie przez usta i nos;
oddychanie torem brzuszno‑przeponowym / środkowym; „ekonomiczne gospodarowanie” powietrzem w fazie wydechowej (emisyjnej).

Rozdział 7: Kształtowanie płynności mówienia w terapii…

235

cd. tabela 3.
Zmodyfikowany program
psychofizjologicznej terapii jąkających się

Etapy terapii

8. Pauzowanie – stosowanie krótkich pauz (ok. 2–3 sekundy) przed początkiem wypowiedzi, pomiędzy frazami i zdaniami w celu „zebrania
myśli” i przygotowania aparatu artykulacyjnego do delikatnego, miękkiego startu mowy.
9. Wspomaganie wypowiedzi gestami upłynniająco‑rytmizującymi,
czyli parabolicznymi ruchami dłonią (przez pierwsze 2 lub 2 tygodnie
terapii), a następnie palcem wskazującym wiodącej ręki; 1 ruch przypada na 2 lub 3 sylaby.
10. Zharmonizowanie na starcie mowy: początku wydechu z początkiem mówienia i początkiem wykonywania gestu upłynniająco
‑rytmizującego.
11. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, który stanowi
podstawę prawidłowego, bezstresowego porozumiewania się (bez stanów logofobii – lęku przed mówieniem).
12. Mówić... mówić... mówić – poza momentami naturalnego wyciszania
się (np. z zastosowaniem relaksacji lub muzykoterapii) nie unikać sytuacji komunikacyjnych! Starać się mówić z zastosowaniem powyższych
zasad płynnego mówienia – ZPM.

Organizacja/ I. Terapia prowadzona stacjonarnie:
formy terapii • po kilku sesjach diagnostycznych i terapeutycznych praca grupowa
przez 6 do 9 miesięcy,
• pacjent równocześnie utrwala w domu zdobyte w czasie spotkań z terapeutą umiejętności oraz wykonuje zalecone ćwiczenia,
• po zakończeniu terapii zasadniczej przeprowadzane jest skrócone badanie stanu płynności mówienia oraz stanu logofobii.
II. Terapia typu turnusowego:
• po diagnozie oraz kilku sesjach terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) udział w 12‑dniowym intensywnym programie terapeutycznym (tzw. turnusie),
• udział w turnusie kończy się diagnozą kontrolną – skróconym badaniem
stanu płynności mówienia oraz stanu logofobii.
III. Terapia podtrzymująca (zarówno po terapii prowadzonej stacjonarnie, jak i turnusowo):
• w formie tzw. telefonów terapeutycznych lub/i doraźnych spotkań z terapeutą (przez kolejnych 6 miesięcy),
• wizyta kontrolna – ocena płynności mówienia i stanu logofobii (po
6 miesiącach),
• w sytuacji regresu zaleca się powtórzenie programu terapii (lub jego
fragmentów).
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cd. tabela 3.
Zmodyfikowany program
psychofizjologicznej terapii jąkających się

Metody
i techniki

Metody i techniki kształtujące płynność mówienia:
• TPM – technika przedłużonego mówienia,
• ćwiczenia oddechowo‑emisyjno‑dykcyjne (m.in. kontrolowane oddychanie),
• mówienie śpiewne,
• mówienie chóralne,
• pauzowanie,
• metoda „Echo”,
• TDSM – technika delikatnego startu mowy,
• trening negatywny,
• warunkowanie instrumentalne,
• gest upłynniająco‑rytmizujący,
• technika swobodnego przepływu powietrza,
• analiza objawów jąkania.
Inne metody i techniki:
• relaksacja (w tym wizualizacja, afirmacje, masaż relaksacyjny),
• muzykoterapia,
• bajkoterapia,
• trening dobrego mówcy,
• trening umiejętności psychospołecznych,
• psychodrama,
• elementy socjoterapii,
• metody aktywizujące.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Chęciek, 2007; Chęciek, Bijak, Kamińska, 2014.

Zmodyfikowany program psychofizjologicznej terapii jąkających się stanowi propozy‑
cję zintegrowanych oddziaływań terapeutycznych w stosunku do osób jąkających
się mających na celu poprawę płynności mówienia i zmniejszenie poziomu logofo‑
bii i redukcję objawów wegetatywnych jąkania. Ten kompleksowy program wyko‑
rzystuje m.in. metody i techniki kształtujące płynność mówienia. Terapia odbywa
się zarówno stacjonarnie, jak i turnusowo, w formie pracy grupowej, przy konse‑
kwentnym udziale rodziny, która wraz z pacjentem aktywnie uczestniczy w proce‑
sie terapeutycznym.
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Tabela 4. Zintegrowany program terapii osób jąkających się autorstwa Wandy Kosteckiej
Zintegrowany program
terapii osób jąkających się

Autor

Wanda Kostecka

Cele/
założenia
programu

Cele:
• osiągnięcie zadowalającej płynności mówienia poprzez zastosowanie
jednego z trzech podejść:
Terapia modyfikacyjna:
• redukcja lęku przed mówieniem (unikania trudnych słów, trudnych
emocjonalnie sytuacji),
• osiąganie spontanicznej lub kontrolowanej płynności albo przyjęcie
określonego stanu jąkania,
• uzyskanie płynności poprzez stosowanie różnych technik modyfikujących jąkanie,
• utrzymanie płynności mówienia przez redukcję lęku i unikania, walki,
napiętego oczekiwania na jąkanie, stosowanie różnych technik modyfikacji jąkania.
Terapia kształcenia płynności mówienia:
• problemy lęku i unikania nie są ściśle brane pod uwagę;
• osiągnięcie spontanicznej lub kontrolowanej płynności;
• pozbywanie się jąkania w warunkach klinicznych oraz środowisku pacjenta,
• utrzymanie poziomu płynności przez zmianę sposobu mówienia (jeżeli
nie ma poprawy płynności, powrót do początku programu leczenia).
Terapia połączona:
• zmiana sposobu mówienia,
• obniżenie lęku przed mówieniem,
• wzmocnienie pozytywnego stosunku do własnego jąkania.
Założenia:
1. Program zakłada elastyczność w zakresie diagnozy i postępowania logopedycznego. Terapeuta może wprowadzić inne sposoby diagnozy
i oddziaływania dostępne dla niego (na podstawie objawów i potrzeb
terapii konkretnych osób jąkających się) i uwzględnić je w odpowiednim podejściu (w terapii modyfikacyjnej, kształceniu płynności mówienia lub w terapii połączonej).
2. Nie wszystkie elementy programu muszą być realizowane w odniesieniu do danego pacjenta.
3. Program terapii wynika z dwóch postaw terapeutycznych w postepowaniu z osobami jąkającymi się:
• postawy akceptującej jąkanie,
• postawy pracy nad płynnym mówieniem.
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cd. tabela 4.
Zintegrowany program
terapii osób jąkających się

Cele/
założenia
programu

4. Program zakłada zastosowanie trzech sposobów oddziaływań terapeutycznych:
• terapię modyfikacyjną – czyli zmianę postawy walczącej w stosunku
do zaburzenia na postawę akceptującą, która prowadzi w konsekwencji
do obniżenia napięcia mięśni aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego oraz zwolnienia tempa mówienia,
• kształcenie płynności mówienia – oparte na ścisłym programowaniu
procesu terapeutycznego (na wstępie ustaleniu poziomu płynności
mówienia, następnie opracowaniu programu kształcenia tej płynności
w warunkach klinicznych i kolejno w codziennych sytuacjach komunikacyjnych; uzyskanie dobrej płynności bądź pozbycie się jąkania będzie
uzależnione od systematyczności i wytrwałości osoby ćwiczącej).
• terapię łączącą oba powyższe rodzaje postępowania.

Adresaci/wiek Dzieci, młodzież i dorośli.
Etapy terapii 1. Terapia modyfikacyjna (odbywa się według metody Charlesa Van Ripera):
I. Faza identyfikacji (omówienie zachowania pacjenta w czasie jąkania
oraz analiza jego odczuć towarzyszących temu zaburzeniu).
II. Faza uodporniania się (redukcja negatywnych reakcji na własne jąkanie).
III. Faza modyfikacji (wzmacnianie wpływu na sposób realizacji objawów
jąkania).
IV. Faza stabilizacji (utrwalania).
2. Terapia kształcenia płynności mówienia (oparta na ścisłym programowaniu postępowania terapeutycznego):
I etap: cel – ustalenie poziomu płynności mówienia w warunkach
klinicznych:
• metoda wolnej, przedłużonej mowy (cel: uzyskanie jak najlepszej płynności mówienia oraz właściwej kontroli nad swoją mową),
• stosowanie miękkiego kontaktu narządów artykulacyjnych w czasie
wypowiadania trudnej głoski,
• technika stosowania przydechu do rozpoczęcia fonacji.
II etap: cel – przeniesienie osiągniętej płynności mówienia w warunkach
klinicznych do codziennego życia.
III etap: cel – utrzymanie poziomu płynności mówienia wypracowanego
w poprzednich etapach.
(na każdym etapie terapii osoba jąkająca się jest stymulowana przez
logopedę i osoby uczestniczące w sesjach; podczas sesji logopeda ma
do dyspozycji: kamerę, magnetofon, stoper lub zegarek z sekundnikiem,
obrazki do opowiadania, teksty do czytania).
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cd. tabela 4.
Zintegrowany program
terapii osób jąkających się

Etapy terapii

3. Terapia połączona – etapy:
I etap: Budowanie płynności mówienia w warunkach klinicznych.
(wymagany jest stan zupełnej płynności; jeśli u pacjenta występują
zająknięcia, powtarza ćwiczenia; jeśli mówi płynnie przez 5 minut,
przechodzi do ćwiczeń o wyższym poziomie trudności.
II etap: Utrwalenie uzyskanej płynności mówienia w otoczeniu klinicznym
i poza kliniką.
III etap: Utrzymanie uzyskanej płynności mówienia przez terapię
modyfikacyjną.
(program terapii połączonej może być realizowany w kursie intensywnym
lub kursie zwolnionym)

Organizacja/ • Terapia odbywa się w formie indywidualnej i grupowej.
formy terapii • W przypadku terapii połączonej program może być realizowany w kursie intensywnym – 2 dni po 8 godzin dziennie lub w kursie zwolnionym – 2 sesje tygodniowo.
Metody
i techniki

Terapia modyfikacyjna – odbywa się według metody Charlesa Van
Ripera*.
I. Kształtowanie płynności mówienia:
• metoda wolnej, przedłużonej mowy (dla osób >12 roku życia),
• pauzowanie,
• stosowanie miękkiego kontaktu narządów artykulacyjnych w czasie
wypowiadania trudnej głoski,
• miękkie nastawienie aparatu głosowego,
• technika stosowania przydechu do rozpoczęcia fonacji.
II. Terapia połączona:
• metody i techniki kształtowania płynności mówienia,
• metody i techniki modyfikacji jąkania.
* Z uwagi na temat i cel niniejszego opracowania w tabeli uwzględniono
jedynie metody i techniki stosowane w podejściu kształtowania płynności
mówienia. Szczegółowy opis programu W. Kosteckiej znajduje się w książce
pt. Zintegrowany program terapii osób jąkających się (2004).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kostecka, 2004.

Zintegrowany program terapii osób jąkających się zakłada elastyczność w zakresie
diagnozy i postępowania logopedycznego (adekwatnie do potrzeb i preferencji pa‑
cjenta), co oznacza, że nie wszystkie elementy programu muszą być realizowane
w odniesieniu do danego pacjenta. Uwzględnia on oba podejścia do terapii jąka‑
nia: modyfikację jąkania (związaną ze zmianą postawy walczącej w stosunku do za‑
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burzenia na postawę akceptującą) oraz kształtowanie płynności mówienia, a także
połączenie tych dwóch podejść. Program terapii bazuje na dwóch postawach tera‑
peutycznych w postepowaniu z osobami jąkającymi się: akceptującej jąkanie oraz
postawie pracy nad płynnym mówieniem.
Tabela 5. Program terapeutyczny jąkania autorstwa Krzysztofa Szamburskiego

Program terapeutyczny jąkania

Autor

Krzysztof Szamburski

Cele/
założenia
programu

Cele:
• niwelowanie bądź osłabianie występujących objawów niepłynności,
• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
• zrozumienia przez podmiot różnych mechanizmów determinujących
jego aktualne funkcjonowanie, a także wcześniejsze uwarunkowania
tego, co dzieje się w teraźniejszości,
• satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne.
Cele terapii (w zależności od długości trwania jąkania):
I. Terapia dla dzieci (wiek 2.–7. r.ż.):
• rozwiązanie sytuacji konfliktowej, w której znalazło się dziecko, poprzez
oddziaływanie na jego opiekunów lub inne ważne dla dziecka osoby;
• uczenie dziecka relaksacji.
II. Terapia jąkania częściowo utrwalonego (wiek 7.–15./18. r.ż.):
• rozwiązanie sytuacji konfliktowej, często z udziałem jąkającego się pacjenta;
• nauka płynnego mówienia;
• relaksacja i desensytyzacja;
• uczenie radzenia sobie w grupie rówieśniczej (w szkole i w środowisku).
III. Terapia w jąkaniu rozwiniętym (po 18. r.ż.):
• nauka płynnego mówienia;
• relaksacja i desensytyzacja;
• praca nad lękiem wtórnym poprzez naukę umiejętności społecznych
i asertywności;
• praca nad lękiem pierwotnym, czyli próba rozwiązania sytuacji konfliktowej, która trwa lub ma charakter „historyczny”;
• ewentualna praca z rodziną pierwotną lub partnerem życiowym.
Założenia:
• Jąkanie jest zaburzeniem automatyzacji procesów nadawania mowy
spowodowanym przeżywaniem przez osobę jąkającą się bardzo silnych
emocji, głównie lęku. Prawdopodobnie jest wynikiem silnej stymulacji
zwojów podstawy mózgu przez ciało migdałowate.
• Jąkanie ma charakter wyuczony, ponieważ pierwotnie chroni przed lękiem, którego redukcja utrwala objawy.
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cd. tabela 5.
Program terapeutyczny jąkania

Cele/
założenia
programu

• Terapia składa się z kilku technik, które stanowią zintegrowaną całość.
• Oddziaływania logopedyczne skierowane są na upłynnianie mowy i raczej nie leczą jąkania.
• Oddziaływania psychologiczne zmierzają do zrozumienia przez podmiot różnych mechanizmów determinujących jego obecne funkcjonowanie, a także wcześniejsze uwarunkowania tego, co dzieje się w teraźniejszości.
• W pewnych przypadkach niezbędne są również oddziaływania medyczne.
• Miarą osiągniętego w terapii sukcesu jest pomyślne funkcjonowanie
społeczne.

Adresaci/wiek Dzieci, młodzież i dorośli.
Etapy terapii A. Oddziaływania logopedyczne:
Wystukiwanie sylab:
Etap 1. Nauczenie pacjentów płynnego powtarzania (legato) na jednym
wydechu samogłosek w kolejności: o, a, e, i, u, y (wymawianiu towarzyszy
wystukiwanie sylab na udzie dominującą ręką).
Etap 2. Ma na celu nauczenie pacjenta podziału wyrazów na sylaby (gdy
pacjent ma opanowaną tę umiejętność, pomija się ten etap).
Etap 3. Nauczenie wystukiwania sylab (mowa ma zachowane cechy
prozodyczne wypowiedzi oprócz tempa, które jest wolniejsze).
Etap 4. Wprowadzenie różnego rodzaju wyliczanek z zaznaczeniem
momentu wdechu.
Etap 5. Powtarzanie przez pacjenta wierszy czytanych przez terapeutę
(z zaznaczeniem momentu wdechu).
Etap 6. Powtarzanie za terapeutą fragmentów prozy (na jednym
wydechu).
Etap 7. Odpowiadanie na pytania zamknięte i otwarte (całym zdaniem).
Etap 8. Opowiadanie.
Etap 9. Opowiadanie przygotowanego tekstu.
Etap 10. Przygotowywanie referatu na dowolny temat (np. tematy
związane ze studiami, pracą). Rozmowa na dowolny temat, bez
przygotowania.
Etap. 11. Mówienie spontaniczne.
Etap. 12. Wykonywanie zadań pozagabinetowych (weryfikowanie
umiejętności pacjenta).
Wystukiwanie powinno być miniaturyzowane, aby było komfortowe dla
pacjenta.
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cd. tabela 5.
Program terapeutyczny jąkania

Etapy terapii Uczenie odroczenia:
Odroczenie to przerwa pomiędzy sygnałem do mówienia a rozpoczęciem
mówienia. Jest ono formą zaniechania czy powstrzymania się, a nabranie
powietrza jest aktywnością. Kształtuje się więc dwa przeciwstawne
nawyki:
1. powstrzymanie się od mówienia,
2. jednoczesne zaczerpniecie powietrza.
Uczenie hamowania:
Przerywanie mówienia w chwili spodziewanego lub narastającego
jąkania w celu ponownego wznowienia wypowiedzi po właściwym
przygotowaniu się.
B. Oddziaływania psychologiczne:
1. Rozwiązanie sytuacji konfliktowej.
2. Praca na lękiem wtórnym.
3. Nauka rozluźniania.
4. Desensytyzacja logofobii.
Organizacja/ • Terapia indywidualna, grupowa oraz rodzinna.
formy terapii
Metody
i techniki

Metody i techniki kształtujące płynność mówienia:
• wystukiwania sylab,
• spowolnienie tempa mówienia,
• przygotowanie treści wypowiedzi w trakcie nabierania powietrza (wdechu),
• wyrobienie nawyku nabierania powietrza przed wypowiedzią i w trakcie wypowiedzi,
• techniki oddechowe,
• techniki behawioralne: uczenie odroczenia oraz hamowania (przerywania) wypowiedzi.
Inne metody i techniki:
• techniki poznawcze: wywiad, obserwacja, tworzenie hierarchii sytuacji
lękowych, identyfikacja emocji, techniki relaksacyjne, trening umiejętności społecznych,
• psychoterapia,
• relaksacja,
• wizualizacja.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szamburski, 1996, 2009, 2017.

Kluczem do terapii w ramach Programu terapeutycznego jąkania są oddziaływania
logopedyczne oraz szeroko pojęta psychoterapia, uzupełnione w niektórych przy‑
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padkach o oddziaływania medyczne. Miarą osiągniętego w terapii sukcesu jest po‑
myślne funkcjonowanie społeczne pacjenta. Wiodącą metodą w programie jest
metoda wystukiwania sylab, która została opisana we wcześniejszej części niniej‑
szego opracowania.
Tabela 6. Systemowa terapia jąkania (STJ) autorstwa Zbigniewa Tarkowskiego
Systemowa terapia jąkania (STJ)

Autor

Zbigniew Tarkowski

Cele/
założenia
programu

Cele:
Podstawowym celem STJ jest rozwiązanie problemu zgłoszonego przez
pacjenta oraz:
• osiągnięcie płynności mówienia kontrolowanej lub spontanicznej,
• zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśniowego,
• obniżenie poziomu logofobii i tremy,
• zwiększenie gotowości do komunikowania się.
(cele są ściśle powiązane ze sobą i nie można zrealizować jednego celu bez
osiągnięcia pozostałych)
Ostatecznym celem STJ jest usunięcie bariery komunikacyjnej w formie
jąkania oraz poprawa komunikacji interpersonalnej stanowiącej
podstawowy wskaźnik jakości życia.
Założenia:
• Jąkanie jest ujmowane jako system, a nie tylko jego element.
• Fenomen jąkania polega na jego zmienności.
• Jąkanie jest zaburzeniem psychosomatycznym, a jego forma chroniczna
posiada cechy choroby psychosomatycznej.
• Zależności między czynnikami jąkania (lingwistycznymi, biologicznymi,
psychologicznymi i społecznymi) nie są jedynie przyczynowo‑skutkowe,
lecz także cyrkularne (kołowe). Nie można zmienić jednego czynnika
jąkania bez modyfikacji pozostałych.
• Etiologia jąkania jest wypadkową czynników predysponujących, wyzwalających i utrwalających, które są indywidualnie zróżnicowane.
• Osoba jąkająca się jest potencjalnie płynna.
• Podstawą STJ jest eksperyment naturalny.
• Nie ma jednej metody na jąkanie. Metoda jest dostosowywana do pacjenta (do jego wieku oraz problemu), a nie pacjent do metody. Podstawą terapii jest motywacja do niej.
• STJ jest dostosowana.
• STJ jest przeciwna akceptacji patologicznej niepłynności mówienia.
Wykazuje jednak tolerancję dla osoby jąkającej się.
• Preferowane są techniki naturalnego mówienia.
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cd. tabela 6.
Systemowa terapia jąkania (STJ)

Cele/
założenia
programu

• W STJ udział biorą członkowie rodzin lub osoby wspierające.
• Podstawę stanowi intensywna terapia krótkoterminowa z wydłużonym
okresem kontrolnym.
• Terapeuta stosujący STJ myśli i działa systemowo, a nie jedynie ćwiczy
mowę.
• STJ stanowi kontrpropozycję do ruchu samopomocy jąkających się.

Adresaci/wiek Dzieci, młodzież i dorośli.
Etapy terapii I. STJ w wieku przedszkolnym:
Profilaktyka jąkania:
→ jest zalecana w sytuacji, gdy istniej ryzyko przekształcenia się
rozwojowej niepłynności mówienia (RNP) w jąkanie wczesnodziecięcej
(JW);
→ oddziaływania profilaktyczne polegają na:
• wizytach konsultacyjnych (przynajmniej raz w miesiącu);
• obserwacji rozwoju niepłynności mówienia;
• rozwijaniu sprawności językowej lub motorycznej dziecka;
• zachęcaniu dziecka do wyrażania emocji;
• nauce radzenia sobie ze stresem;
• współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu zmiany ich reakcji na
niepłynność mówienia.
Terapia jąkania wczesnodziecięcego (JW) – dostosowana jest do
dynamiki rozwoju zaburzenia:
→ postać nagła (spustowa):
• dokładna diagnoza w celu ustalenia patomechanizmu zaburzenia;
• odizolowanie jąkającego się dziecka (np. nieposyłanie dziecka do przedszkola itp.);
• wprowadzenie okresu milczenia lub ograniczenie komunikacji słownej
do minimum;
• interwencja w przypadku pojawienia się bloku (przerywanie bloku);
• połączenie efektu placebo z ziołolecznictwem i akupresurą;
• trening relaksacyjny H. Wintreberta;
• praca z rodzicami.
(chodzi przede wszystkim o to, aby nie utrwalać nawyku niepłynnego mówienia, zmniejszać napięcie mięśniowe, nie uświadomić jąkania oraz uspokoić rodziców; zakłada się, że jąkanie minie w ciągu 2 tygodni)
→ jąkanie rozwijające się stopniowo:
• diagnoza w celu ustalenia patomechanizmu zaburzenia;
• prowadzenie intensywnej terapii (codziennie), a następnie terapia rozłożona w czasie;
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cd. tabela 6.
Systemowa terapia jąkania (STJ)

Etapy terapii

• dostosowanie terapii do profilu i patomechanizmu jąkania;
• stosowanie technik pośrednich lub bezpośrednich dobranych do problemu;
• prowadzenie równoległej pracy z dzieckiem i jego rodzicami.
II. STJ w wieku szkolnym*:
Krok 1. Ustalenie typu jąkania.
Krok 2. Ocena sytuacji stresowej.
Krok 3. Stopniowanie stresu komunikacyjnego.
Krok 4. Relaksacja.
Krok 5. Desensybilizacja.
Krok 6. Psychodrama.
Krok 7. Trening płynnego mówienia – niwelowanie objawów niepłynnego
mówienia w efekcie zastosowania strategii:
• mówienia naturalnego;
• mówienia nienaturalnego (metody płynnego mówienia).
Krok 8. Socjoterapia (jest prowadzona w naturalnych sytuacjach
komunikacyjnych. Stanowi podsumowanie całego procesu
terapeutycznego i jest sprawdzianem jego skuteczności. Może odbywać
się z udziałem terapeuty lub bez jego udziału).
III. STJ w wieku dojrzałym – polega na połączeniu treningu mowy oraz
psychoterapii. Stosowane działania:
• rozmowa terapeutyczna;
• oddychanie;
• fonacja;
• redukcja napięcia mięśniowego;
• gestykulacja;
• wyzwalanie emocji;
• poprawa samooceny;
• efekt placebo.
* por. Tarkowski, Okrasińska, 2020

Organizacja/ • Preferowane jest, by terapię prowadził logopeda – balbutolog.
formy terapii • Terapia jest dostosowana do wieku osoby jąkającej się oraz jej problemu.
• Podstawą jest intensywna terapia krótkoterminowa z wydłużonym
okresem kontrolnym.
• W pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oddziaływania terapeutyczne należy dostosować do dynamiki rozwoju zaburzenia.
→ w przypadku jąkania, które wystąpiło w postaci nagłej:
• nieutrwalanie nawyku niepłynnego mówienia;
• zmniejszanie napięcia mięśniowego;
• nieuświadamianie jąkania;
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cd. tabela 6.
Systemowa terapia jąkania (STJ)

Organizacja/ • uspokojenie rodziców;
formy terapii • (zakłada się, że jąkanie minie w ciągu 2 tygodni);
→ w przypadku jąkania u dzieci, które nasila się stopniowo:
• prowadzenie terapii: intensywnej (codziennie), a następnie terapia rozłożona w czasie;
• stosowanie technik pośrednich lub bezpośrednich dobranych do problemu;
• prowadzenie równoległej pracy z dzieckiem i jego rodzicami.
Metody
i techniki

Trening płynnego mówienia:
□ metody naturalnego mówienia:
→ metoda opracowana przez Zofię Engiel:
• poprawa koordynacji oddechowo‑artykulacyjne;
• ćwiczenia płynnego rozpoczynania wypowiedzi i płynne jej kontynuowanie;
• skoordynowanie fazy wydychania i mówienia;
• frazowanie obrazowane ruchem parabolicznym ręki;
• zmniejszenie napięcia narządów mowy poprzez kierowanie go do obszaru dłoni za pomocą ściskania „gruszki” medycznej.
□ metody nienaturalnego mówienia:
→ mówienie przeciągane i wolne;
→ echokorekcja;
→ śpiewoterapia;
→ cieniowanie;
→ rytmizacja;
→ metoda rytmicznej gestykulacji;
→ maskowanie;
→ trening negatywny.
Inne metody i techniki:
→ psychoterapia;
→ desensybilizacja;
→ relaksacja (w tym trening relaksacyjny H. Wintreberta);
→ praca z oddechem (adekwatnie do potrzeb pacjenta);
→ metoda wokalizacji;
→ psychodrama;
→ socjoterapia;
→ milczenie;
→ efekt placebo w połączeniu z ziołolecznictwem i akupresurą.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tarkowski, 1987, 1999a, 2005, 2020; Tarkowski, Okrasińska, 2018.
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Terapia według programu STJ jest prowadzona systemowo i nie ogranicza się tylko
do ćwiczeń mowy. W STJ zmierza się do usunięcia jąkania i z założenia nie zaleca
się akceptacji jąkania (stanowiąc kontrpropozycję do ruchu samopomocy jąkają‑
cych się), wykazuje się jednak tolerancję dla osoby z jąkaniem. Zdaniem autora nie
ma jednej skutecznej metody stosowanej w terapii, metoda powinna być dosto‑
sowywana do pacjenta, a nie pacjent do metody. Podstawą terapii jest natomiast
motywacja do niej.
Zaprezentowane powyżej programy stanowią propozycję spójnych systemów od‑
działywań terapeutycznych. Pomimo różnorodności założonych celów oraz podejść
są one ukierunkowane m.in. na poprawę płynności mówienia pacjenta poprzez za‑
stosowanie różnorodnych metod i technik terapeutycznych, w tym kształtujących
płynność mówienia.

Praktyczne zastosowanie metod upłynniających mowę – analiza przypadku
(Karol K., l. 33)
Kliniczne studium przypadku
Karol K., ur. w 1986 roku, wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii i zarządzania,
pracuje w międzynarodowej korporacji, biegle posługuje się dwoma językami ob‑
cymi (angielskim i niemieckim).
Do ośrodka terapeutycznego zgłosił się w lutym 2019 roku (wiek 33 lata). Z prze‑
prowadzonego wywiadu wstępnego, w którym uczestniczyli również jego rodzice,
wynika, że ma młodszego o 5 lat brata, który nie ma zaburzeń płynności mówienia.
W wywiadzie rodzinnym są jednak obciążenia: brat ojca i jego syn jąkają się.
Urodzony w terminie, w wyniku naturalnego porodu, bez powikłań. W okresie
dzieciństwa nie stwierdzono problemów zdrowotnych ani innych zaburzeń rozwo‑
ju. Pierwsze objawy jąkania zaobserwowano pomiędzy 3. a 4. rokiem życia, które
według rodziców charakteryzowały się powtarzaniem dźwięków i sylab oraz prze‑
dłużeniami dźwięków (głównie samogłosek). Symptomy jąkania pojawiały się i za‑
nikały w różnych odstępach czasu.
Zaniepokojeni rodzice zgłosili się na konsultację logopedyczną, tuż przed pią‑
tymi urodzinami Karola. Podczas spotkania usłyszeli, że „nie powinni się martwić,
ponieważ jest to RNM, charakterystyczna dla chłopców, która jest tylko etapem
przejściowym w rozwoju mowy”. Rodzinie nie zaproponowano terapii ani innej for‑
my wsparcia. Z czasem okresy płynnej mowy zaczęły się skracać, a objawy jąkania
zmieniły się. Pojawiły się również (oprócz powtórzeń dźwięków i sylab oraz prolon‑
gacji samogłosek) bloki na starcie wypowiedzi. W pierwszej klasie szkoły podsta‑
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wowej wychowawca zalecił rodzicom wizytę w PPP w celu diagnozy i ewentualnej
terapii w związku z jąkaniem. W wyniku tej konsultacji Karol został objęty terapią,
która (zgodnie ze wspomnieniami pacjenta) polegała na ćwiczeniach oddechowych,
przedłużaniu samogłosek i czytaniu wierszyków. Rodzice nie uczestniczyli w terapii,
nie byli również informowani o jej celach, programie i przebiegu. Po roku ze wzglę‑
du na brak efektów rodzice zrezygnowali z dalszej terapii.
Kolejna próba terapii została podjęta, gdy Karol miał 14 lat i uczęszczał do gimna‑
zjum. Uczestniczył wówczas (wraz z matką) w intensywnym programie terapeutycz‑
nym oraz zajęciach podtrzymujących efekty terapii. Program obejmował szereg od‑
działywań, m.in. trening oddechowo‑emisyjno‑dykcyjny, relaksację, naukę technik
kształtowania płynności mówienia, w tym trening zwolnionego mówienia metodą
„Echo”, socjoterapię i trening umiejętności psychospołecznych oraz grupową terapię
zmniejszania stanów logofobii. W efekcie podjętych działań nastąpiło zdecydowa‑
ne zmniejszenie fizjologicznych objawów jąkania pod postacią klonicznych powtó‑
rzeń nagłosowych głosek i sylab oraz tonicznych bloków na starcie wypowiedzi, jak
również obniżenie patologicznego lęku przed mówieniem, tzw. logofobii, poprawa
kontaktów interpersonalnych, także wzrost samooceny. Uzyskane efekty utrzymy‑
wały się przez około 5 lat (z krótkimi epizodami nawrotów jąkania).
Jąkanie pojawiło się ponownie w okresie studiów, ale według pacjenta nie było już
tak uciążliwe jak w okresie gimnazjalnym. Nasilenie objawów występowało głów‑
nie w sytuacjach formalnych (m.in. podczas egzaminów ustnych, w czasie rozmów
o pracę, załatwiania spraw urzędowych itp.). W czasie wywiadu Karol wspominał:
„Ja już wiedziałem, że jestem tak samo dobry jak inni”, „nauczyłem się ignorować
dziwne spojrzenia”, „moi znajomi nie zwracali uwagi na moje jąkanie albo świetnie
udawali, że go nie widzą”. Mimo takich deklaracji można było zaobserwować w jego
reakcjach wachlarz negatywnych emocji, które towarzyszyły tym wypowiedziom.
Obecnie musi prowadzić w swojej pracy wiele rozmów (również w formie wide‑
okonferencji), podczas których chciałby być postrzegany jako osoba kompetent‑
na, wiarygodna i w każdym zakresie profesjonalna. Doszedł do wniosku, że jąkanie
przeszkadza mu w budowaniu pozycji zawodowej. Przyznał, że czuje się zażeno‑
wany i sfrustrowany, kiedy nie może precyzyjnie i swobodnie przekazywać swoich
myśli, starając się zamieniać słowa lub próbując maskować bloki. Postanowił jesz‑
cze raz poddać się terapii.
Karol obecnie mieszka sam (ponad 300 km od domu rodzinnego). Z rodzicami
i bratem widuje się stosunkowo rzadko, kontaktuje się z nimi głównie za pomocą
wiadomości tekstowych. Ma niewielkie grono stałych przyjaciół, głównie z okresu
studiów, z którymi spotyka się regularnie, chociaż niezbyt często. Rozmawia z nimi
swobodnie, kiedy jednak czuje nadchodzący blok, stosuje swoje „sprawdzone spo‑
soby” (robi długie pauzy, unika lub zamienia słowa, czasem zastępuje odpowiedź
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gestem lub wyrazistą mimiką). W rozmowach nie podejmują tematu jąkania. Mimo
deklarowanego poczucia własnej wartości i pewności siebie unika poznawania no‑
wych znajomych, a komunikując się z nieznanymi osobami, ukrywa jąkanie.
Opisując swoje jąkanie, Karol zwraca uwagę na trudność w wypowiadaniu słów
rozpoczynających się spółgłoskami [k], [g] rzadziej [p], [t] oraz zwrotów grzeczno‑
ściowych (dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję). Podkreśla, że „łatwiej
mówi mu się” w towarzystwie dobrze znanych osób oraz na tematy zawodowe,
w których czuje się pewnie. Problemem natomiast są rozmowy z nieznajomymi.
Uznał, iż potrzebna mu pomoc, gdyż sam nie potrafi wrócić do stosowania technik,
które wcześniej z powodzeniem wykorzystywał.
Diagnoza
Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o Kwestionariusz Cooperów do oceny
jąkania KCOJ (Chęciek, 2000) oraz Skali motywacji do terapii jąkania SMTJ (Góral
‑Półrola, Tarkowski, 2012).
W kolejnych próbach KCOJ oceniono: częstotliwość jąkania, czas trwania mo‑
mentów niepłynności, ocenę reakcji unikania, nienaturalne reakcje, cechy określa‑
jące istotę jąkania oraz percepcję stopnia jąkania przez pacjenta i terapeutę. Częstotliwość jąkania w kolejnych podpróbach testu oceniania była zgodnie ze skalą
sylabową (severity of stuttering – Kelman, Nicholas, 2008; Yairi, Ambrose, 2005):
recytacja 1,2%, powtarzanie 1,4 %, czytanie 5,7 %; mowa spontaniczna (analizie
poddano nagrane fragmenty rozmowy wstępnej i wywiadu): dialog 7,3 %, i mo‑
nolog 6,9 % i wykazała średnią częstotliwość jąkania na poziomie 4,5%, czyli ła‑
godnego jąkania, natomiast średni czas trwania niepłynności wynosił 2 sekundy.
Wynik badania według Karola i jego rodziców (obecnych w czasie badania) nie
był w pełni reprezentatywny. Pacjent skomentował go słowami: „mówiło mi się
znacznie lepiej niż zwykle”. W mowie pacjenta pojawiały się powtórzenia nagłoso‑
wych głosek lub sylab oraz napiętych (tonicznych) bloków na starcie wypowiedzi,
głównie na głoskach zwarto‑wybuchowych. Kolejna próba, ocena reakcji unikania
(logofobii), wykazała, że pacjent unika lub chciałby uniknąć mówienia w 24 z 50
przytoczonych sytuacji komunikacyjnych co oznacza stopień umiarkowany. Jąkaniu
towarzyszyły nienaturalne reakcje pod postacią: wypowiadania zbytecznych słów
(prawda) i głosek (yyyy, mmmm), nierównego tempa mówienia (tempo normalne,
szybkie lub bardzo szybkie), opuszczanie lub zastępowanie słów (innymi słowami
lub gestem), trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, mrużenie oczu, ru‑
chy tułowia (pochylanie się). Znaczący był również wynik w próbie cech określających istotę jąkania, w której Karol zgodził się z 12 z przytoczonych stwierdzeń,
co świadczy o wysokiej randze problemu. Próba percepcji jąkania przez pacjenta
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wskazywała na potrzebę modyfikacji postaw i uczuć, ale również wysoką moty‑
wację do podjęcia terapii.
Wyniki uzyskane w kolejnych podskalach SMTJ: nieakceptacji jąkania – 8 stenów
wskazały na nieakceptowanie jąkania przez pacjenta, kosztów terapii (materialnych,
czasowych, psychologicznych) – 7 stenów sugerowały, że kalkuluje on i nie jest go‑
towy do poniesienia wszystkich kosztów terapii, przebiegu terapii – 6 stenów świad‑
czyły o umiarkowanym zadowoleniu z dotychczasowych terapii, natomiast wiary
i wsparcia – 8 stenów, że z optymizmem podejmuje terapię. Wyniki całej skali po‑
zwoliły wnioskować o wysokiej motywacji Karola do podjęcia terapii jąkania.
Schemat 2. Diagnoza w oparciu o model ICF (Karol K., l. 33)

Schemat 2. Diagnoza w oparciu o model ICF (Karol K., l. 33)
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wcześniejszej terapii.
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nie komunikować się z nieznajomymi i znajomymi. Oczekiwał wdrożenia procedur
kształtowania płynności mówienia, które znał z wcześniejszej terapii.
Wyniki diagnozy, obserwacji i rozmów z pacjentem, jak też wiedza i doświadcze‑
nie zawodowe terapeuty umożliwiły wyznaczenie celów terapeutycznych oraz wy‑
bór optymalnego dla pacjenta (w tym czasie) programu terapii łączącej podejścia
kształtowania płynności mówienia oraz modyfikacji jąkania.
Założone cele terapii obejmowały, m.in.: dostarczenie wiedzy na temat jąkania,
desensytyzację, wdrożenie technik kształtujących płynność mówienia, zredukowa‑
nie częstotliwości jąkania, zwiększenie otwartości w sytuacjach, którym towarzyszy
jąkanie, obniżenie negatywnych emocji i stresu oraz wzrost samooceny.
Proces terapeutyczny zaplanowano na 6 miesięcy. Początkowo zajęcia odbywa‑
ły się w formie cotygodniowych, 1‑godzinnych sesji prowadzonych przez pierwszy
miesiąc wyłącznie w formie indywidualnej, a następnie (przez kolejne 5 miesięcy)
w formie grupowej. Po tym etapie Karol uczestniczył jeszcze w spotkaniach orga‑
nizowanych w ramach grupy wsparcia.
Pierwszy miesiąc indywidualnych spotkań poświęcono na stworzenie „inwenta‑
rza jąkania”, który posłużył do poznania i zrozumienia zaburzenia, jakim jest jąkanie.
Wprowadzano również poznane wcześniej techniki kształtujące płynność mówienia
(m.in. technikę przedłużonego mówienia wspomaganą metodą „Echo” i śpiewnym
mówieniem) oraz ćwiczenia emisyjno‑oddechowe, które były utrwalane przez pa‑
cjenta samodzielnie w domu. Karol dosyć szybko uzyskał płynność mówienia w ga‑
binecie. Starał się również korzystać z technik poza nim, np. podczas rozmów ze
znajomymi, a także współpracownikami w swojej pracy.
Po pierwszym miesiącu udziału w terapii jedno spotkanie miesięcznie odbywa‑
ło się już w formie grupowej (wspólnie z 3 dorosłymi pacjentami). W czasie spo‑
tkań indywidualnych nadal realizowany był trening płynnego mówienia z wykorzy‑
staniem TPM. Wprowadzono również technikę delikatnego startu mowy – TDSM
(z nagłosowymi głoskami zwarto‑wybuchowymi). Prowadzono ponadto analizę ob‑
jawów jąkania (na podstawie nagrań wypowiedzi) oraz próby celowego jąkania się.
Rozmawiano także na temat sytuacji komunikacyjnych, które były uważane przez
pacjenta za budzące lęk przed mówieniem, oraz o negatywnych konsekwencjach
unikania mówienia. Zaproponowano też wybrane formy relaksacji. Dzięki spotka‑
niom grupowym Karol miał możliwość obserwacji zachowań i postępów terapeu‑
tycznych innych osób jąkających się. Wdrażano wówczas oddziaływania zmierzają‑
ce głównie do zmniejszenia logofobii poprzez zastosowanie treningu umiejętności
psychospołecznych, odgrywanie scenek psychodramowych, korzystanie z technik
płynnego mówienia w konwersacji z innymi pacjentami oraz odczulanie na jąkanie
własne i innych. Polecano również lekturę wybranych artykułów na temat zaburzeń
płynności mówienia. Początkowo wszystkie zajęcia odbywały się w warunkach ga‑
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binetowych. Pod koniec 4. miesiąca terapii część zadań realizowano poza gabine‑
tem, w warunkach naturalnej komunikacji (np. podczas wspólnych wyjść do galerii
handlowej lub do kręgielni). W trakcie tych zajęć Karol miał możliwość konfronto‑
wania się z własnymi lękami, co wpłynęło pozytywnie na postrzeganie swojej osoby.
W czasie terapii pacjent systematycznie uczestniczył w spotkaniach i był zmoty‑
wowany do pracy. Cieszył się z uzyskanej poprawy płynności mówienia. Starał się
nie unikać komunikacji nawet w „trudnych” dla niego sytuacjach. W gronie znajo‑
mych otwarcie rozmawiał o jąkaniu. Poinformował również bliskie mu osoby oraz
współpracowników o udziale w terapii. Był mile zaskoczony reakcją przyjaciół, któ‑
rzy wspierali go i motywowali do dalszej pracy. W kontaktach z rodziną zrezygno‑
wał z wysyłania wiadomości tekstowych na rzecz rozmów telefonicznych i wiado‑
mości głosowych.
Uzyskane efekty terapii:
1. Uzyskanie wiedzy na temat jąkania.
2. Poprawa płynności mówienia.
3. Znaczne odczulenie na jąkanie.
4. Zmniejszenie stanów logofobii.
5. Poznanie alternatywnych metod zarządzania jąkaniem.
6. Wzrost samooceny i pewności siebie.
7. Otwartość na mówienie o jąkaniu.
8. Gotowość do komunikowania się z nieznajomymi osobami.
9. Swobodniejsze kontakty społeczne.
Po zakończonym cyklu terapeutycznym (od listopada 2019) Karol nadal aktyw‑
nie uczestniczy w spotkaniach grupy wsparcia dla osób z zburzeniami płynności
mówienia. Część z nich odbyła się w formie on‑line. Karol chętnie dyskutuje, dzie‑
li się swoimi doświadczeniami, porównując je ze spostrzeżeniami innych uczest‑
ników. Podczas tych spotkań (po około roku od wstępnej konsultacji logopedycz‑
nej) zaczął zgłaszać wątpliwości dotyczące potrzeby ciągłego stosowania technik
płynnego mówienia w codziennych sytuacjach oraz wiążącej się z tym konieczno‑
ści autokontroli podczas mówienia. Sygnalizował, że pomimo osiągniętego sukcesu
(zdecydowanej poprawy płynności mówienia i gotowości do komunikowania się)
„czuję się nieco zmęczony i ograniczany przez techniki”, „to nie jestem do końca ja”,
„chciałbym mówić bardziej na luzie”. Aktualnie rozważa zmianę podejścia terapeu‑
tycznego i wdrożenie technik modyfikacji jąkania, przy czym nie chce rezygnować
z możliwości stosowania metod i technik upłynniających mówienie w wybranych
sytuacjach komunikacyjnych.
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Dyskusja
W literaturze przedmiotu opisanych jest wiele metod i technik oraz programów ba‑
zujących na podejściach: mówienie bardziej płynne i jąkanie bardziej płynne oraz
łączących te dwa podejścia. Trudno jest jednak jednoznacznie stwierdzić, które
z nich są skuteczniejsze, gdyż dotychczasowe doświadczenia klinicystów w tym
zakresie pokazują, iż skuteczną terapię jąkania można przeprowadzić z wykorzy‑
staniem każdego z nich.
Dobór strategii terapeutycznej odpowiedniej dla konkretnego pacjenta może
ułatwić poniższa analiza możliwości i ograniczeń stosowania opisywanego w pracy
podejścia kształtowania płynności mówienia.
Tabela 7. Możliwości i ograniczenia metod i technik kształtujących płynność mówienia
Kształtowanie płynności mówienia
Możliwości

Ograniczenia

• jasna, przejrzysta struktura procesu terapii,
• poznanie technik mowy, w tym technik
kształtowania płynności mówienia,
• stosunkowo szybkie osiągnięcie celu terapii,
• szybki i łatwy efekt w postaci płynnej
mowy,
• efekty pracy terapeutycznej widoczne
również dla innych osób,
• możliwość wykorzystania metod i technik płynnego mówienia w programach
zintegrowanych,
• zastosowanie technik i metod w konkretnych sytuacjach, ważnych dla pacjenta, pomaga mu być płynnym,
• nie wymaga zbyt dużej konfrontacji
z własnymi lękami co jest bardziej akceptowalne dla pacjenta,
• korzystanie z urządzeń i aparatów
wspierających płynne mówienie umożliwia przyspieszenie uzyskania efektu
w postaci płynnej mowy,

• wymaga zaangażowania i systematycznej, długotrwałej pracy od pacjenta oraz
wsparcia jego rodziny,
• czasowe mówienie w sposób nienaturalny może być niekomfortowe i odrzucane
emocjonalnie przez niektórych pacjentów,
• nienaturalny sposób mówienia bywa
trudny w odbiorze przez inne osoby,
• „pułapka” szybkiego efektu i sukcesu,
• konieczność stałego kontrolowania sposobu mówienia (autokontroli),
• trudność w korzystaniu z technik i metod płynnego mówienia podczas sytuacji
nacechowanych emocjonalnie,
• koncentracja jedynie na pracy nad płynnością mowy jest niewystarczająca, wymaga dodatkowo uzupełnienia jej o inne
oddziaływania, w tym psychoterapię,
• zbyt długie korzystanie z urządzeń i aparatów wspierających płynne mówienie
może prowadzić do uzależnienia pacjenta od ich stosowania (traktowanie ich jak
„protezę”),
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cd. tabela 7.
Kształtowanie płynności mówienia
Możliwości

Ograniczenia

• zastosowanie urządzeń wspomagają- • brak efektu stosowanych technik i mecych płynność mowy może wpływać
tod może prowadzić do frustracji u papozytywnie na zwiększenie motywacji
cjenta, a czasem też obwiniania się za
do pracy w początkowym etapie terapii,
być może niewystarczające zaangażo• gotowość do komunikacji,
wanie w proces terapii,
• wpływ na wzrost samooceny oraz po- • generalizowanie efektów terapii wymaprawę kontaktów interpersonalnych.
ga zastosowania intensywnych działań.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz doświadczeń
własnych autorek.

Procedury kształtowania płynności mogą być korzystne dla każdego pacjenta, gdyż
uczą korzystania z technik, które pozwalają na zarządzanie płynnością. Musimy jed‑
nak pamiętać, że praca nad płynnością mówienia nie przyniesie efektów, jeśli nie
zmniejszą się również współwystępujące objawy, np. lęk przed mówieniem. Zmniej‑
szenie jąkania i płynna mowa nie mogą być zatem jedynym celem terapii, jak też
wskaźnikiem jej efektywności. Jak zatem sprawić, by terapia stała się jednakowo
skuteczna dla wszystkich pacjentów?
Idealny program terapii dla osób z utrwalonym jąkaniem powinien obejmować
wszystkie aspekty jąkania oraz indywidualne preferencje pacjentów. Dla niektórych
pacjentów niezbędne będzie to łączenie wybranych elementów dwóch podejść
i dzięki temu umożliwienie osiągnięcia założonych celów terapeutycznych.

Konkluzje
Jąkanie wywiera wpływ na wiele aspektów życia i niesie ze sobą szereg negatyw‑
nych konsekwencji. Osoby jąkające się często sygnalizują, że doświadczają nieprzy‑
jemnych reakcji na jąkanie, trudności z komunikowaniem się w kluczowych sytu‑
acjach, a także zmniejszonej satysfakcji z życia i zdolności do osiągania życiowych
celów (Yaruss, 2010). Podjęcie terapii stanowi dla nich szansą na zmianę tej sytuacji.
Terapia osób jąkających się w nurcie mówienie bardziej płynne stanowi najczę‑
ściej połączenie wielu oddziaływań terapeutycznych. Obok technik kształtowania
płynności mowy wprowadza się inne formy terapii logopedycznej oraz społecznej,
psychologicznej czy też behawioralno‑poznawczej (zob. Adamczyk, 1993; Chęciek,
2007; Woźniak, 2018, 2019).
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Zastosowanie w terapii metod i technik KPM odnosi się przede wszystkim do
aspektu jąkania związanego z poprawą płynności mówienia. Osiągnięcie tego celu
może być stosunkowo łatwe i szybkie, co przekłada się na zwiększoną gotowość
do komunikowania i poprawę kontaktów interpersonalnych, zmniejszenie lęku ko‑
munikacyjnego, obniżenie poziomu napięcia i w konsekwencji poprawę jakości ży‑
cia osób jąkających się. Nie wszyscy pacjenci są jednak w stanie zaakceptować te
zmiany w zakresie sposobu mówienia oraz konieczności stałej autokontroli (Guitar,
Peters, 2014). Stąd współcześnie obserwuje się tendencję do unikania presji na pa‑
cjencie związanej ze skupianiem się wyłącznie na dążeniu do płynnej mowy. Wypo‑
saża się go natomiast w narzędzia umożliwiające zarządzanie jąkaniem (w tym uła‑
twiające płynne mówienie), pozostawiając mu wybór własnej ścieżki terapeutycznej.
Programowanie procesu terapii (wybór konkretnych strategii i metod terapeu‑
tycznych) powinien zatem uwzględniać indywidualne cele oraz potrzeby osoby ją‑
kającej się, aby umożliwić jej poprawę jakości swojego życia, w tym jakości proce‑
su komunikowania się, jak też rozwój i realizację marzeń oraz życiowych wyzwań,
niezależnie od wybranej drogi terapeutycznej. Powinien być ponadto akceptowalny
i przyjazny dla samego pacjenta oraz umożliwiać mu wprowadzenie nowego spo‑
sobu mówienia w naturalne interakcje (Woźniak, 2018).
Pomimo dostępnych różnorodnych programów oraz metod i technik terapeu‑
tycznych dotychczas nie ma jednej uznanej za najskuteczniejszą procedury tera‑
peutycznej, uniwersalnej dla wszystkich osób jąkających się (Lechta, 2011). Ta sama
metoda lub technika, która przynosi pozytywne efekty w przypadku jednej osoby
jąkającej się, może okazać się nieefektywna u innej. Konieczne jest zatem monito‑
rowanie i dostosowywanie na bieżąco procesu terapii do potrzeb i oczekiwań pa‑
cjenta. Biorąc pod uwagę, iż terapeuta ma do wyboru wiele „dróg” terapeutycznych,
w przypadku, gdy zastosowana strategia działań nie przynosi zakładanych rezulta‑
tów, należy zastosować inną, bardziej odpowiednią i efektywniejszą dla konkretne‑
go pacjenta (Tarkowski, 1999a), tak aby terapia była „uszyta na miarę” jego potrzeb
i możliwości (zob. Rysunek 1).
Rysunek 1. Terapia „szyta na miarę”

Źródło: Opracowanie własne.
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W związku z powyższym w trakcie procesu terapii logopeda powinien być uważny,
otwarty na zmiany i elastyczny, a podejmowane przez niego działania diagnostyczno
‑terapeutyczne powinny być poddawane wnikliwej, empirycznej i systematycznej
weryfikacji, gdyż wybór jednej drogi terapeutycznej (programu, metody, techniki)
może być zagrożeniem zarówno dla samego pacjenta, jak i dla terapeuty (zob. Ry‑
sunek 2).
Rysunek 2. Uwaga! Zagrożenie w terapii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bennett, 2006.

Obecnie upowszechniana i promowana na świecie oraz w Polsce praktyka oparta na dowodach (ang. evidence‑based‑practice, EBP), bazująca na najnowszym sta‑
nie wiedzy na temat przyczyn i patomechanizmów jąkania, pozwala na weryfika‑
cję metod, technik i programów stosowanych w procesie terapeutycznym, jak też
eliminowanie wątpliwych, czy też niedozwolonych praktyk. Przykładem takich od‑
działywań jest np. milczenie2, którego stosowanie w procesie terapii jąkania jest
wątpliwe etycznie z punktu widzenia psychologicznego (m.in. ze względu na duże
koszty emocjonalne ponoszone przez pacjenta), a skuteczność nieuzasadniona w ba‑
daniach naukowych. Warto również podkreślić, iż nieetyczne i niedozwolone jest
zalecanie oraz podawanie przez logopedów pacjentom jakichkolwiek substancji
farmakologicznych bądź ziołowych. Dotyczy to również oferowania osobom z ją‑
kaniem 100% skuteczności prowadzonych działań („wyleczenia” z jąkania), jak też
przenoszenia na nich odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii (obarczania
2
Dobrowolne i świadome powstrzymywanie się od mówienia przez pewien czas przez osobę
jąkającą się, którego celem jest nieutrwalanie jąkania. Okres milczenia (który w zależności od
programu terapii może trwać od 3 do 14 dni) ma służyć wyciszeniu i eliminowaniu błędnego,
zakodowanego w mózgu systemu mowy. W tym czasie pacjenci porozumiewają się ze sobą np.
pisząc na kartkach wszystkie niezbędne informacje i pytania. Ten oparty na ciszy etap terapii
przeznaczany jest również na naukę różnego rodzaju technik relaksacyjnych (Arutiunian, 1997;
Buchta, 2015; Tarkowski, Okrasińska, 2018; Wilczewski, 1967; Basista, za: Wilczewski 1967).
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ich „winą” za brak zakładanych efektów). Zgodnie z założeniami praktyki opartej
na dowodach logopeda powinien wykazać się profesjonalizmem zawodowym, do‑
starczając pacjentom rzetelnej i holistycznej wiedzy na temat jąkania, stosować po‑
parte dowodami naukowymi strategie terapeutyczne oraz przedstawiać pacjentom
realne możliwości i ograniczenia związane z procesem terapii.
Reasumując powyższe konkluzje, należy podkreślić, że zadaniem logopedy jest
organizowanie skutecznej terapii opartej na koncepcjach i podejściach terapeu‑
tycznych zgodnych z założeniami EBP, uwzględniającej aspekt budowania atmos‑
fery wsparcia, zaufania i pozytywnych relacji oraz zorientowanej na indywidualność
każdego pacjenta.

Pytania kontrolne
1. Wymień dwa kluczowe podejścia w terapii jąkania.
2. Scharakteryzuj, na czym polega podejście mówienie bardziej płynne w terapii osób
jąkających się.
3. Opisz dowolną technikę lub metodę z grupy kształtujących płynność mówienia.
4. Wymień programy bazujące na podejściu mówienie bardziej płynne.
5. Omów możliwości i ograniczenia metod i technik kształtowania płynności mó‑
wienia.
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Program Camperdown

Cel rozdziału i krótkie wprowadzenie teoretyczne do jego tematyki
Głównym celem niniejszego rozdziału jest opisanie programu Camperdown, który
obejmuje restrukturyzację mowy jąkających się dorosłych i nastolatków. Program
ten polega na użyciu zindywidualizowanych technik upłynniania mowy opartych na
mowie przedłużonej. Program Camperdown jest projektem terapii behawioralnej,
która skupia się na zmniejszeniu nasilenia jąkania u klienta, ale zapewnia też możli‑
wość niwelowania lęków związanych z mówieniem poprzez wprowadzenie elemen‑
tów terapii kognitywno‑behawioralnej. W dalszej części rozdziału umieszczone zo‑
stały sugestie dla logopedów, którzy nie są zaznajomieni z tym rodzajem interwencji,
jak wprowadzić daną terapię bez udziału logopedy. Drugim z celów niniejszego roz‑
działu jest opisanie programu Camperdown w szerszym kontekście, obejmującym
terapię jąkania u dorosłych. Mimo że program Camperdown poparty jest solidnym
materiałem badawczym, ostatecznym celem niniejszego rozdziału jest podkreślenie
wagi zastosowania trzech rodzajów dowodów (doświadczeń pacjentów, dowodów
praktycznych i badań naukowych).
Kluczowe pojęcia i definicje
Pojęcia kluczowe: jąkanie, dorośli, mowa przedłużona, restrukturyzacja mowy
SR = Severity Rating (Skala nasilenia jąkania)
CBT = Cognitive Behavioral Therapy (Terapia poznawczo‑behawioralna)
Środki zapobiegawcze i/lub diagnostyczne oraz prezentacja różnych opcji/wyników (w oparciu o praktykę opartą na dowodach i/lub dowody oparte na praktyce)
(EBP, Evidence Based Practice/PBE, Pracice Based Evidence)
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Terapia jąkających się dorosłych
Mimo znaczącej roli mediów społecznościowych w dzisiejszym świecie prowadze‑
nie rozmów twarzą w twarz ze znajomymi (i nieznajomymi), przyjaciółmi czy człon‑
kami rodziny nadal jest bardzo ważne. Około 0,72% społeczeństwa (Yairi, Ambrose,
2013) zmaga się z jąkaniem – przeszkodą w realizacji tego pozornie prostego zadania.
Dorośli, którzy się jąkają, często mniej mówią i upraszczają swój język (Spencer i in.,
2009). Nie chcą angażować się w konwersację i nie wzbogacają struktury języko‑
wej używanych przez siebie wyrażeń, na przykład poprzez emfazę pewnych słów
w celu podkreślenia znaczenia informacji przez nie niesionej. Wpływa to, oprócz
ich mowy, także na ich myśli i ogólne samopoczucie (Craig i in., 2009). U jąkają‑
cych się osób dorosłych prawdopodobieństwo rozwoju schorzeń na tle lękowym
jest sześcio- lub siedmiokrotnie większe niż u osób, które się nie jąkają (Iverach i in.,
2009a), a około 50% jąkających się dorosłych cierpi na lęki społeczne (Menzies
i in., 2009). Zdaniem Messengera (2004) niepokój u jąkających się dorosłych naj‑
częściej związany jest z obawą przed negatywną oceną społeczną ich jąkania. Te
dwa aspekty, tj. mowa i myśli, lub w szerszym znaczeniu – poznanie, odgrywają
ważną rolę w terapii jąkania.
Obserwacje Blomgrena (2013) wykazują, że większość terapii jąkania u dorosłych
korzysta z jednej z dwóch metod: restrukturyzacji mowy, w której nacisk kładziony
jest na mowę, oraz zarządzania jąkaniem (w oparciu o teorię poznawczą), które w cen‑
trum uwagi stawia procesy poznawcze. To, ile uwagi poświęca się każdemu z tych
aspektów w postępowaniu logopedycznym, zależy od głównego celu każdej terapii.
Głównym celem terapii polegającej na restrukturyzacji mowy jest nauczenie
klientów innego sposobu mówienia, dzięki któremu mogą oni kontrolować jąka‑
nie (Blomgren, 2013). Ten nowy sposób wymaga wielu ćwiczeń, aby długotermi‑
nowo opanować jąkanie. Jednym z niekorzystnych efektów tego podejścia może
być fakt, że taka mowa nigdy nie brzmi naturalnie. Najczęściej używana technika
w realizacji tego zadania to mowa przedłużona, którą określa się również mianem
„sylab wydłużonych” lub „powolnej mowy”. Dla kontrastu głównym celem podej‑
ścia polegającego na zarządzaniu jąkaniem jest zaakceptowanie go po to, aby
zmniejszyć lęki i obawy z nim związane, i nauczenie jąkających się dorosłych, by
jąkali się z mniejszym wysiłkiem (Blomgren, 2013). Terapie mające na celu umie‑
jętność zarządzania jąkaniem przez klienta skupiają się głównie na desensytyzacji
(odwrażliwianiu), czyli zredukowaniu reakcji lękowej przez zastosowanie technik,
takich jak dobrowolne jąkanie. Odwrażliwianie jąkania prowadzi do jego akcepta‑
cji. Większość metod zarządzania jąkaniem zawiera elementy terapii kognitywno
‑behawioralnej, które mają zniwelować fobie społeczne i lęki. Techniki modyfikacji
mowy są również wykorzystywane do zmniejszenia wysiłku związanego z mówie‑
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niem. Używa się w nich takich technik, jak wycofywanie się z momentu zająknię‑
cia (ang. pullout), anulowanie epizodu jąkania (ang. cancellation) i zestaw przygo‑
towawczy (ang. preparatory set).
Oprócz tych dwóch podejść, które skupiają się głównie na jednym z aspektów
(mowie lub poznaniu), Blomgren (2013) donosi o niedawnych próbach dotyczących
kompleksowych metod interwencji logopedycznej w jąkaniu, które w jednej terapii
odnoszą się w równej mierze do obu aspektów.
Trzy typy dowodów do rozważenia
Logopedzi stosują terapie oparte na dowodach na podstawie trzech typów dowo‑
dów (Sackett i in., 1996), gdy dokonują decyzji o sposobie pomocy. Dollaghan (2007)
wyjaśnia: „metoda EBP (praktyka oparta na dowodach) odnosi się do starannej, kla‑
rownej i rozważnej integracji 1) najlepszych możliwych dowodów zewnętrznych
uzyskanych przez systematyczne badania, 2) najlepszych dostępnych dowodów
z praktyki terapeutycznej oraz 3) najbardziej rzetelnych dowodów dotyczących pre‑
ferencji w pełni świadomego klienta”. McCurtin i Carter (2015) nazywają te trzy ro‑
dzaje, odpowiednio, dowodami z badań naukowych, dowodami praktycznymi i do‑
wodami uzyskanymi od klientów. Przy wyborze metody terapii niezwykle ważne
jest uwzględnienie tych trzech rodzajów dowodów. Logopedzi muszą poznać po‑
wód, dla którego klient szuka pomocy. Czy głównym celem klienta jest zmniejsze‑
nie stopnia nasilenia lub zmodyfikowanie jąkania? Czy chce on zająć się swoim lę‑
kiem i szukać pomocy w uzyskaniu akceptacji siebie i swojego jąkania? A może chce
pomocy we wszystkich tych obszarach? Przy pierwszym spotkaniu pacjenci muszą
otrzymać niezbędne informacje na temat samego problemu jąkania i niwelowania
go, aby podjąć świadomą decyzję o terapii i ewentualnie dostosować swoje ocze‑
kiwania do możliwych efektów terapii. Logopedzi muszą obiektywnie przedstawić
dowody popierające istniejące metody terapii i wyjaśnić główne cele każdego podej‑
ścia. Muszą upewnić się, że posiadają umiejętności niezbędne do przeprowadzenia
proponowanej terapii lub dowieść, że współpracują ze specjalistami, którzy mogą
pomóc w zapewnieniu brakujących im umiejętności i wiedzy.
Na podstawie odpowiedzi na pisemną ankietę przeprowadzoną wśród 28 doro‑
słych, którzy się jąkają, Plexico i in. (2010) przedstawili zbiór wspólnych przekonań
ankietowanych dotyczących skuteczności terapii i logopedów. Około dwóch trze‑
cich (64,3%) opisało nieefektywnych logopedów jako dogmatycznych w swoim po‑
dejściu do terapii, przypisując im nadmierne skupienie na technikach i opisując ich
brak zainteresowania aspektami poznawczymi oraz odnoszącymi się do postawy
wobec jąkania. Mniej więcej tyle samo osób dorosłych, które zmagają się z jąkaniem
(60,7%), opisało terapię jako skuteczną, gdy jako klienci byli bardziej zmotywowani
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i czuli chęć uczestniczenia w terapii, ponieważ byli rozumiani i akceptowani przez
swojego logopedę.
McCurtin i Carter (2015, 1144) stwierdzają na podstawie badania grupy docelo‑
wej przeprowadzonego z udziałem 48 logopedów, że „terapia nie jest uniwersalną
metodą, którą logopeda może stosować w każdym przypadku, aby uzyskać perfek‑
cyjny epizod interwencji”. Podkreślają również, że logopedzi posiadają unikalny ze‑
staw umiejętności i narzędzi, które rozwijają się wraz z upływem czasu i nabywa‑
niem doświadczenia:
Wiedza o tym, co jest skuteczne, ma wpływ na komfort pracy logopedy; to z kolei
wpływa na używanie tych metod w jego sposobach terapii. Doświadczenie może
zatem skutkować pewnym stopniem automatyzmu w praktyce logopedycznej,
gdy pewne procedury są wykonywane „bez myślenia” lub gdy preferowane me‑
tody są stosowane automatycznie (McCurtin, Carter 2015, 1145).

Podsumowując, trzeba wskazać, że dowody uzyskane w drodze badań naukowych
w dziedzinie logopedii są coraz częściej publikowane, co jest uznawane przez śro‑
dowisko logopedów za pozytywne zjawisko. Może to spowodować pewną zmia‑
nę, na przykład niektóre praktyki są odrzucane i nie są dłużej stosowane, a terapia
logopedyczna nabiera bardziej naukowego charakteru. Niektórzy logopedzi mają
jednak raczej negatywne zdanie o dowodach naukowych. Według nich nie wszyst‑
kie artykuły mają takie same standardy metodologiczne („bzdury”, McCurtin, Cart‑
er 2015, 1146) i nie zawsze odnoszą się do tego, co logopedzi robią na co dzień, lub
są środkiem do komercjalizacji terapii. Umiejętność krytycznej ewaluacji wydaje się
konieczna przy ocenie dowodów badawczych terapii.
Dowody, na których opiera się terapia jąkania u osób dorosłych
Pojawiło się wiele recenzji dotyczących skuteczności terapii jąkania u osób doro‑
słych. Najnowsza z nich (Baxter i in., 2015) obejmuje obszerny przegląd tematu, nie
zawiera jednak żadnych wniosków co do tego, które podejście jest najskuteczniejsze
lub najbardziej efektywne. Większość badań została obarczona wysokim ryzykiem
stronniczości. Z drugiej strony wiele badań obejmowało długi okres obserwacji po
zakończonych terapiach.
Na początku tego rozdziału przedstawiono podejścia do terapii koncentrujące się
na mowie lub poznaniu, dlatego też omawiane są tutaj jedynie dowody badawcze
związane z tymi dwoma podejściami. Baxter i in. (2015) uznali, że terapie skupiają‑
ce się na poznaniu mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z formami
terapeutycznymi skupiającymi się na mowie. Efekty terapii kognitywnej są zróżni‑
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cowane, począwszy od bezpośredniej poprawy mowy, poprawy samopoczucia psy‑
chicznego, która prowadzi do poprawy mowy lub szczęśliwego życia z zaakcepto‑
wanym jąkaniem.
Koncentrowanie się tych dwóch typów terapii na odmiennych celach oraz róż‑
ne ich efekty sprawiają, że trudno jest porównać te metody, aby stwierdzić, która
jest najlepsza. Blomgren (2013) stwierdził, że jąkanie nie ustępuje automatycznie
po terapii poznawczej oraz że lęk i strategie unikania związane z jąkaniem moż‑
na skutecznie niwelować nawet w przypadku braku efektów w obszarze obja‑
wów jąkania.
Baxter i in. (2015) stwierdzają, że zabiegi koncentrujące się na mowie poprzez jej
restrukturyzację obejmują głównie badania z programem Camperdown, w którym
naucza się techniki opartej na mowie przedłużonej (O’Brian i in., 2018). Baxter i in.
(2015) podnoszą, że efekt zmniejszenia procentu sylab zająkniętych (%SS) często
udaje się utrzymać nawet do pięciu lat po terapii. Bothe i in. (2006) wspomina‑
ją, że metody wprowadzone w ramach restrukturyzacji mowy różnią się od siebie,
ale obejmują wspólne elementy, takie jak bezpośrednie zmiany w sposobie mó‑
wienia jąkających się dorosłych, harmonogramy rejestrowania wyników, samooce‑
na klienta, różne sytuacje, w których można ćwiczyć mówienie w grupach, oraz
czynności pomagające wprowadzić kontrolę jąkania podczas mówienia w codzien‑
nych sytuacjach. Zauważyli oni, że do osiągnięcia pozytywnego wyniku w dłuższej
perspektywie konieczny jest długoterminowy okres obserwacji (faza utrzymania).
Blomgren (2013) stwierdził, że metoda terapii przez restrukturyzację mowy jest
podejściem opartym na dowodach, mającym na celu zmniejszenie częstotliwości
występowania epizodów jąkania. Metoda restrukturyzacji mowy, stosowana jako
jedyna, rzadko ma jednak wpływ na negatywne uczucia, myśli i postawy niepożą‑
dane lub lęk wywołany jąkaniem. Iverach i in. (2009b) twierdzą, że terapia skon‑
centrowana wyłącznie na restrukturyzacji mowy nie przynosi wystarczających
efektów u jąkających się dorosłych, którzy cierpią na społeczne zaburzenia lęko‑
we. Współistniejące zaburzenia lękowe często wpływają na długotrwałe efekty
terapii jąkania, zarówno pod względem częstotliwości występowania jąkania, jak
i częstości zachowań unikowych. W terapii jąkania u dorosłych konieczne wy‑
daje się poświęcenie uwagi zarówno mowie, jak i umiejętnościom poznawczym.
W tym rozdziale omówiono program restrukturyzacji mowy dla dorosłych osób
jąkających się, który opiera się na największej liczbie dowodów obecnie istnieją‑
cych: program Camperdown.
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Założenia terapeutyczne i prezentacja opcji/wyników
(na podstawie EBP i/lub PBE)
Elementy terapii w programie Camperdown
W niniejszym rozdziale omówiono elementy terapii w programie Camperdown
(O’Brian i in., 2018) oraz wyniki badań w jego ramach. Program Camperdown jest
programem restrukturyzacji mowy koncentrującym się na mowie jąkających się
osób dorosłych. Nie zawiera elementów terapii, które koncentrują się na poznaniu.
Program składa się z 4 etapów, ale podczas 3 etapu komponenty CBT mogą być do‑
dane w razie potrzeby. Technika płynności w programie Camperdown, której uczą
się osoby jąkające się, opiera się na mowie przedłużonej. Indywidualna technika
każdego klienta jest mechanizmem kontroli jąkania; w żadnym wypadku nie jest to
sposób na wyleczenie jąkania. Nauka biegłego posługiwania się techniką płynno‑
ści może być porównana do nauki innych umiejętności fizycznych. Na przykład kie‑
dy uczymy się nowego sportu lub gry na instrumencie muzycznym, tylko regularna
i częsta praktyka prowadzi do sukcesu, a tylko długoterminowe ćwiczenia prowadzą
do rozwoju i podtrzymania danej umiejętności. Dotyczy to również metody prze‑
dłużonej mowy w programie Camperdown.
Procedury programu Camperdown
Procedury programu Camperdown są podobne do innych terapii mowy lub języ‑
ka. Na etapie 1 osoby dorosłe, które się jąkają, uczą się konkretnych umiejętności
(techniki płynności i skal pomiarowych), które będą wykorzystywać podczas całego
programu. Na etapie 2 stopniowo kształtują swoją nienaturalnie brzmiącą technikę
płynności w kierunku naturalnie brzmiącej mowy. Na tym etapie doskonalone są
ważne umiejętności samooceny oraz wprowadzane są umiejętności rozwiązywania
problemów. Etap 3 ułatwia przeniesienie techniki płynności z sytuacji ćwiczenio‑
wych do sytuacji codziennych, w celu kontroli jąkania. Większość uwagi skupia się
teraz na codziennej praktyce mowy i rozwiązywaniu problemów. Na etapie 4 utrzy‑
mywane jest zastosowanie przedłużonej mowy, która jest mechanizmem kontrolu‑
jącym jąkanie. Badania sugerują, że aby osiągnąć koniec etapu 3, wymagane jest 10
do 20 godzin terapii dla osób dorosłych.
By dowiedzieć się, czy program Camperdown spełnia oczekiwania każdej doro‑
słej osoby zmagającej się z jąkaniem, ważne jest wysłuchanie tego, co klient chce
osiągnąć w terapii, i udzielenie informacji na temat zaangażowania w program, od‑
powiedzialności klienta i czasu, jaki się z tym wiąże (O’Brian i in., 2018). Obowiązki
klienta obejmują formułowanie własnych realistycznych oczekiwań, regularną oce‑
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nę sprawności mowy, zaangażowanie w codzienne ćwiczenia, naukę odpowiadania
na codzienne wyzwania związane z mową i rozwiązywaniem problemów, uczenie
się identyfikacji indywidualnych lub środowiskowych zmiennych, które zwiększają
lub zmniejszają stopień nasilenia jąkania, ocenę lęku związanego z mową i zacho‑
wań unikania oraz strategiczne planowanie w celu długoterminowej kontroli jąka‑
nia się w codziennym życiu.
Program jest opisywany jako terapia indywidualna. Może być realizowana w po‑
radni lub za pomocą kamer internetowych. Możliwe są jednak inne formy logo‑
pedyczne realizowania programu Camperdown, takie jak intensywna terapia lub
terapie grupowe. Na końcu niniejszego rozdziału, gdzie omawiane są dowody do‑
kumentujące korzystne efekty programu Camperdown, znajduje się krótki opis tych
formatów.
Etap 1
Sesja podczas etapu 1 zazwyczaj trwa od 45 do 60 minut. Podczas etapu 1 wprowa‑
dza się skalę nasilenia jąkania, technikę płynności, skalę techniki płynności i metody
oceny poziomu lęku. Wspomniane skale są środkiem komunikacji pomiędzy pacjen‑
tem a logopedą. Dlatego niezwykle ważne jest, aby uświadamiać pacjentom znacze‑
nie i prawidłowe stosowanie skal, tak aby logopeda wiedział, co dzieje się poza sesją.
Skala nasilenia jąkania
Skala nasilenia jąkania jest 9‑punktową skalą odzwierciedlającą nasilenie zaobser‑
wowanego jąkania się; nie uwzględnia oceny uczucia niepokoju lub negatywnych
myśli, ale bierze pod uwagę częstotliwość i rodzaj jąkania. Zero oznacza brak jąkania,
1 – bardzo łagodne jąkanie, a 8 odpowiednio – bardzo silne jąkanie (rys. 1).
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Rysunek 1. Skala nasilenia jąkania

Klienci zmagający się z problemem jąkania uczą się korzystać z tej skali, aby „zmie‑
rzyć” stopień nasilenia jąkania się w różnych codziennych sytuacjach. Kalibracja wy‑
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ników następuje na początku każdej sesji terapeutycznej, podczas pierwszej rozmo‑
wy klienta z logopedą, która jest nagrywana. Przed odsłuchaniem nagrania logopeda
prosi klienta o ocenę stopnia nasilenia jąkania podczas rozmowy. Następnie oboje
słuchają nagrania i ponownie przystępują do oceniania nasilenia jąkania. Omawiane
są różnice w punktacji w ocenie klienta i logopedy oraz przyczyny przyznania okre‑
ślonej liczby punktów. Ocena klientów daje terapeucie wgląd w to, jak postrzega‑
ją swoją wypowiedź. Proces ten może być również realizowany z wykorzystaniem
własnych nagrań klientów prezentowanych co tydzień.
Kalibracja wyników jest standardem w programie Camperdown. Każda sesja za‑
czyna się rozmową, która jest oceniana przed wysłuchaniem i po wysłuchaniu na‑
grania. Zgodność osiągnąć można tylko wtedy, gdy ocena pacjenta i specjalisty nie
różnią się o więcej niż jeden punkt w skali. Tylko wtedy logopeda wie, że dostarczo‑
ne przez klienta oceny sytuacji spoza sesji terapeutycznej są godne zaufania. Kali‑
bracja wyników jest regularnie powtarzana po osiągnięciu zgodności, by upewnić
się, że stała zgodność jest utrzymana.
Skala nasilenia jąkania jest używana w różnych celach przez cały okres terapii.
Na początku jest stosowana głównie, by określić początkowy stan nasilenia jąka‑
nia. W czasie trwania terapii klienci są proszeni o podanie typowej oceny dla prze‑
ciętnego dnia albo konkretnego okresu, określonej sytuacji lub konkretnego ćwi‑
czenia w zależności od celu terapii w danym momencie. Poza typową oceną może
zostać wystawiona ocena minimalna i maksymalna. Wyniki są zapisywane w tabe‑
li pomiarów codziennych (rys. 2), w formie elektronicznej, którą można pobrać ze
strony Australian Stuttering Research Centre (Resources, Camperdown Program
lub https://www.uts.edu.au/asrc/resources/camperdown-program) na swój kom‑
puter lub smartfon.
Początkowo klienci są proszeni o przedstawienie wyników dla pięciu lub sześciu
codziennych sytuacji, które odzwierciedlają różnorodność nasilenia ich jąkania. Te
sytuacje stanowią bazę dla późniejszych porównań, a następnie mogą stać się przed‑
miotem pracy w dalszej części terapii. By poćwiczyć używanie tej skali, logopeda
może poprosić klienta o nagranie kilku krótkich rozmów z życia codziennego, ta‑
kich jak rozmowa przez telefon z przyjacielem lub współpracownikiem i ocenienie
ich. Wyniki mogą zostać omówione podczas następnej sesji.

7–8 – upodobnienie do modelu

1 – bardzo łagodne jąkanie

Rysunek 2. Tabela pomiarów dziennych
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Technika płynności
Technika płynności odnosi się do techniki mowy przedłużonej i jest wprowadzana
na podstawie nagranego wcześniej modelu mowy dostępnego na YouTube poprzez
stronę internetową Australian Stuttering Research Centre (2020) (Resources, Cam‑
perdown Program). Istnieje sześć modeli: dwa dla nastolatków i cztery dla dorosłych,
w różnym wieku i różnej płci. Klienci są uprzedzani, że model wypowiedzi pokazu‑
je bardzo powolny i przerysowany sposób mówienia, i są zapewniani, że mówienie
w ten sposób jest jedynie tymczasowe. Klienci próbują kopiować technikę tak do‑
brze, jak to możliwe. Nie podaje się deskryptorów mowy, takich jak głoski miękkie
i twarde, ponieważ 1) badania wykazują brak zgodności między logopedami co do
tego, czy zachowania klientów są prawidłowe (Onslow, O’Brian, 1998), 2) deskryp‑
tory nie wydają się konieczne w procesie terapii (Packman i in., 1996) oraz 3) każdy
klient jest zachęcany do rozwijania własnej techniki w oparciu o to, co uważa za
najbardziej skuteczne w kontrolowaniu swojego jąkania. Najpierw klienci czytają po
cichu tekst wraz z zarejestrowanym modelem mowy. Terapeuta prosi klienta o opisa‑
nie modelu mowy przedłużonej i używa deskryptorów klienta do późniejszej dyskusji
i informacji zwrotnej podczas terapii. Logopeda stopniowo uczy klienta imitowania
nagranego wzorca mowy poprzez czytanie na głos wraz z modelem, a później po‑
przez powtarzanie modelu – wyraz po wyrazie lub zdanie po zdaniu. Każda próba
jest nagrywana i porównywana do modelu, a później oceniana przez klienta. W ten
sposób klienci uczą się samodzielnie oceniać własne wypowiedzi. Celem tego pro‑
cesu jest umiejętność czytania całej wypowiedzi samodzielnie bez wzorca, ale z za‑
chowaniem modelowego brzmienia i panowaniem nad swoim jąkaniem. Zazwyczaj
zajmuje to kilka sesji. Klienci pobierają wcześniej nagrany model wypowiedzi na swój
telefon lub inne urządzenie i ćwiczą pomiędzy sesjami. W następnym kroku klienci
czytają inne teksty, zachowując użycie tej samej techniki; później wygłaszają mo‑
nolog lub opisują obrazek, a ostatecznie prowadzą konwersację z logopedą. Klienci
nie powinni przyspieszać wypowiedzi, a ćwiczyć w przerysowanej, powolnej mowie,
takiej jak model. Muszą oni czuć, że w pełni kontrolują własne jąkanie. Terapeuta
podczas rozmowy stosuje normalne tempo mowy, nie licząc krótkich, odosobnio‑
nych przypadków imitowania modelu. Logopeda zadaje klientom zadania domowe,
by ćwiczyć technikę płynności tak, by brzmieli dokładnie jak model podczas czyta‑
nia na głos monologów i konwersacji z partnerem oraz postępowania według se‑
kwencji kroków podjętych podczas sesji terapeutycznych. Klienci nagrywają swoje
próby i przynoszą je na sesje w celu przedyskutowania ich z terapeutą.
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Skala techniki płynności
Gdy klient opanował technikę płynności w dłuższej wypowiedzi, wprowadza się ska‑
lę techniki płynności. Skala ta odzwierciedla, w jakim stopniu używa on poznanych
technik podczas konwersacji. Podobnie do skali nasilenia jąkania, ta 9‑punktowa
skala opisuje 0 jako „brak techniki”, a 8 jako „upodobnienie do modelu” (rysunek 3).
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Rysunek 3. Skala techniki płynności

Mimo że klienci zaczynają zwiększać naturalność swojej techniki dopiero w etapie
2, zapoznanie się z tą skalą jest użyteczne już w etapie 1, by klienci byli świadomi
tego, jak ostatecznie będzie brzmiała ich mowa. Przygotowane modele treningowe
dla różnych poziomów techniki mowy przedłużonej można znaleźć na stronie Au‑
stralian Stuttering Research Centre lub u wybranego logopedy. Można ich używać,
by pokazać różne poziomy posługiwania się techniką (i w konsekwencji brzmieć
mniej lub bardziej naturalnie).
Pomiar poziomu lęku
Stany lękowe są bardzo częstą konsekwencją jąkania się u dorosłych. Lęki te mogą
być przeszkodą do osiągnięcia celów terapii i muszą zostać udokumentowane i mo‑
nitorowane podczas terapii w celu osiągnięcia maksymalnych efektów programu.
W niektórych przypadkach potrzebna jest konsultacja z psychologiem. Do narzę‑
dzi mierzenia poziomu lęku zalicza się pomiar zaniepokojenia oraz poziom unikania
sytuacji komunikacyjnych. Subjective Units of Distress Scale (SUDS) to 11‑punktowa
skala, w której 0 oznacza „brak lęków”, a 10 „ekstremalnie silny lęk” (rysunek 4).
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Subjective Units of Distress Scale (SUDS)
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Rysunek 4. Subjective Units of Distress Scale (SUDS)

Unikanie sytuacji komunikacyjnych może być określone jako „rzadkie”, „występują‑
ce zazwyczaj” lub „zwykle”. Wyniki zaniepokojenia i unikania podczas codziennych
sytuacji mogą być zapisywane w tabeli pomiarów dziennych (rysunek 2) lub w for‑
mie elektronicznej, którą można pobrać ze strony Australian Stuttering Research
Centre wraz z wynikami nasilenia jąkania (a na etapie 2 również z wynikami tech‑
nik płynności).
Kryteria końcowe etapu 1
Celem etapu 1 jest osiągnięcie techniki płynności w mowie przedłużonej na pozio‑
mie 7–8. Nie powinno się podejmować kroków w kierunku oddalenia się od mo‑
delowej techniki na tym etapie programu. Klienci nie mogą się jąkać podczas sesji
terapeutycznych i są często proszeni o skupienie się w celu wyeliminowania jąka‑
nia, aby poczuć kontrolę nad nim, zamiast skupiać się na tym, jak brzmi ich mowa.
Klienci mogą przejść do etapu 2, gdy 1) ich wyniki na skali nasilenia jąkania są zgod‑
ne z oceną wystawioną przez specjalistę, 2) są w stanie używać w konwersacji po‑
znanej techniki mowy przedłużonej na poziomie 7–8 wraz z nasileniem jąkania na
poziomie 0 oraz 3) są w stanie rozpoznać różne wyniki technik płynności, gdy są
one zaprezentowane przez nagrane modele lub zademonstrowane przez logopedę.
Etap 2
Na etapie 2 spersonalizowana, naturalnie brzmiąca i wolna od jąkania mowa jest
stopniowo utrwalana podczas konwersacji z logopedą. Klienci, u których występuje
jąkanie w stopniu bardzo nasilonym, mogą wypracować nowy sposób mowy, który
nie jest do końca naturalny. Klient musi dokonać wyboru, czy preferuje brak jąka‑
nia się w mniej naturalnej mowie, będącej efektem większego użycia technik, czy
bardziej nasilonego jąkania się w mowie brzmiącej naturalniej wraz z mniej inten‑
sywnym zastosowaniem poznanych technik.
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Podczas tego etapu klienci kontynuują utrwalanie modelowej techniki, pracują
w kierunku osiągnięcia własnej, naturalniej brzmiącej techniki, dzięki której jedno‑
cześnie kontrolują swoje jąkanie, ćwiczą samoocenę nasilenia jąkania oraz własnych
technik upłynniania mowy, a także rozwijają umiejętności w zakresie rozwiązywania
problemów konieczne w następnym etapie terapii. Cele te realizuje się poprzez ćwi‑
czenie w cyklach płynności, które zapisuje się w odpowiedniej tabeli (rysunek 5) lub
w formie elektronicznej (dostępnej na stronie internetowej Australian Stuttering Re‑
search website, 2020). Film wyjaśniający, jak korzystać z tabeli, jest dostępny na face
bookowej stronie ASR (https://www.facebook.com/UTSASRC/videos/?ref=page_in‑
ternal). Etap 2 może być realizowany w grupie (np. O’Brian i in., 2003).
Cykle płynności
Każdy z cykli składa się z trzech etapów, każdy etap trwa około pięciu minut: 1) ćwi‑
czenie technik płynności, 2) eksperymentowanie, 3) planowanie. Klienci starają się
ukończyć wystarczającą liczbę cykli w ciągu tylu tygodni, ile jest potrzebnych, by
stworzyć własną, naturalnie brzmiącą technikę oraz zdobyć kontrolę nad jąkaniem.
Część pierwsza: ćwiczenie technik upłynniania mowy
Celem tej części jest utrwalenie technik poznanych podczas etapu 1. Podobnie jak
sportowiec ciągle ćwiczy podstawowe umiejętności w swoim sporcie, tak osoba,
która się jąka, musi ćwiczyć podstawowe umiejętności kontroli nad jąkaniem. Mowa
podczas tej części nie brzmi naturalnie, ale klient powinien całkowicie kontrolować
jąkanie. Jak widać na rysunku 5, cel został ustalony: nasilenie jąkania to 0, a stopień
płynności to 7–8. Zadanie powinno się zmieniać podczas każdego cyklu, a klienci
mogą wybrać pomiędzy ćwiczeniem z modelem, czytaniem na głos z książki, rozma‑
wianiem na podany wcześniej temat, opisywaniem obrazka lub rozmową z terapeu‑
tą. Klienci muszą za każdym razem uzasadnić swój wybór. Pewność siebie w danej
sytuacji i jej obciążenie poznawcze często wpływa na wybór zadania. Nagrywanie
zadania podczas ćwiczenia techniki jest przydatne do późniejszej dyskusji. Klient
ocenia swoje wystąpienie pod względem nasilenia jąkania oraz poziomu stosowa‑
nej techniki. Początkowo może być konieczne wysłuchanie nagrania, później na
etapie 2 nie zawsze jest to potrzebne.
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Część druga: eksperymentowanie
W ciągu kilku tygodni klienci wykształcają swoją własną technikę, sukcesywnie
sprawiając, że ich mowa jest coraz bardziej naturalna, nadal kontrolując swoje jąka‑
nie. Może się to dziać stopniowo poprzez systematyczne obniżanie wyniku techniki
w wielu cyklach lub też klient może eksperymentować z różnymi stopniami techniki,
dopóki nie znajdzie odpowiadającego mu poziomu. Celem jest zawsze nasilenie ją‑
kania na poziomie 0 (zob. rysunek 5), ponieważ klient powinien zawsze utrzymywać
kontrolę nad swoim jąkaniem. Klienci zawsze sami decydują, jaki jest cel techniki
upłynniania mowy; powinien on zgadzać się z ich poziomem umiejętności. Poziom
umiejętności z kolei jest wyznaczany na podstawie udanych prób w poprzednich
cyklach. Wyznaczanie celu jest zadaniem klienta, nie specjalisty, ponieważ poma‑
ga to klientowi w rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów. Uzasadniają
oni terapeucie wybór swoich celów, na przykład tym, że stracili kontrolę podczas
poprzedniego cyklu, więc z tego powodu muszą podnieść poziom techniki płyn‑
ności, której użyją następnym razem, by odzyskać kontrolę. Klient znowu wybiera
zadanie spośród czytania, wygłaszania monologu, konwersacji lub debaty z logo‑
pedą i uzasadnia swój wybór. Zwiększenie pewności siebie zazwyczaj prowadzi do
wyboru trudniejszych zadań. Zadanie wykonane podczas eksperymentowania jest
nagrywane ze względu na późniejszą dyskusję. Podczas pierwszego cyklu pacjenci
potrzebują pomocy w wyborze najbardziej odpowiedniego celu techniki upłynnia‑
nia mowy. W późniejszych cyklach cele będą definiowane przez efekty osiągnięte
w poprzednich cyklach. Należy pamiętać o tym, że najważniejszym celem jest kon‑
trola nad jąkaniem, a eksperymentowanie z wynikami stosowanej techniki jest na
drugim miejscu.
Klienci oceniają swoje wyniki pod względem nasilenia jąkania oraz technik płyn‑
ności zaraz po zakończeniu nagrania na żywo (live recording na rysunku 5) i po wysłu‑
chaniu nagrania (ocena nagrania) (recording evaluation na rysunku 5). Logopeda nie
wypowiada się na temat oceny wystawionej zaraz po wykonaniu zadania, lecz o wy‑
stawionej po przesłuchaniu nagrania, po to, by sprawdzić prawidłowość ocen klienta.
Część trzecia: planowanie
Początkowo specjalista pomaga pacjentowi w planowaniu strategii i celów dla na‑
stępnego cyklu. Stopień nasilenia jąkania powyżej 1 w poprzednim cyklu oznacza,
że klient nie miał kontroli nad swoim jąkaniem, co wskazuje na ponowną potrzebę
pracy nad techniką upłynniania mowy na początku następnego cyklu (część pierw‑
sza, rysunek 5). Jeżeli natomiast w poprzednim cyklu wynik nasilenia jąkania wynosił
0 lub 1, oznacza to kontrolę nad problemem, w związku z tym klient może wybrać,
w jaki sposób zacząć następny cykl: albo od ćwiczenia techniki (część pierwsza, rysu‑
nek 5), albo od eksperymentowania (część druga, rysunek 5). Przynajmniej co trzeci
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cykl powinno się zaczynać ćwiczeniem techniki mowy. Jeżeli klient konsekwentnie
kontroluje swoje jąkanie, zalecane jest ustawienie celu w technice na 4 lub 5 dla
ćwiczeń techniki płynności (część pierwsza, rysunek 5).
Powyższe instrukcje są zapisane w tabelach (rysunek 5), by pomagać klientowi
podczas całego procesu. Pomocne dla klienta jest ukończenie pomiędzy dwoma
sesjami terapeutycznymi jak największej liczby cykli w domu wraz ze wspierającą
osobą. To będzie regularna praktyka, porównana wcześniej w rozdziale do spor‑
tu. Czytanie i monologi również mogą być prowadzone, ale najbardziej zalecana
w domowych cyklach jest konwersacja z osobą wspierającą. Klienci są zachęcani
do ukończenia w domu tylu cykli, na ile to możliwe. To z kolei nawiązuje do regu‑
larnych ćwiczeń, porównywanych wcześniej z nauką języka obcego. Klient zapisu‑
je cele i oceny wszystkich cykli. Aby przyzwyczaić się do wyników nasilenia jąkania,
klienci są również zachęcani do zapisywania wyników w codziennych sytuacjach,
nawet jeżeli te wyniki nie są od razu wykorzystywane (jedynie na etapie 3).
Końcowe kryteria etapu 2
Celem etapu 2 jest ustanowienie spersonalizowanej, naturalnie brzmiącej techniki
mowy, która może być używana przez klienta do kontroli nad jąkaniem, gdziekolwiek
i kiedykolwiek on sobie tego życzy. Klient może przejść do etapu 3, gdy jest w sta‑
nie używać swojej techniki podczas codziennej rozmowy i całej sesji terapeutycz‑
nej z logopedą, jednocześnie brzmiąc naturalnie i eliminując jąkanie (wynik 0 lub 1).
Etap 3
Celem etapu 3 jest uzyskanie przez klienta pełnej kontroli nad jąkaniem poprzez
użycie danej techniki w codziennych sytuacjach. Poziom zaangażowania w ćwicze‑
nie podczas codziennej rozmowy i umiejętność rozwiązywania problemów ma duży
wpływ na to, jak łatwe jest kontrolowanie jąkania. Postęp jest mierzony za pomocą
tabeli pomiarów dziennych (rysunek 2) i tabeli pomiarów sytuacyjnych (rysunek 6).
Każda tabela służy do innych celów. Ważne jest, by klienci byli w stanie kontrolo‑
wać swoje jąkanie na akceptowalnym poziomie, jednocześnie utrzymując względnie
wysoki poziom techniki. Podczas etapu 3 klienci rozwijają ponadto spersonalizowa‑
ną hierarchię zadań w zakresie mowy. Opisane procedury najczęściej mają miejsce
podczas cotygodniowej sesji.

Rysunek 6. Tabela pomiarów w określonych sytuacjach
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Konsekwentna kontrola jąkania
Podczas każdej sesji terapeutycznej klienci powinni mówić bez jąkania lub z mini‑
malnym jąkaniem, stale oceniając swoją mowę. Logopeda i klient przeprowadzają
rozmowę na początku każdej sesji terapeutycznej. Wykorzystuje się to do ciągłej
kalibracji wyników. Jeśli wyniki klienta i terapeuty różnią się o nie więcej niż jedną
wartość, można mówić o zgodności. Logopeda wie wtedy, że wyniki oceny nasilenia
jąkania podane przez klienta w codziennych sytuacjach są godne zaufania.
Jeśli klienci nie kontrolują swojego jąkania podczas tej wstępnej rozmowy, jest
prawdopodobne, że nie będą tego robić w trakcie trudniejszych codziennych sy‑
tuacji związanych z mową. W takich przypadkach omawiane są strategie ponow‑
nego przejęcia kontroli nad jąkaniem, wdrażane przed omówieniem codziennych
postępów w mówieniu.
Trzy rodzaje ćwiczeń
Klienci kontynuują ćwiczenie technik płynności w domu między sesjami terapeu‑
tycznymi. Terapeuta analizuje liczbę i rodzaj ćwiczeń wykonywanych przez klienta
w ciągu tygodnia i wspólnie ustalają, czy było to pomocne i właściwe w utrzyma‑
niu postępów terapii. Ćwiczenia można generalnie podzielić na trzy rodzaje: (1) ćwi‑
czenie podstawowej techniki płynności, (2) ćwiczenie w kontrolowanych czynno‑
ściach związanych z mówieniem oraz (3) ćwiczenie w planowanych codziennych
rozmowach.
(1) Celem tego typu ćwiczeń jest utrwalenie techniki płynności w bardzo prostych
zadaniach. Zwykle używany poziom techniki wynosi około 5–8 i często klient wy‑
konuje te ćwiczenia samodzielnie. Zadania związane z ćwiczeniem podstawowej
techniki płynności mogą obejmować: czytanie tekstu szkoleniowego w trakcie od‑
słuchiwania nagranego wzorca lub po jego odsłuchaniu, przeczytanie innego ma‑
teriału, opisanie obrazka lub monolog. Czasami pomocne okazuje się rozpoczęcie
ćwiczenia na wysokim poziomie technicznym (6–8), a następnie stopniowe przejście
na średni poziom (3–5) i zakończenie na poziomie akceptowalnym do stosowania
w „prawdziwym świecie” (1–2). Ćwiczenie podstawowej techniki płynności jest ko‑
nieczne, gdy klienci mają trudności z utrzymaniem kontroli nad jąkaniem.
(2) Celem tego typu ćwiczeń jest użycie techniki brzmiącej naturalnie w bardziej
złożonych lub wymagających sytuacjach, ale takich, które nadal można kontrolować.
Zazwyczaj potrzeba do nich drugiej osoby. Takie kontrolowane ćwiczenia utrzyma‑
nia naturalnego brzmienia w trakcie mówienia mogą obejmować rozmowę z part‑
nerem do ćwiczeń lub inną osobą wspierającą, czytanie książki słuchaczowi, próby
przemówień lub prezentacji na głos oraz rozmowę z partnerem do ćwiczeń przy gło‑
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śnym hałasie (np. w telewizji lub radiu). Można również stosować ogólnie dostępne
programy odgrywania ról, jak na przykład Scenari‑Aid (Meredith, 2020).
(3) Celem tego typu ćwiczeń jest wykorzystanie sytuacji „z prawdziwego świa‑
ta”, ale takich, które klient jest w stanie z góry zaplanować i nad którymi może mieć
jakąś kontrolę. Zadania obejmują rozmowę telefoniczną w celu uzyskania informa‑
cji lub wizytę w sklepie lub firmie, rozmowę z osobą przy ladzie w supermarkecie,
zamówienie posiłku w restauracji lub barze, rozmowę z kolegą podczas lunchu lub
przerwy i przedstawienie się podczas spotkania towarzyskiego.
Wprowadzenie ćwiczeń praktycznych do rozkładu dnia klienta zwiększa prawdo‑
podobieństwo ich wykonywania. Przydatne mogą być również przypomnienia, jak
na przykład ustawienie alarmu w smartfonie.
Raportowanie wyników i ocena nagrań
Klienci zapisują wartości oceny nasilenia jąkania, wartości oceny technik płynności
i poziomu lęku w sytuacjach codziennego mówienia między wizytami. W tym celu
można wykorzystać zarówno formularz codziennego pomiaru (rysunek 2), jak i for‑
mularz pomiaru sytuacji (rysunek 6). Klienci mogą przypisać typową wartość nasi‑
lenia jąkania i najwyższą wartość dla każdego dnia z odpowiadającym mu wynikiem
techniki płynności dla każdego dnia. Sytuacja podczas mówienia, której przypisano
najwyższą ocenę nasilenia, zostaje zanotowana w formularzu. Dzięki temu stanie się
jasne, które sytuacje są wyzwaniem dla klienta, co można udokumentować w for‑
mularzu pomiaru sytuacji (rysunek 6) i zająć się nimi na późniejszym etapie terapii.
Należy również udokumentować wyniki związane z lękiem pacjenta.
Podczas sesji w poradni logopeda omawia wyniki, słucha nagrań i ocenia z klien‑
tem proponowane strategie rozwiązań dla wszelkich trudności. Jeśli klienci kontrolują
swoje jąkanie, ale nadużywają technik upłynniania mowy, konieczne jest rozwiązanie
tego problemu polegające na zmniejszaniu częstości stosowania tych technik. Jeśli
klienci nie kontrolują swojego jąkania, logopeda wspólnie z nimi dochodzi do przy‑
czyny braku kontroli nad jąkaniem. Możliwymi przyczynami są brak lub niewłaściwe
stosowanie techniki płynności, zbyt wysokie wymagania językowe lub poznawcze
w niektórych sytuacjach lub klient po prostu czuje się niepewnie. Najczęściej wszyst‑
kie trzy kwestie nakładają się na siebie i należy się skupić na ich rozwiązaniu.
Można opracować systemy, które pomogą wprowadzić regularne ćwiczenia. Jeśli
wymagające sytuacje językowe lub poznawcze powodują trudności w stosowaniu
techniki płynności, przydatne jest stopniowe zwiększanie złożoności zadań podczas
ćwiczeń, takich jak proste zadania pod presją czasu lub debaty. Jeśli wyniki zwią‑
zane z poziomem lęku klienta są wysokie, może być konieczne wdrożenie kompo‑
nentów CBT do terapii.
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Rozwiązywanie problemu lęku związanego z mówieniem
Program Camperdown nie obejmuje standardowych komponentów CBT w tera‑
pii, jednak w razie potrzeby można je łatwo z nim zintegrować. Na przykład lęk
często staje się problemem na etapie 3 działań uogólniających i może prowadzić
do utraty kontroli nad jąkaniem. Czasami konieczne jest skierowanie klientów do
psychologa, który odbył specjalistyczne szkolenie w zakresie CBT. Często klien‑
towi można pomóc, wskazując na możliwość korzystania z internetowej terapii
poznawczo‑behawioralnej, na przykład programu iGlebe. iGlebe to program samo‑
dzielny, oparty na terapii online z mocnymi dowodami na skuteczność w przypadku
stosowania go u jąkających się osób dorosłych mających współwystępujące zabu‑
rzenia lękowe (np. Helgadóttir i in., 2009; 2014). Lęk związany z mową zmniejszył
się lub zniknął, ale bez poprawy mowy. Program iGlebe może być wdrożony w ga‑
binecie wspólnie z logopedą lub samodzielnie przez klienta. Menzies i in. (2019a)
wykazali jedynie niewielkie różnice między podejściem iGlebe a terapią CBT pro‑
wadzoną przez psychologa w przychodni. Program iGlebe jest bezpłatny i można
go pobrać ze strony internetowej Australian Stuttering Research Center (https://
www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-stuttering-resear‑
ch-centre/resources/iglebe).
Jeśli logopedzi wiedzą, jak wprowadzić podstawowe komponenty CBT, mogą je
wdrażać w połączeniu z programem Camperdown. Instrukcja opracowana dla lo‑
gopedów przez Menzies i in. (2009) może okazać się w tym pomocna. Menzies i in.
opisują cztery komponenty CBT: ekspozycję, eksperymenty behawioralne, restruk‑
turyzację poznawczą i trening uwagi.
Zindywidualizowana hierarchia zadań związanych z mową
Nie wszyscy klienci uważają te same zadania za jednakowo łatwe bądź trudne. Bar‑
dzo ważne jest, aby klienci ocenili swoją mowę w różnych sytuacjach, a następnie
sporządzili indywidualną listę zadań związanych z mową, którymi należy się zająć.
Klient i logopeda mogą następnie współpracować, aby ustalić, dlaczego klienci uwa‑
żają dane sytuacje za trudne (przyczynę leżącą u podstaw) i opracować strategie
radzenia sobie z tymi trudnościami. Terapia musi koncentrować się na przyczynach,
a nie na prostych ćwiczeniach. Z czasem zachęca się klientów do rozwiązywania
trudności bez pomocy logopedy. W ten sposób są oni w stanie utrzymywać dotych‑
czasowe korzyści i zapobiegać nawrotowi jąkania, zanim on nastąpi.
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Planowanie
Pod koniec każdej sesji terapeutycznej, opierając się na informacjach i wynikach
klienta, logopeda i klient tworzą wspólnie plan nowych strategii i zmian w zadaniach
praktycznych na nadchodzący tydzień.
Kryteria przejścia do etapu 4
Celem etapu 3 i kryteriów przejścia do etapu 4 jest zdolność klienta do wykorzy‑
stania techniki płynności na akceptowalnym poziomie do kontrolowania jąkania
w stopniu wystarczającym w codziennym środowisku związanym z mową, bez uni‑
kania określonych sytuacji. Czasami klienci mogą chcieć używać swojej techniki
tylko przez pewien czas lub w niektórych sytuacjach. Mają prawo dokonać takiego
wyboru, decyzję należy jednak omówić z logopedą. Niektórzy klienci decydują się
na to, że będą akceptować u siebie większą liczbę zająknięć przy mniejszym użyciu
techniki płynności, a niektórzy wolą coś przeciwnego. Etap 3 jest zakończony, gdy
te osobiste cele zostaną osiągnięte.
Etap 4
Etap 4 ma na celu utrzymanie dotychczasowych korzyści wynikających z terapii.
Sesje terapeutyczne odbywają się rzadziej, ponieważ klienci podtrzymują postę‑
py poczynione w trakcie terapii. Niezbędne jest konsekwentne ćwiczenie techni‑
ki płynności. Na tym etapie przydatne może być uczestnictwo w grupach samo
pomocy.
Podczas sesji terapeutycznej na etapie 4 klienci są zobowiązani do utrzymywa‑
nia kontroli nad jąkaniem przez całą sesję. Przedstawiają wyniki nasilenia jąkania,
wyniki związane ze stosowaniem technik płynności i wyniki związane z ich pozio‑
mem lęku, które są akceptowalne w ramach wyznaczonych celów, oraz przynoszą
ze sobą nagrania niektórych codziennych sytuacji. Pokazują logopedzie, w jaki spo‑
sób wdrażali strategie w sytuacjach, które wywołały nasilone jąkanie.
Realistyczne oczekiwania
Konieczne jest, aby klienci mieli realistyczne oczekiwania co do terapii ich jąkania.
Bez ćwiczeń klienci nie utrzymają osiągniętych korzyści terapeutycznych. Jąkanie
jest zaburzeniem podatnym na nawroty, może się nasilać, gdy klienci nie ćwiczą wy‑
starczająco lub gdy w ich życiu pojawia się stres. Klienci muszą pamiętać, że technika
płynności jest jak uprawianie sportu – umiejętność utrzymuje się poprzez praktykę.
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Z drugiej strony, może się zdarzyć, że klienci zadecydują nie ćwiczyć przez jakiś czas
i używać techniki płynności tylko w niektórych momentach życia.
Różne formy programu Camperdown i dowody jego skuteczności
Program Camperdown, jak opisano w niniejszym rozdziale, jest standardową meto‑
dą terapeutyczną. Dorośli jąkający się spotykają się z logopedą podczas indywidu‑
alnych, bezpośrednich sesji w poradni. Program Camperdown został przetestowa‑
ny w badaniach z udziałem 30 osób dorosłych, z których 16 było obserwowanych
przez 12 miesięcy (O’Brian i in., 2003). Osiągnęli oni brak lub prawie zerową liczbę
zająknięć w codziennych sytuacjach w ciągu 12 miesięcy po rozpoczęciu programu.
Średnio potrzeba było 20 godzin sesji w poradni, aby osiągnąć taki wynik terapii.
Program Camperdown może być oferowany również nastolatkom z jąkaniem.
Dla tej grupy wiekowej opracowano niewielkie modyfikacje, takie jak różne modele
treningu. Nastolatkowie potrzebują więcej czasu, aby opanować techniki płynności,
potrzebują też większej pomocy przy rozwiązywaniu problemów. W terapii uczest‑
niczą rodzice nastolatków. Stopień zaangażowania rodziców zależy od wieku nasto‑
latka, jego umiejętności organizacyjnych, dyspozycyjności rodziców oraz relacji mię‑
dzy nastolatkiem a rodzicami. Pomimo zaangażowania rodziców osoba nastoletnia
musi być współodpowiedzialna za każdą decyzję dotyczącą terapii.
Hearne i in. (2008) wykazali, że program Camperdown może zostać wprowadzony
do terapii jąkających się nastolatków, ale generuje to różne rezultaty. Zorganizowa‑
no indywidualne, bezpośrednie sesje terapeutyczne z jednym dniem intensywnych
ćwiczeń grupowych dla trzech jąkających się nastolatków. U jednego z nastolatków
nasilenie jąkania osiągnęło minimum 12 miesięcy po leczeniu, u innego nasilenie
zmniejszyło się o połowę, a trzeci nie odniósł żadnych korzyści z terapii. Dwa kolejne
badania skuteczności programu zostały przeprowadzone z młodzieżą za pośrednic‑
twem kamery internetowej. Te dwa badania (Carey i in., 2012, 2014) obejmujące 53
uczestników przyniosły grupowe średnie zmniejszenie jąkania odpowiednio o 66%
i około 82%, przy czym liczba godzin pracy z logopedą spadła jeszcze bardziej do
średniej między 10 a 12.
Program Camperdown został również przeprowadzony z dorosłymi za pośred‑
nictwem telefonu lub kamery internetowej w konfiguracji jeden na jeden. O’Brian
i in. (2008) wdrożyli program za pośrednictwem rozmów telefonicznych z 10 jąka‑
jącymi się dorosłymi. Wyniki tej metody były zróżnicowane, ale ogólnie grupa wy‑
kazała redukcję jąkania na poziomie 83% bezpośrednio po terapii i redukcję o 74%
12 miesięcy później. Carey i in. (2010) nie wykazali różnicy między wynikami terapii
20 dorosłych jąkających się i uczestniczących w programie Camperdown osobiście
w poradni a 20 dorosłych, u których program Camperdown był wdrażany za po‑
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średnictwem kamery internetowej. Wynik terapii mierzono natychmiast po terapii,
6 miesięcy po niej i odpowiednio po 12 miesiącach. Obecnie znacznie łatwiej jest
przesyłać nagrania i dane tygodniowe za pośrednictwem formularzy elektronicz‑
nych (w celu uzyskania elektronicznych wersji wszystkich formularzy Camperdown –
zob. strona internetowa Australian Stuttering Research Center).
Program Camperdown może być również przeprowadzany w formie intensyw‑
nej pracy grupowej ze studentami pod nadzorem specjalisty (Cocomazzo i in., 2012).
W badaniu tym uzyskano wyniki podobne do poprzednich badań klinicznych pro‑
gramu.
Studium przypadku
Ocena
Howard to 37‑letni mężczyzna, żonaty, bezdzietny. Pracuje jako kierownik działu
księgowości w dużej firmie. Jąkał się od wczesnego dzieciństwa.
Ocenił swoje jąkanie jako umiarkowane, oszacował je w SR na 5, kiedy znajduje
się w poradni, ale ocenił je jako zróżnicowane, od SR 2 do 6, w zależności od sy‑
tuacji. Przy rodzinie i bliskich SR wynosiło około 2, ale w niektórych sytuacjach,
szczególnie w miejscu pracy, wartość SR mogła wynosić nawet 6. Niepokój nie był
nadrzędnym problemem, ale Howard przyznał, że niepokoił się swoją mową w nie‑
których sytuacjach.
Uczestniczył w terapii około 15 lat temu, wziął wtedy udział w intensywnym
programie grupowym smooth speech (gładka mowa). Osiągnął dobre rezultaty, ale
uzyskane korzyści stopniowo malały w ciągu następnych 6–12 miesięcy. Starał się
głównie odzyskać kontrolę nad swoim jąkaniem, ale potrzebował strategii zmniej‑
szających ryzyko wystąpienia nawrotu.
Omówiliśmy z nim program Camperdown jako sposób na kontrolowanie jąkania.
Przedyskutowaliśmy również cel terapii – było nim nauczenie Howarda rozwiązy‑
wania problemów związanych z jąkaniem i pomoc w stopniowym przejęciu kontroli
nad własnym jąkaniem w codziennym życiu.
Etap 1
Skala SR (skala oceny nasilenia jąkania)
Howard zapoznał się ze skalą SR jąkania. Jego ocena mowy dość szybko dorów‑
nała wynikom logopedy. Nagrywał swoje wypowiedzi w różnych sytuacjach w ciągu
następnych kilku tygodni i potwierdzał swoje wyniki SR z wynikami logopedy. Bar‑
dzo szybko osiągnięto porozumienie w sprawie korzystania ze skali.
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Technika płynności – skala oceny
Howard został przygotowany do pracy z modelem treningu techniki upłynniania
mowy. Początkowo był bardzo skupiony na tym, aby używać tej techniki „popraw‑
nie”, wracając do metod stosowanych na swoich wcześniejszych treningach, pod‑
czas których stosował celowe wykonywanie lekkich ruchów ust w celu zminimali‑
zowania lub zapobieżenia momentom jąkania, technikę delikatnego startu mowy
itp. Trochę czasu zajęło wyjaśnienie mu, że nie ma czegoś takiego jak „poprawna”
technika – każda osoba odkrywa indywidualną technikę, dzięki której będzie mo‑
gła kontrolować swoje jąkanie. Howard musiał nauczyć się skupiać na sposobach,
których musiał używać, by poczuć kontrolę nad swoim jąkaniem. Kiedy już zaakcep‑
tował to podejście, czuł się znacznie bardziej komfortowo, podejmując określone
działania dające mu kontrolę nad jąkaniem.
Skala techniki płynności
Howard nie miał problemu ze skalą techniki płynności. W większości przypadków
podawał liczby dla różnych poziomów techniki płynności, podobne do tych wysta‑
wianych przez logopedę.
Przejście do etapu 2
Po trzech sesjach wyniki Howarda stały się wiarygodne, zarówno podczas posłu‑
giwania się skalą SR, jak i skalą techniki płynności. Był w stanie wykorzystać swoją
zindywidualizowaną technikę płynności, aby kontrolować jąkanie na poziomie 7–8
podczas rozmowy z logopedą w trakcie trwania całej sesji. Te kryteria oznaczały, że
może on przejść do etapu 2 programu.
Etap 2
Cykle płynności
Cel etapu 2 dla Howarda był podwójny: 1) stopniowe uzyskanie bardziej natu‑
ralnego brzmienia jego mowy w poradni przy jednoczesnym dalszym kontrolowa‑
niu jego jąkania oraz 2) rozpoczęcie rozwijania umiejętności oceny i rozwiązywa‑
nia problemów, aby mógł decydować, jak manipulować techniką płynności w celu
kontrolowania jąkania w trakcie różnych zadań. Początkowo chciał, aby logopeda
powiedział mu, co ma kolejno robić podczas cykli płynności. Ale gdy tylko zdał so‑
bie sprawę, że musi sam dokonać oceny i przemyśleń, naprawdę spodobał mu się
proces cyklów płynności. Bardzo szybko zorientował się, że uczy się tego, co musi
zrobić, aby kontrolować jąkanie, a nie odwrotnie.
Wiele cykli wykonywał w domu między wizytami, często z żoną, co zaowocowało
tym, że jego postępy były dosyć szybkie. W ciągu ostatnich kilku tygodni logopeda
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i Howard skupili się na tym, aby wykonywał ćwiczenia swojej techniki w różnych
warunkach podczas cykli płynności, gdy uczestniczył jeszcze w terapii w poradni.
Musiał wypracować sposób, jak dostosować swoją technikę, aby kontrolować jąka‑
nie, kiedy pojawiają się jeszcze inne trudności komunikacyjne, na przykład podczas
mówienia przy głośnym hałasie, w trakcie mówienia i wykonywania innego zadania
w tym samym czasie, podczas gdy wymagane było udzielenie szybkich odpowiedzi
na pytania lub kiedy ktoś przerywał jego wypowiedź. Po siedmiu sesjach osiągnął
cel i używał techniki na poziomie, który był dla niego akceptowalny (2 poziom tech‑
niki płynności), jednocześnie całkowicie kontrolując swoje jąkanie. Spełnił kryteria,
aby przejść do etapu 3.
Etap 3
Generalizacja
Na etapie 3 Howard zapoznał się z trzema różnymi typami ćwiczeń, które mu‑
siał wykonywać, aby utrwalić i utrzymać swoją technikę płynności. Był tenisistą,
więc zastosowano ćwiczenia odnoszące się do tego sportu. Musiał 1) utrwalić
technikę płynności w prostych ćwiczeniach – ćwiczyć swoją technikę na wyso‑
kim poziomie techniki płynności w prostych sytuacjach (analogia do tenisa: 20
forhendów, 20 bekhendów, 20 uderzeń, 20 wolejów z upewnieniem się, że jego
chwyt i praca nóg są dobre); 2) ćwiczyć technikę w symulowanych, rzeczywistych
sytuacjach, nad którymi miał pełną kontrolę (analogia do tenisa: ćwiczenie praw‑
dziwych partii ze swoim trenerem) i 3) ćwiczyć technikę w zaplanowanych, co‑
dziennych sytuacjach (analogia do tenisa: prawdziwa gra pod presją, przeciwko
różnym graczom, w różnych warunkach pogodowych). Opracowaliśmy harmono‑
gram ćwiczeń, który pasował do jego rytmu dnia i obejmował wykonywanie tych
trzech rodzajów ćwiczeń.
Howard zaczął następnie wykorzystywać swoją technikę płynności do kontrolo‑
wania jąkania w prawdziwym świecie, w przeciwieństwie do pracy w poradni, w któ‑
rej był sam na sam z logopedą. Początkowo polecono mu, aby spróbował używać
jej w sytuacjach, w których czuł się komfortowo i chciał kontrolować jąkanie. Zapi‑
sywał swoją codzienną ocenę SR i ocenę techniki płynności, a także zaznaczał po‑
ziom lęku w swoim dziennym formularzu pomiarowym. Udokumentował również
swój najwyższy SR w danym dniu i sytuację, w której to nastąpiło. Przez kilka tygo‑
dni ustalał, które sytuacje są dla niego łatwe, a które nieco trudniejsze. Następnie
zaczęliśmy wspólnie analizować każdą z trudnych sytuacji, wciąż z naciskiem na to,
żeby starał się z pomocą terapeuty rozwiązywać większość problemów.
Został wprowadzony w specyficzny proces rozwiązywania problemów obejmujący
trzy ogólne obszary, w których zazwyczaj się one pojawiają: problemy z ćwiczeniem,
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wyzwaniami poznawczymi lub językowymi oraz problemy z lękiem. Nauczył się pa‑
trzeć na każdą trudną sytuację, ustalając, jaki jest powód tego, że zawodzi go tech‑
nika płynności. Czy musiał zmienić rodzaj ćwiczenia, które wykonywał, aby skupić
się na określonej sytuacji? Czy niepokój wpływał na to, jak używał swojej techniki
płynności? On i logopeda często omawiali kilka prostych strategii CBT, które umoż‑
liwiały mu radzenie sobie z minimalnym lękiem. Lęk nie był głównym problemem;
skierowanie do psychologa nie było konieczne.
Krok po kroku nauczył się analizować każdą napotkaną trudną sytuację i plano‑
wać strategie, które pozwalały rozwiązać trudności, z jakimi się zmagał. Skomen‑
tował, że czuł się znacznie lepiej w kwestii kontrolowania swojej mowy niż kiedy‑
kolwiek wcześniej. Nie oczekiwał, że jego jąkanie zawsze będzie na minimalnym
poziomie, ale wiedział, jak analizować każdą sytuację i jak opracować plan rozwią‑
zania problemu. Wiedział, jak radzić sobie z nawrotem jąkania, zanim ten nastąpił.
W trakcie trwania etapu 3 Howard poczuł się bardziej kompetentny w radzeniu
sobie z wszelkimi pojawiającymi się trudnościami, co spowodowało, że sesje z lo‑
gopedą zostały jeszcze bardziej rozłożone w czasie. Często przychodził do poradni
po kilku tygodniach przerwy i opisywał, które sytuacje były trudne i jak udało mu
się je rozwiązać. Po 8 sesjach rozłożonych na około 5 miesięcy przeszedł do etapu
4, wykazując, że utrzymuje akceptowalny poziomu jąkania, stosuje akceptowalną
technikę płynności w większości codziennych sytuacji, a także uzyskał pewność sie‑
bie i umiejętności rozwiązywania problemów, dzięki którym jest w stanie zaradzić
wszelkim niepowodzeniom.
Etap 4
Utrwalanie efektów
Celem etapu 4 było upewnienie się, że Howard nadal czuje się pewnie w radzeniu
sobie z wszelkimi fluktuacjami swojego jąkania. Wiedział, że nie jest w stanie kon‑
trolować jąkania przez cały czas i w 100% oraz że niektóre sytuacje będą trudniej‑
sze do kontrolowania niż inne, ale musiał poczuć się pewnie w tym, że ma umiejęt‑
ności potrzebne do rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów, dzięki
czemu poważny nawrót był mało prawdopodobny. Etap 4 trwał około roku, a czas
między wizytami rozciągał się do około 6 miesięcy.
Podsumowanie
Ukończenie pierwszych trzech etapów programu Howarda obejmowało 18 sesji
w czasie około 8 miesięcy, a postępy klienta były monitorowane przez kolejny rok
rzadkich sesji po przejściu do etapu 4. Howard czuł się pewnie z tym, że rozwinął
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dobre umiejętności rozwiązywania problemów, które powinny pozwolić mu na ra‑
dzenie sobie z fluktuacjami kontroli jąkania w przyszłości.
Dyskusja/implikacje
W tym rozdziale program Camperdown, program restrukturyzacji mowy dla jąkają‑
cych się dorosłych, został umieszczony w kontekście, opisany i omówiony. Program
Camperdown to terapia modyfikująca mowę, skupiająca się głównie na zmniejszaniu
nasilenia jąkania, ale z drugorzędnym naciskiem na radzenie sobie z lękiem związa‑
nym z mową, jeśli taki problem się pojawi.
Indywidualny format terapii bezpośredniej (klienta z logopedą) jest najczęściej
stosowaną metodą w poradniach środowiskowych i został szczegółowo opisany
w poprzednich podrozdziałach. Jak wspomniano na początku rozdziału, ważne jest,
aby logopedzi pamiętali o zintegrowaniu trzech rodzajów dowodów, tj. dowodów
pacjenta, dowodów praktycznych i dowodów badawczych (McCurtin, Cater, 2015)
(o zastosowaniu praktyki opartej na dowodach, tj. integracji najlepszych dostęp‑
nych wyników badań naukowych z wiedzą logopedyczną terapeuty w kontekście
charakterystyki pacjenta i jego preferencji) podczas wdrażania programu Cam‑
perdown. Co najważniejsze, logopedzi muszą upewnić się, że słuchają i odnoszą
się do konkretnych uwag i potrzeb każdego klienta. Jeśli jąkający się dorosły ma
obawy przede wszystkim dotyczące funkcji poznawczych (na przykład zmniejsza‑
nia lęku związanego z mową), należy zająć się tymi obawami przed rozważeniem
terapii ograniczającej jąkanie, takiej jak program Camperdown. Z każdym klientem
trzeba zawsze omówić różne metody terapii. Dorośli jąkający się, którzy proszą
o wdrożenie programu Camperdown, muszą być poinformowani o wysiłku, jaki
będą musieli włożyć w terapię, aby osiągnąć i utrzymać jej efekty – muszą wie‑
dzieć, że obejmuje to długoterminową kontrolę jąkania i nie jest szybkim rozwią‑
zaniem. Niezbędna jest motywacja wewnętrzna. Chociaż instrukcja do programu
Camperdown (O’Brian i in., 2018; do pobrania ze strony Australian Stuttering Rese‑
arch Center) przedstawia koncepcje terapii w zalecanej kolejności, przewiduje się,
że wszystkie koncepcje będą zindywidualizowane, ponieważ każdy klient przed‑
stawia inny zestaw problemów, przekonań i oczekiwań.
Logopedzi muszą być pewni, że będą otwarci na ciągłe zdobywanie wiedzy
o różnych metodach terapii. Ograniczenie ich umiejętności do kilku metod (Mc‑
Curtin, Carter, 2015) nie zapewnia klientowi najlepszej możliwej opieki. Poszerze‑
nie ich wiedzy i umiejętności, na przykład poznanie (w tym przypadku) programu
Camperdown, wymaga formalnego udokumentowania nauczania poprzez udział
w warsztatach lub dokładną samodzielną naukę i monitorowanie przez doświad‑
czonego terapeutę.
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Na koniec ważne jest, aby przeczytać i krytycznie ocenić publikacje naukowe do‑
tyczące podejść, jakie logopedzi planują zastosować, w tym przypadku publikacje
o programie Camperdown. Przeprowadzono kilka badań klinicznych z programem
Camperdown i okazało się, że nie wszyscy jąkający się dorośli i młodzież osiągnęli te
same cele. Baxter i in. (2015, 689) zastanawiali się nad zmniejszaniem jąkania u do‑
rosłych: „Ustalenie, jakie powinny być dobre wyniki terapii [jąkania], jest kluczową
kwestią w tej dziedzinie”. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii Cam‑
perdown ustalić realistyczne oczekiwania i omówić z klientem indywidualne cele.
Program Camperdown wykorzystuje skalę samooceny nasilenia jąkania do po‑
miaru redukcji jąkania w trakcie trwania terapii. Ten aspekt został oparty na dowo‑
dach na to, że klienci są w stanie wiarygodnie korzystać z tego sposobu pomiaru
(O’Brian i in., 2004). O’Brian i in. (2020) zaproponowali zgłaszany przez klienta
wynik oceny płynności mowy (wynik nasilenia jąkania) jako alternatywę dla odset‑
ka zająkniętych sylab (% SS), jako miarę wyniku, mimo że ten ostatni jest używany
w większości publikacji naukowych. Nie jest zaskakujące, że % SS i oceny nasilenia
raportowane przez pacjentów nie były skorelowane, ponieważ % SS jest przede
wszystkim miarą liczby sylab zająkniętych, podczas gdy oceny nasilenia zgłaszane
przez samych pacjentów uwzględniają typ jąkania, a także częstotliwość. Kiedy jed‑
nak wiemy, z czym wiążą się oba te wyniki, może to być mniej zaskakujące: % SS
opisuje częstość jąkania na podstawie całkowitej liczby sylab, podczas gdy oceny
nasilenia raportowane przez pacjentów uwzględniają zarówno częstotliwość, jak
i rodzaj momentów jąkania. Na rozkładzie wyników terapii w badaniu O’Brian i in.
% SS wykazuje wysoce dodatnią krzywą (więcej jąkania udokumentowano przy
niższych wartościach), podczas gdy samoocena pacjenta w SR wykazuje bardziej
normalny rozkład.
Karimi i in. (2018) zaproponowali Skalę komunikacji w codziennych sytuacjach związanych z mówieniem jako nadrzędną miarę wyników oceny terapii, która uwzględ‑
nia cechy jąkania, cechy poznawcze i jakość życia. Ta miara wyniku jest odpowie‑
dzią na jedno pytanie: Biorąc pod uwagę wszystkie problemy związane z jąkaniem, jak
bardzo jesteś zadowolony ze swojej komunikacji w codziennych sytuacjach związanych
z mówieniem? Dorośli jąkający się odpowiadają na to pytanie w 9‑stopniowej skali,
zaczynając od 0 = bardzo zadowolony do 9 = skrajnie niezadowolony. Skala komunikacji w codziennych sytuacjach związanych z mówieniem wykazuje istotną i silną ko‑
relację z istniejącymi skalami, z ocenami nasilenia zgłaszanymi przez użytkowników
UTBAS (ang. The Unhelpful Thoughts and Beliefs Scale, Skala nieprzydatnych myśli
i przekonań dotyczących jąkania) i całkowitą ogólną oceną doświadczeń mówiące‑
go z jąkaniem (ang. Overall Assessmentof the Speaker’s Experience of Stuttering)
(OASES; Yaruss, Quesal, 2010). Skala komunikacji w codziennych sytuacjach związanych z mówieniem nie korelowała z % SS. Skalę tę można dodać do oceny w całym
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programie Camperdown i w innych metodach terapii jąkania, aby mieć narzędzie
do szybkiej oceny ogólnej poprawy.
W programie Camperdown dorośli jąkający się proszeni są o nagrywanie sytu‑
acji związanych z mówieniem, kiedy używają swojej techniki płynności. Mogą to
być nagrania audio lub wideo. O’Brian i in. (2015) zauważyli, że oceny nagrań audio
i wideo nie różniły się. Gdyby ktoś użył % SS, konieczne byłoby użycie nagrań wi‑
deo, ponieważ ocena między nagraniem audio i wideo różni się znacznie – bardziej
wiarygodna w tym przypadku jest ocena próbek mowy w nagraniach wideo.
Na początku terapii polegającej na restrukturyzacji mowy praca często skupiała
się wyłącznie na redukcji jąkania. Badania wykazały jednak, że terapia restruktury‑
zacyjna mowy często nie jest wystarczająca dla jąkających się dorosłych, biorąc pod
uwagę częste współwystępowanie lęku związanego z mową u jąkających się doro‑
słych (Iverach i in., 2009b). Program Camperdown obejmuje również możliwość pra‑
cy nad aspektem poznawczym, a dokładniej nad lękiem związanym z mową. O’Brian
i in. (2018) sugerują stosowanie programu iGlebe dla jąkających się dorosłych (np.
Menzies i in., 2019b) w celu rozwiązania problemu lęku związanego z jąkaniem pod‑
czas realizacji programu Camperdown. Menzies i in. (2019b) porównali wyniki tera‑
pii 32 osób dorosłych, które uczestniczyły w 3 dniach ćwiczeń restrukturyzujących
mowę w intensywnym formacie grupowym, a następnie w jednej sesji terapeutycz‑
nej grupowej, co miesiąc przez 5 miesięcy. Program powstał w oparciu o koncepcje
programu Camperdown, ale nie obejmował trzeciego lub czwartego etapu progra‑
mu. Połowa grupy po intensywnej terapii otrzymała dostęp do programu iGlebe na
5 miesięcy. Wyniki terapii w grupie, która miała dostęp do programu iGlebe, były
istotnie lepsze w przypadku samooceny nasilenia jąkania oraz jakości życia zgłasza‑
nej przez klientów w 12 miesięcy po terapii.
Program iGlebe został również przetestowany na międzynarodowej grupie uczest‑
ników. Menzies i in. (2016) udostępnili program iGlebe 267 jąkającym się dorosłym
z całego świata. Dla większości z tych dorosłych pierwszym językiem był angielski
i mieszkały one w Australii (n = 151), Wielkiej Brytanii (n = 25), Kanadzie (n = 24), Sta‑
nach Zjednoczonych (n = 22), Nowej Zelandii (n = 9) i w Południowej Afryce (n = 6).
W testowaniu uczestniczyli również dorośli jąkający się z krajów nieanglojęzycznych,
w tym z Hiszpanii, Indii, Chorwacji, Singapuru, Brazylii, Holandii, Finlandii, Chin, Pa‑
kistanu, Irlandii, Nigerii, Danii, Indonezji, Francji, Austrii, Iranu i Izraela. Około jed‑
na piąta (18,4%) ukończyła program wraz z oceną po terapii. Był to akceptowalny
wskaźnik odpowiedzi jak na uczestnictwo w samodzielnym internetowym progra‑
mie zdrowotnym. Wynik terapii był podobny do wyników we wcześniejszych bada‑
niach dotyczących programu iGlebe (np. Helgadottir i in., 2009; 2014).
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Wnioski i wskazania na przyszłość
Jeśli jąkający się dorosły lub nastolatek prosi konkretnie o pomoc w ograniczeniu
jąkania, program Camperdown jest formą terapii opartą na dowodach, którą należy
w takiej sytuacji rozważyć z wielu powodów. Program Camperdown to oparte na
koncepcji podejście behawioralne, które koncentruje się przede wszystkim na re‑
dukcji jąkania się klienta. Stosowana technika płynności opiera się na wprowadze‑
niu mowy przedłużonej i jest nauczana poprzez naśladowanie wzorców. Podczas
etapu 3, gdy klient zaczyna stosować technikę płynności poza ćwiczeniami prak‑
tycznymi z logopedą, w codziennych sytuacjach związanych z mówieniem, zaleca
się również wdrożenie leczenia ukierunkowanego na minimalizację lęku związanego
z mową (komponenty CBT), jeśli ten problem dotyczy klienta. Jednym ze sposobów
włączenia komponentów CBT, jeśli logopeda nie posiada niezbędnych umiejętności,
jest zapewnienie klientom dostępu do bezpłatnego programu iGlebe. Dostęp moż‑
na uzyskać za pośrednictwem Australian Stuttering Research Centre (2020). Pro‑
gram Camperdown znajduje potwierdzenie w kilku badaniach klinicznych, których
wyniki mogą pomóc logopedom w formułowaniu realistycznych oczekiwań wobec
klientów i wraz z klientami.

Pytania kontrolne
1. Program Camperdown przeznaczony jest dla:
a) jąkających się dorosłych;
b) jąkających się nastolatków;
c) jąkających się dorosłych i nastolatków.
2. W programie Camperdown klienci uczą się nowego sposobu mowy opartego na:
a) tzw. łagodnym starcie;
b) mowie przedłużonej;
c) rytmie i prozodiach.
3. Program Camperdown składa się z:
a) dwóch etapów terapii;
b) trzech etapów terapii;
c) czterech etapów terapii.
4. Celem programu Camperdown jest:
a) osiągnięcie całkowitego wyeliminowania jąkania u klientów lub bardzo nie‑
wielkiego jąkania we wszystkich sytuacjach;
b) osiągnięcie niższego poziomu jąkania we wszystkich sytuacjach;
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c) osiągnięcie mniejszej liczby epizodów jąkania o mniejszym nasileniu w nie‑
których lub wszystkich okolicznościach, zależnie od tego, jakiej pomocy ocze‑
kuje klient.
5. W programie Camperdown:
a) elementy terapii poznawczo‑behawioralnej stosowane są w fazie terapii
u wszystkich klientów;
b) elementy terapii poznawczo‑behawioralnej stosowane są w fazie terapii, je‑
śli klienci wymagają pomocy w zmniejszaniu lęków związanych z jąkaniem;
c) elementy terapii poznawczo‑behawioralnej nie mogą nigdy być stosowane,
nawet jeśli klienci wymagają pomocy w związku z lękami związanymi z ją‑
kaniem.
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Modyfikacja jąkania
jako adaptacyjny sposób radzenia sobie z niepłynnością mowy
Przez lata próbowałem powstrzymać się od jąkania i tylko
pogorszyłem sprawę. Dopiero gdy odkryłem, że można jąkać się
z łatwością i bez walki, osiągnąłem swobodę wypowiadania się.
Van Riper (2015, 154−155)1

Wstęp
W tym rozdziale autorki starają się przedstawić podejście modyfikacji jąkania, znane
także jako jąkanie się bardziej płynne. Realizując tak sformułowane cele poznawcze,
przyjmują one szeroką perspektywę oglądu: rozpoczynają od wskazania początków/
powstania metody, opisują jej rozwój na świecie i w Polsce oraz przybliżają łączące
się z nią założenia teoretyczne. Następnie przechodzą do wyszczególnienia kolej‑
nych etapów terapii z uwzględnieniem aspektu praktycznego (opisy przypadków),
a w podsumowaniu tworzą zestawienie możliwości i ograniczeń tej metody.
Wśród najbardziej dotkliwych odczuć towarzyszących jąkaniu, jakie zgłaszają te‑
rapeutom osoby zmagające się z tą trudnością, mieszczą się utrata kontroli nad prze‑
biegiem procesu mówienia oraz splot innych nieprzyjemnych emocji z tym powią‑
zanych. Jeżeli przeżywane jest to jako coś nieprzewidywalnego, nad czym nie da się
zapanować, może stanowić punkt wyjścia do utraty poczucia sprawstwa (Węsierska,
Jeziorczak, 2016). Zrozumiałą reakcją na te trudności jest zatem unikanie ich w przy‑
szłości – od unikania pojedynczych słów, przez zastępowanie wypowiedzi gestem
i mimiką, aż do unikania sytuacji, w których prawdopodobieństwo konieczności wy‑
powiadania się jest duże. Jeśli jednak takie nastawienie do mówienia trwa dłużej
(kilka, kilkanaście lat), może przekładać się na poważniejsze trudności w skutecz‑
1

Tłumaczenie: Aleksandra Boroń.
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nym komunikowaniu się – swobodnym, realizowanym w dowolnej sytuacji, względ‑
nie niezależnie od tego, kim jest rozmówca. Same techniki płynnego mówienia, któ‑
re można wyćwiczyć w zaciszu własnego domu, mogą okazać się niewystarczające,
szczególnie w konfrontacji z wymagającą sytuacją komunikacyjną, np. wystąpieniem
publicznym, zakładającym nie tylko potrzebę opanowania procesu mówienia, ale tak‑
że emocji, a ponadto właściwą organizację myśli w stresie, przełamanie lęku przed
ekspozycją itp. Dlatego też cenne wydaje się takie podejście do terapii jąkania, któ‑
re uwzględnia postawy i emocje osób z jąkaniem, zakłada proces ich odczulania
(desensytyacji), pozwala sobie z nimi radzić i odnajdywać sposób na lżejsze jąkanie,
w efekcie zaś uzyskać możliwość swobodnego wypowiadania się pomimo utrzymu‑
jącej się skłonności do zająknięć. Przykładem metody terapeutycznej oferującej te
możliwości jest modyfikacja jąkania lub – innymi słowy: jąkanie się bardziej płynne.
Wspomniana metoda pozwala na eksperymentowanie z różnymi sposobami prze‑
chodzenia przez niepłynności mowy i dostrzeganie możliwości wyboru. W konse‑
kwencji można odkryć, że niektóre z nich pozwalają wychodzić ze stanu bezsilności
wobec jąkania, radzić sobie z nim. Jako kluczowe doświadczenie w procesie terapii
uznaje się przerwanie dotychczasowego połączenia (ang. break the link) pomiędzy
zająknięciem a poczuciem utraty kontroli nad swoją mową (Manning, 2001).
Powtórzmy zatem: zamierzeniem autorek tego rozdziału jest przybliżenie założeń
metody modyfikacji jąkania oraz ukazanie jej jako adaptacyjnego sposobu radze‑
nia sobie z trudnościami charakterystycznymi dla tego zaburzenia płynności mowy.

Modyfikacja jąkania – rys historyczny
Za twórcę metody modyfikacji jąkania, znanej także pod nazwą jąkanie się bardziej
płynne, uważa się Charlesa Van Ripera. Metoda ta powstała w Stanach Zjednoczo‑
nych w latach 30. XX w. Grupa naukowców Uniwersytetu Iowa (wspomniany już
Ch. Van Riper, W. Johnson, B. Bryngelson oraz kierujący zespołem L. Travis) poszuki‑
wała metod terapii jąkania, które skutecznie pomagałyby opanować to zaburzenie.
Warto podkreślić, że w dominującym wówczas nurcie terapeutycznym celem tera‑
pii było całkowite pozbycie się objawów jąkania za wszelką cenę. Wzmiankowany
już zespół badawczy wypracował natomiast odmienne podejście, w którym osobie
z jąkaniem „pozwalano się jąkać”, ale uczono ją również, jak zrobić to jak najbardziej
naturalnie, bez trudnych, nieprzyjemnych emocji towarzyszących niepłynności, bez
wzmożonego napięcia, reakcji walki czy też rezygnowania z wypowiedzi2. Długo‑
2
Na podstawie: K. Węsierska, Jąkanie się bardziej płynne. https://www.komlogo.pl/index.php/
encyklopedia/123-j/804-jakanie-sie-bardziej‑plynne.
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trwały efekt terapeutyczny uzależniano od zmiany negatywnego nastawienia i trud‑
nych, nieprzyjemnych uczuć związanych z jąkaniem. Ten czynnik, wraz ze wskaza‑
niem wagi terapii „motorycznej” (servo therapy) opartej na kontroli kinestetycznej
i proprioceptywnej, był wówczas nowością (Zückner, 2014). Dalsze badania, które
prowadził Charles Van Riper na Uniwersytecie Western Michigan, doprowadziły do
zmiany podejścia do jąkania. Zaczęto brać pod uwagę psychologiczny wymiar tego
zaburzenia płynności mowy.
Opanowanie jąkania poprzez uczynienie objawów lżejszymi, a także uczucie ulgi
z powodu uwolnienia się od nadmiernego lęku przed wypowiadaniem się, powodu‑
jącego z kolei reakcje unikania mówienia, to niewątpliwe korzyści, jakie może czer‑
pać osoba z jąkaniem biorąca udział w procesie terapeutycznym. Głównymi celami
terapii metodą modyfikacji jąkania są więc: zredukowanie objawów niepłynności,
zmniejszenie poziomu lęku oraz częstości występowania reakcji unikania, a w re‑
zultacie spokojne reagowanie osoby jąkającej się na pojedyncze zająknięcia. Mo‑
dyfikacja jąkania nie polega zatem na zmianie sposobu mówienia, lecz na uświado‑
mieniu sobie przez osobę zmagającą się z niepłynnością, co dzieje się w momencie
zająknięcia, na dokładnym poznaniu mechanizmu tych trudności oraz takiej zmia‑
nie objawów (ich modyfikacji), by były lżejsze, krótkotrwałe, pojawiały się rzadziej
i nie powodowały trudnych emocji, napięcia oraz wysiłku podczas wypowiadania
się. Panowanie nad jąkaniem jest w tym podejściu ważniejsze niż uzyskanie całko‑
witej płynności mowy3.
Istnieją jeszcze inne podejścia wzmacniające u klienta postawę nieunikania jąka‑
nia (ang. non avoidance), np. J. i V. Sheehan: Avoidance‑reduction therapy, V. Sisskin
Avoidance Reduction Therapy for Stuttering i in. Terapeuci pracujący w tym nurcie
również eksplorują zająknięcia i oswajają z tym zaburzeniem płynności mowy oso‑
by, które często przechodziły w swym życiu przez etap tzw. ukrytego jąkania, kiedy
to starały się za wszelką cenę nie ujawnić, że się jąkają. J. Sheehan napisał: „Kiedy
uświadomisz sobie, że nie musisz niczego ukrywać przed słuchaczem, cała reszta
stanie się o wiele łatwiejsza. Będziesz mógł »wyjąkać się z tego problemu«” (2015:
49). We współczesnych odmianach metody modyfikacji jąkania także wykorzystu‑
je się założenia podejścia nieunikania jąkania, jak również włącza pewne elementy
metod z zakresu psychologii i psychoterapii (np. metody Intensiv‑Modifikation Stot‑
tern autorstwa Hartmuta Zücknera czy KIDS autorstwa Patricii Sandrieser i Petera
Schneidera w Niemczech; por. też podejście stosowane w ośrodku City Lit w Wiel‑
kiej Brytanii – Everard, Cheasman, 2019). Rachel Everard podsumowuje taki sposób
doboru oddziaływań terapeutycznych słowami: „Wierzymy, że praca nad akcepta‑
3
Na podstawie: Węsierska K., Jąkanie się bardziej płynne. https://www.komlogo.pl/index.php/
encyklopedia/123-j/804-jakanie-sie-bardziej-plynne.
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cją i modyfikacją mowy jest w pełni możliwa, jeśli pracuje się w sposób przyzwa‑
lający, bez wywierania presji, a jednocześnie całym sercem wspiera się osoby z ją‑
kaniem tak, by odnalazły swą wartość i zaakceptowały swoją tożsamość” (Everard,
Cheasman, 2019, 117)4.
Metoda modyfikacji jąkania została dostosowana do potrzeb dzieci w wieku
szkolnym przez Carla W. Della w latach 70. XX w. Klasyczny podręcznik, dokład‑
nie i praktycznie opisujący każdy etap terapii (zawiera odpowiadające im przykła‑
dy dialogów pomiędzy terapeutą i dzieckiem) został wydany w Polsce w 2008 roku
w tłumaczeniu Lucyny Jankowskiej‑Szafarskiej. Oddziaływania terapeutyczne Dell
uzależnia od stopnia nasilenia objawów: jąkanie lekkie, umiarkowane i znaczne.
Praca z dziećmi lekko jąkającymi się przypomina pośrednie oddziaływania, znane
z nurtu kształtowania płynności (przejmowanie przez dziecko inicjatywy w zabawie;
mówienie do dziecka w sposób nieco zwolniony, prostym językiem, starając się, by
brzmiał on naturalnie; parafrazowanie; równoważenie liczby pytań i komentarzy).
Dell łączy je z modelowaniem lekkiego, swobodnego jąkania (pojedyncze zająknięcia
w jednym słowie w zdaniu, co kilka zdań – redukcja siły zająknięcia jest tu ważniej‑
sza niż zmniejszenie liczby zająknięć) i otwartym mówieniem o jąkaniu, ale niezbyt
daleko idącym (chodzi o modelowanie korzystnej reakcji emocjonalnej na trudno‑
ści w mówieniu). Jednocześnie autor tej odmiany modyfikacji zaleca wzmacnianie
płynności, która w przeważającej części charakteryzuje mowę tych dzieci. Kładzie
ponadto nacisk na odczulanie na jąkanie, także obecne w ich mowie.
W pracy z dziećmi jąkającymi się w sposób umiarkowany celem terapii jest za‑
pobieganie wytworzeniu się niekorzystnego sposobu reagowania dziecka na jego
jąkanie (walka lub unikanie), ewentualnie zmiana tego sposobu na bardziej korzyst‑
ny. Dell zaleca więc oddziaływania nakierowane na zmniejszenie lęku i innych trud‑
nych, nieprzyjemnych emocji towarzyszących jąkaniu, np. konfrontację z jąkaniem
poprzez pseudojąkanie terapeuty (swobodne objawy i korzystna reakcja emocjonal‑
na) oraz otwarte mówienie o jąkaniu. Terapeuta pracuje wraz z dzieckiem również
nad umiejętnością rozpoznania stanu napięcia i walki podczas epizodu zająknięcia
oraz nad opanowaniem objawów, np. poprzez zmniejszenie liczby powtarzanych
głosek/sylab i/lub czasu trwania przedłużeń. Praca nad zmianą nastawienia do ją‑
kania jest tu sprzężona z dokonywaną modyfikacją sposobu jąkania, te dwa procesy
przedstawiane są jako wzajemnie wzmacniające się.
Początkowe etapy pracy z dziećmi jąkającymi się w stopniu znacznym są podobne
do opisanych powyżej: nawiązanie dobrej relacji terapeutycznej, otwarte mówienie
o jąkaniu, dowolne, swobodne jąkanie terapeuty czy też modelowanie korzystnej
reakcji na własne zająknięcia. Dell proponuje, by przedstawić dziecku mówienie na
4

Tłumaczenie cytatu: Aleksandra Boroń.
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trzy sposoby: 1) płynnie, 2) jąkając się w sposób wyraźny oraz 3) jąkając się lekko,
swobodnie, bez napięć i współruchów. Kolejnym krokiem jest umiejętne manipu‑
lowanie tymi sposobami, tzn. wypowiadanie tego samego słowa na trzy wzmian‑
kowane sposoby, co pozwala na rozpoznanie stopnia natężenia bloków, a przy tym
na odczulenie nadmiarowych emocji związanych z siłowym zmaganiem się z nie‑
płynnością mowy. Daje to też możliwość zdobycia pewnej elastyczności podczas
wypowiadania się i dowolności w wyborze sposobu mówienia. Zauważanie sponta‑
nicznych lżejszych zająknięć i kierowanie uwagi dziecka w tę stronę pomaga budo‑
wać w nim pewność siebie, wiarę we własne możliwości oraz obniżyć poziom lęku
i bezsilności. Identyfikacja miejsca, w którym powstaje blok, najpierw imitowany,
a później autentyczny, pozwala skonfrontować się ze stresem w bezpiecznych wa‑
runkach terapii, wreszcie rozłożyć blok na mniejsze elementy, poznać i w następ‑
nych krokach nauczyć się z niego uwalniać – najpierw stosując modyfikację po blo‑
ku, potem w jego trakcie. W pracy z tą grupą dzieci Dell również zaleca włączanie
celowego lekkiego jąkania do codziennej komunikacji i wzmacnianie spontanicznej
płynności. W ostatnim etapie terapii kładzie zaś nacisk na budowanie i wzmacnia‑
nie niezależności dziecka od pomocy terapeuty, jego samodzielność w radzeniu so‑
bie z trudnościami w wypowiadaniu się (Dell, 2008).
Niektórzy terapeuci opowiadają się za integracją podejść (upłynniania mowy oraz
modyfikacji jąkania) i wykorzystują w pracy z jąkaniem metody tzw. hybrydowe, łą‑
czące elementy obu nurtów (Ramig, Bennett, 1995; Thum, Mayer, 2014). Zgadzają
się oni jednak co do potrzeby dokładniejszego przyglądania się wpływowi środo‑
wiska na jąkanie i akcentują konieczność zmiany przekonań, które mogą utrwalać
i nasilać jąkanie, a także na potrzebę kształtowania bardziej odpowiednich reakcji,
zarówno poznawczych, jak i motorycznych (Ward, 2006).

Modyfikacja jąkania w Polsce
Metoda modyfikacji jąkania pojawiła się w Polsce dzięki Aldonie Grzybowskiej, psy‑
chologowi i logopedzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która poznała to podejście
podczas pobytu na stypendium w USA w latach 80. XX w. Na przełomie lat 80.
i 90. XX w. Grzybowska propagowała tę metodę, np. podczas spotkań krakowskie‑
go Klubu J. Zorganizowała (również w Krakowie) wykład jedynego w Europie ucznia
Van Ripera, Andreasa Starkego z Niemiec, terapeuty i jednocześnie osoby jąkają‑
cej się, a także warsztaty terapeutyczne modyfikacji dla grupy osób jąkających się
(Jankowska‑Szafarska, 2017). Metodą tą zainteresowała się ponadto Elżbieta Hapo‑
niuk z Uniwersytetu Gdańskiego, która kontynuowała propagowanie jej założeń po‑
przez organizowanie wykładów i warsztatów Andreasa Starkego w latach 90. XX w.
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(Haponiuk, 2017). We wszystkich tych wykładach i warsztatach na temat nurtu mo‑
dyfikacji brała udział Lucyna Jankowska‑Szafarska, psycholog z doświadczeniem ją‑
kania, która, podobnie jak Andreas Starke, po skutecznym wdrożeniu idei i praktyki
terapii wobec siebie, podjela się prowadzenia terapii osób jąkających się. W toku po‑
nad 25‑letniej praktyki w tym nurcie coraz mocniej postrzega tę metodę jako odpo‑
wiednik adaptacyjnego radzenia sobie ze stresem w innych dziedzinach życia, jako
spójną z ideami współczesnej psychoterapii, w której pogoń za perfekcjonizmem
uznaje się za niebezpieczne złudzenie (McWilliams, 2011).
Własną wizję modyfikacji jąkania, poznanej w ośrodkach brytyjskich, oraz moż‑
liwość połączenia jej z podejściem kształtowania płynności mowy przedstawiła
Wanda Kostecka, która stworzyła Zintegrowany program terapii osób jąkających się
(Kostecka, 2004).

Etapy terapii
W klasycznym ujęciu Van Ripera klient uczestniczył w terapii przez 3−4 miesiące
z taką częstotliwością spotkań: spotkania indywidualne – raz w tygodniu, spotkania
grupowe – 3 razy w tygodniu. Następnie (na etapie stabilizacji) przez 3−4 miesiące
godzinne sesje indywidualne i grupowe odbywały się 1−2 razy w tygodniu. Obec‑
nie możliwe są rozmaite rozwiązania: sesje wyłącznie indywidualne (1−2 razy w ty‑
godniu przez 6−9 miesięcy) lub tylko grupowe (raz w tygodniu przez 6−9 miesięcy).
Możliwe jest także łączenie krótkoterminowych, intensywnych programów trwają‑
cych 4−9 dni z długoterminowymi, odbywającymi się raz w tygodniu (por. np. ośro‑
dek City Lit w Londynie; Ward, 2006).
Ponieważ w klasycznym opracowaniu autorstwa Van Ripera (The treatment of
stuttering, 1982) niewiele jest szczegółowych wskazówek na temat praktycznego za‑
stosowania metody, terapeuci rozwinęli rozmaite jej warianty. W Niemczech uczy‑
nił to wspomniany już Andreas Starke, dzięki któremu modyfikacja jąkania rozpo‑
wszechniła się w tym kraju (Zückner, 2014; Ward, 2006), a w późniejszym czasie
także w Polsce.
W różnych podejściach opartych na modyfikacji jąkania (Sandrieser, Schneider,
2015) etapy terapii przedstawiają się następująco:
• etap wstępny: informacje, kontrakt, motywacja;
• odczulanie;
• identyfikacja;
• modyfikacja;
• generalizacja/stabilizacja;
• w razie potrzeby – dodatkowe wsparcie po zakończeniu terapii.
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W przebiegu terapii etap identyfikacji może poprzedzać etap odczulania (Zückner,
2014), niemniej jednak, niezależnie od odmiany metody modyfikacji, kolejne pozio‑
my przenikają się wzajemnie; odczulanie towarzyszy właściwie wszystkim etapom
procesu terapii, a generalizacja rozpoczyna się już podczas wcześniejszych pozio‑
mów, nie stanowi więc wyłącznie etapu zamykającego terapię.

MIDVAS
Klasyczny przebieg terapii, zgodny z wytycznymi Ch. Van Ripera, obejmuje następu‑
jące etapy: e. motywacji (ang. motivation), e. identyfikacji (ang. identification), e. od‑
czulania (ang. desensitisation), e. wdrażania zmiany (ang. variation), e. przybliżania się
(ang. approximation) i e. stabilizacji (ang. stabilization). Od pierwszych liter angielskich
nazw tych etapów otrzymał on nazwę MIDVAS; jest też opisany w dostępnych źró‑
dłach (Jankowska‑Szafarska, 2017, 2018, 2019).
Motywacja może być rozumiana jako nastawienie do zmiany, której pragnie klient.
Zgodnie z modelem zmiany zachowania (Prochaska, DiClemente, 1983) adaptowa‑
nym na potrzeby terapii jąkania (Floyd i in., 2007) jednostki przechodzą przez pięć
etapów nazwanych: prekontemplacją (niedostrzeganie potrzeby zmiany), kontem‑
placją (chęć do zmiany przy braku gotowości do terapii), przygotowaniem (początek
podejmowania działań), działaniem (zmiany na pewnym poziomie) i utrzymaniem
(aktywne próby zapobiegania nawrotom). Każdy z tych etapów określa inny stopień
gotowości danej osoby do zmiany oraz zakłada, w jakim czasie należy wykonać okre‑
ślony zestaw zadań, by przejść do kolejnego etapu. Przed rozpoczęciem procesu te‑
rapeutycznego warto sprawdzić, na jakim etapie procesu zmiany znajduje się osoba
podejmująca terapię i czego potrzebuje, by wykonać następny krok. Uwzględniając
to, terapeuta może mieć pewność, że jego podopieczny jest gotowy do przeprowa‑
dzenia zmian, jakie wspólnie ustalą.
Motywacja determinuje ewentualny sukces terapii, kluczowe jest więc włączenie
osoby zgłaszającej się na terapię w planowanie jej przebiegu. Na tym etapie tera‑
peuta wspiera osobę jąkającą się w poszukiwaniach źródeł motywacji do podejmo‑
wania kolejnych wyzwań w procesie poznawania własnego jąkania i odzyskiwania
kontroli nad mówieniem. Niedocenianie motywów osoby, z którą pracuje, czy też
niedostrzeganie ich to poważny błąd terapeuty; jego zadaniem jest bowiem odkryć
i wspierać motywację do podjęcia terapii i aktywnego w niej udziału, a czasem po‑
magać w jej powstawaniu. Ważne jest również, by informować klienta o możliwych
trudnościach podczas terapii, o konieczności konfrontacji z niełatwymi emocjami,
pracy nad sobą oraz o obciążeniach, jakie niesie ze sobą proces zmiany. Każda osoba
chciałaby znać pozytywne efekty zmiany, którą rozważa, i byłoby dobrze, gdyby ko‑
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rzyści przeważały nad kosztami, które zmuszona będzie ponieść. Dlatego też w pro‑
cesie terapii dokonuje się ewaluacji tego aspektu. Uwzględnia się wówczas czynniki
mające bezpośredni wpływ na wzrost i obniżenie motywacji. Trudności, które tera‑
peuta może tutaj napotkać, to: problemy z ustaleniem celu terapii, niechęć do jąka‑
nia, unikanie go, chęć całkowitego wyleczenia, niski poziom zaufania do terapeuty
i in. (Dodge, 2017). Na tym etapie zawierany jest również kontrakt terapeutyczny.

Praktyczny wymiar etapu motywacji
Rozpoczynając terapię metodą modyfikacji, terapeuta otwarcie mówi o jąkaniu,
o celach terapii i jej organizacji, zarówno w kontakcie z osobami dorosłymi, jak
i z dziećmi (Dell, 2008; Sandrieser, Schneider, 2015; Zückner, 2014). Przełamuje
w ten sposób zmowę milczenia, swoiste tabu, jakim może być temat jąkania dla
wielu osób. Z dzieckiem i rodzicami zawiera kontrakt – w wersji bardzo uproszczo‑
nej zapisuje cele spotkań. Kontrakt (dla młodszych dzieci może on przybierać formę
rysunkową) podpisują wszystkie strony. Element ten stanowi przypomnienie, po co
dziecko przychodzi do gabinetu, wyznacza ponadto ramy, w których mieści się te‑
rapia. Gdy dziecko uzna, że cel został osiągnięty, kontrakt uważa się za rozwiązany.
Dziecko w młodszym wieku szkolnym może otrzymać także książeczkę, w której wy‑
pisane są pytania i zadania, jakie stoją przed nim w terapii. Znalezione odpowiedzi
oraz wykonane zadania zostają odnotowane w książeczce. Tym sposobem dziecko
nie tylko dowiaduje się, po co przychodzi do terapeuty, ale także śledzi przebieg
terapii, zauważa, jak wiele już wie i jak dużo umie, co wspiera motywację, chęć do
współdziałania oraz współodpowiedzialności za proces terapeutyczny i jego efekty
(Sandrieser, Schneider, 2015).
Im młodsze są dzieci, tym więcej odpowiedzialności za terapię leży po stronie ich
rodziców/opiekunów. Równolegle do terapii dziecka odbywa się więc zwykle cykl
warsztatów grupowych dla rodziców. Ich celem jest m.in. oswojenie tematu jąkania,
przełamanie tabu, dostarczenie najważniejszych informacji o tym zaburzeniu mowy
poprzez otwarte mówienie o jąkaniu oraz dzielenie się materiałami i multimediami
o tematyce zaburzeń płynności mowy. Warsztaty są okazją do wymiany doświad‑
czeń pomiędzy rodzicami, do uwolnienia się z poczucia winy za jąkanie dziecka,
do spojrzenia na nie z innej perspektywy, jak również dostrzeżenia wyjątkowości
i mocnych stron dziecka. Zadbanie przez rodzica o siebie i swoje potrzeby, a także
o potrzeby partnera daje dobre podstawy do tego, by bardziej skutecznie wspierać
dziecko zarówno w procesie terapii, jak i na co dzień.
Bardzo ważna jest świadomość trudności w mowie i poczucie stopniowego zdo‑
bywania kontroli nad nią przez osoby z jąkaniem. Niektóre z nich wiedzą tylko tyle,
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że mają trudności z wydobywaniem z siebie dźwięków mowy, rozpoznają objawy
pierwotne (w mowie), ale zdarza się, że nie rejestrują objawów wtórnych (współru‑
chy, zakłócenia oddechowe itp.). By móc skutecznie zapanować nad mową, muszą
więc poznać swój indywidualny wzorzec jąkania (Zückner, 2014). Zanim jednak tera‑
peuta rozpocznie konfrontację z jąkaniem, powinien się upewnić, czy udało mu się
nawiązać dobry kontakt z osobą, która tej konfrontacji ma się poddać (Dell, 2008),
tzn. czy został zaakceptowany, obdarzony zaufaniem na tyle, że dana osoba czuje
się w jego towarzystwie bezpiecznie i swobodnie.

Identyfikacja
Celem tego etapu terapii jest stopniowe uzyskanie przez osobę jąkającą się wglądu
w naturę jej jąkania, czyli pełnej świadomości objawów pierwotnych i wtórnych oraz
postaw, myśli i emocji poprzez konfrontację z nimi, a także gotowość do otwartego
o tym rozmawiania. W tym okresie relacja terapeuta−klient ma szansę się pogłębić.
Logopedzi wykorzystują narzędzia diagnostyczne, np. The Overall Assessment of Stut‑
terers’ Experiences of Speaking, by wspomóc osobę z jąkaniem w rozpoczęciu procesu
(samo)obserwacji oraz refleksji na temat jej jąkania (Yaruss, Quesal, 2010)5. Wyniki
testów i kwestionariuszy mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad wpływem
rozmaitych czynników na występowanie bądź nasilenie objawów jąkania, do ana‑
lizy ilościowej i jakościowej tych objawów oraz powiązanych z nimi myśli i emocji
(por. aspekty: behawioralny, kognitywny i afektywny jąkania). Wykorzystanie lu‑
stra oraz nagrań audio i wideo może natomiast ułatwić analizę objawów w mowie
i towarzyszących im reakcji z poziomu ciała. Z doświadczeń Lucyny Jankowskiej
‑Szafarskiej wynika, że sposób użycia tych narzędzi, podobnie jak i cały proces iden‑
tyfikacji, powinien być empatycznie dopasowywany do indywidualnej wrażliwości,
a także do potrzeb osoby z jąkaniem, tak aby nie przekraczał jej aktualnych możli‑
wości przystosowania, nie tworzył sytuacji presji. Identyfikacja dotyczy: objawów
podstawowych (powtórzenia, przedłużenia, blokowanie mowy), unikania konkret‑
nych głosek/słów i/lub osób, sytuacji komunikacyjnych, części ciała, w których od‑
czuwa się napięcie, reakcji po zająknięciu (na samo zająknięcie, ale także na reakcje
otoczenia na jąkanie) oraz trudnych, nieprzyjemnych emocji przed, w trakcie i po
zająknięciu/wypowiedzi. Etap identyfikacji powinien przebiegać hierarchicznie – od
elementów łatwiejszych, niestanowiących źródła silnego stresu, do trudniejszych
5
W przygotowaniu jest polska wersja językowa tego narzędzia: Całościowa ocena doświadczania jąkania przez mówiącego OASES, przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Tłum. A. Boroń, G. Chmielewski, E. Gurok, Ł. Kowalczyk, K. Węsierska: www.stutteringtherapy‑
resources.com.
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(Ward, 2006). Gdy terapeuta obserwuje u swojego podopiecznego problemy z emi‑
sją głosu, komunikatywnością, budowaniem narracji językowej, problemy związane
z obniżoną samooceną, problemy emocjonalne i rodzinne bądź te łączące się z ogól‑
nymi umiejętnościami nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, w dalszej
perspektywie może wziąć pod uwagę plan dopełnienia terapii osoby z jąkaniem we
współpracy z innymi specjalistami, np. logopedą (jeśli terapeuta jest psychologiem),
psychologiem lub psychoterapeutą (jeśli terapeuta jest logopedą).

Praktyczny wymiar identyfikacji
Klient wspierany przez terapeutę zaczyna badać swoje jąkanie, zarówno w obszarze
zachowania, przyjmowanych postaw, przekonań, jak i przeżywanych emocji. Bio‑
rąc pod uwagę trudności, jakie powoduje jąkanie, może on stworzyć swego rodzaju
hierarchię problematycznych dla siebie sytuacji; skalować je można pod względem
natężenia stresu. Pierwszą próbą zmiany postawy jest samo postanowienie obser‑
wowania siebie, swojego sposobu wypowiadania się i jąkania w miejsce dotychcza‑
sowych prób unikania takich obserwacji.
Identyfikacja trzech podstawowych objawów jąkania (powtórzeń, przedłużeń,
bloków) w pracy z dziećmi przebiega zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
Początkowo terapeuta skupia ich uwagę słuchową na dźwiękach niezwiązanych
z mową, potem na różnych sposobach mówienia (głośno/cicho, nisko/wysoko,
szybko/wolno). Stopniowo przechodzi do koncentracji na pojedynczych słowach
(wyróżnianie jednego spośród wielu), a wreszcie do różnic w wypowiadaniu słów.
Odpowiednio do wieku dzieci logopeda dobiera określenia trzech objawów jąka‑
nia – w przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym odwołuje się do świata zwie‑
rząt, przedmiotów codziennego użytku, postaci z bajek itp.; dzieci w starszym wie‑
ku szkolnym nie potrzebują już zwykle takich odwołań. Terapeuta stara się pomóc
dziecku różnicować objawy, rozpoczynając od tych, które są najłatwiejsze do roz‑
poznania i naśladowania – powtórzeń (młodszym dzieciom prezentuje objaw więcej
niż 2−3 razy, by miały szansę go zauważyć). Dzieci rozpoznają, czy dane słowo było
wypowiedziane z powtórzeniami sylaby, czy bez powtórzeń, potem różnicują słowa
pod względem liczby powtórzeń. Kolejne etapy to różnicowanie objawu swobod‑
nego (bez napięcia) oraz objawu, któremu towarzyszy napięcie. Istnieje możliwość
rozpoznawania także objawów towarzyszących, jeśli jest to potrzebne. Zabawy
z wykorzystaniem lekkiego, swobodnego powtarzania są dla dzieci zwykle bardzo
przyjemne. Te z nich, które ukrywały wcześniej swoje jąkanie, były małomówne
z tego powodu, zaczynają mówić więcej, a więc także więcej objawów jąkania sły‑
szalnych jest w ich mowie. To naturalny etap terapii, o czym warto poinformować
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rodziców (chodzi o to, by nie martwili się z powodu przejściowego zwiększenia licz‑
by objawów jąkania w mowie dziecka).
Nie rozpoczyna się pracy terapeutycznej od tego objawu, który jest najsilniejszy
i najbardziej dotkliwy dla dziecka (por. np. blokowanie mowy), lecz zgodnie z za‑
sadą stopniowania trudności staramy się pokazać lżejsze jąkanie, rozpoczynając
od objawu najłatwiejszego. Jest to zazwyczaj swobodne, lekkie powtarzanie sylab
nagłosowych otwartych, bez zbitek spółgłoskowych, z zachowanymi pauzami po‑
między powtarzanymi sylabami. Może się zdarzyć i tak, że już na tym etapie terapii
u dzieci doświadczających silnych bloków występują one z mniejszym napięciem
lub rzadziej. Podobnie przebiega różnicowanie przedłużeń ze względu na czas ich
trwania oraz obecność napięcia albo jego brak.
Rozpoznawaniu i różnicowaniu objawów w mowie towarzyszy rozpoznawanie
stanów emocjonalnych, a także myśli, jakie pojawiają się przed, w trakcie i po mo‑
mencie zająknięcia. Uświadomienie sobie, że jąkanie to nie tylko objawy w mowie,
pomaga w zrozumieniu złożoności tego zaburzenia mowy. Można tu wykorzystać
model góry lodowej, która pomoże oddzielić to, co widoczne i słyszalne dla roz‑
mówcy, od tego, co jest ukryte przed jego wzrokiem i słuchem. Im dłużej trwa ją‑
kanie, im dłużej dziecko musi z nim zmagać się samotnie, narażone na negatywne
reakcje otoczenia, tym większe prawdopodobieństwo wypiętrzenia ogromnej góry
lodowej zbudowanej np. z lęku, wstydu, frustracji, złości oraz nieprzyjemnych my‑
śli o sobie jako mówcy z jąkaniem, o sytuacjach, w których trzeba się wypowiadać,
i o samym jąkaniu. Przyglądanie się temu, w których sytuacjach osobie z jąkaniem
najłatwiej i najtrudniej jest się wypowiadać, pozwala w późniejszym czasie odpo‑
wiednio dobrać poziom trudności zabaw/ćwiczeń. Oswajanie z lżejszym jąkaniem
w gabinecie oraz w domu przenosi się stopniowo poza te miejsca – najpierw do po‑
czekalni, przed budynek, potem do domu babci, cioci, do szatni szkolnej itd. Łańcuch
wsparcia dziecka poszerza się o kolejne osoby, które posiadając już minimum wie‑
dzy i umiejętności, zapewniają dziecku komfortowe warunki do wypowiadania się.
Warto zauważyć, że dodatkowe możliwości wypróbowania lżejszego wariantu ją‑
kania w przyjaznych warunkach dają zajęcia grupowe dla dzieci z jąkaniem w szkole,
poradni czy w gabinecie logopedycznym. Są okazją do poznania rówieśników/innych
dzieci z jąkaniem, rozmaitych sposobów jąkania się, a także do wymiany doświad‑
czeń, wzajemnego wsparcia i odnalezienia poczucia wspólnoty.

Odczulanie
Istotą etapu odczulania jest oswojenie z jąkaniem – z samym pojęciem „jąkanie”
(przełamywanie tabu), z jego objawami w mowie, trudnymi myślami i emocjami,
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jakie się z nim wiążą, reakcjami słuchaczy na nie, upływem czasu podczas dłużej
trwających zająknięć i in. Wykorzystuje się w tym celu różne sposoby pracy: otwar‑
te mówienie o jąkaniu, nieunikanie go – otwarte jąkanie (ang. open stuttering), mo‑
delowanie swobodnego jąkania (pseudojąkanie, ang. pseudostuttering, zwane też
jąkaniem celowym, ang. voluntary stuttering) czy „zamarzanie” (ang. freezing) – za‑
trzymanie w momencie zająknięcia i utrzymywanie przez chwilę narządów mowy
w tej pozycji (Ward, 2006). W efekcie tego typu oddziaływań wzrasta poziom
odporności psychicznej klienta, m.in. na czynniki, których występowanie nasila‑
ło zwykle objawy jąkania. Zmniejsza się ponadto nasilenie lęku, trudnych emocji,
a zwiększa się poziom pewności siebie, samoocena jako jąkającego się mówcy
oraz poczucie wpływu w sytuacjach komunikacyjnych, szczególnie tych, których
ta osoba wcześniej unikała.

Praktyczny wymiar odczulania
By oswoić dziecko z lżejszym jąkaniem, w rozmowie z nim terapeuta modeluje
mowę spokojną, swobodną, starając się co 2−3 zdania wypowiadać jakieś słowo
i modelując łagodne jąkanie (np. powtarzając kilkukrotnie sylabę nagłosową) bez na‑
pięcia, współruchów, zakłóceń oddechowych, zmian w natężeniu i wysokości tonu
głosu. Utrzymuje przy tym kontakt wzrokowy z dzieckiem. Jest to tzw. pseudoją‑
kanie. Do poprawnego wykonania modelowania niezbędne jest wystarczające od‑
wrażliwienie samego terapeuty, dlatego też wskazane jest wcześniejsze przygoto‑
wanie specjalisty w tym zakresie.
Rodzice młodszych dzieci uczą się tego sposobu mówienia i starają się przenieść
go do codziennej komunikacji. Ma to również walor odczulający na jąkanie, na utra‑
tę czasu podczas mówienia czy też na reakcje słuchaczy, co jest szczególnie waż‑
ne u osób przejawiających reakcje unikania, ukrywających jąkanie, traktujących je
jako porażkę poniesioną podczas mówienia. Nawiązane dobrego kontaktu z dziec‑
kiem bądź osobą dorosłą w tym pierwszym etapie terapii ma kluczowe znaczenie,
gdyż rozmowa o trudnych emocjach może się odbywać tylko w atmosferze bezpie‑
czeństwa i z osobą, do której mamy zaufanie. Poczucie bezwarunkowej akceptacji,
uznania własnej godności i wartości jako człowieka jest niezbędne do przyjęcia te‑
rapeuty jako przewodnika w procesie eksplorowania własnego jąkania oraz zmiany
sposobu radzenia sobie z niepłynnością mowy (Dell, 2008).
U młodzieży i osób dorosłych etap ten rozpoczyna się od oswajania ze słu‑
chaniem łagodnej formy niepłynności modelowanej przez terapeutę. Ważne jest
budowanie tolerancji dla łagodnego, lekkiego, swobodnego jąkania się. Bardziej
zaawansowana praca będzie polegała na stopniowym i empatycznym wdrażaniu
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ustalonego w terapii zadania. Ostatni element (refleksja) to opracowywanie za‑
istniałych sytuacji podczas spotkania z terapeutą. Z jednej strony będzie to po‑
szukiwanie znaczących pozytywnych aspektów, które mogą zostać niezauważo‑
ne przez osobę z jąkaniem, a z drugiej pomoc w opracowywaniu niedoskonałości
i ewentualnych trudności, jakie się pojawiły. Te zadania to zazwyczaj zastosowanie
„pseudojąkania” w codziennej sytuacji komunikacyjnej i obserwacja własnej reakcji
oraz reakcji rozmówcy. Logopeda rozpoczyna od sytuacji najłatwiejszej dla klienta
i stopniowo dochodzi do tych, które przeżywane są jako najtrudniejsze, cały czas
badając odzew osobisty, jak również społeczny.
Najważniejsze na opisywanym etapie doświadczenia z „pseudojąkaniem” to trud‑
ny do zrozumienia aspekt terapii, mający jednocześnie kluczowe znaczenie dla
stopniowego odwracania spirali narastania problemu jąkania. Odnosząc się do kon‑
ceptualizacji jąkania opracowanej przez Van Ripera (1991), należy podkreślić, że przy‑
czyną narastania problemu jest nadmiarowa reakcja emocjonalno‑behawioralno
‑poznawcza na jąkanie pierwotne uwarunkowane czynnikami neurobiologicznymi
(polegające na prostym powtarzaniu sylab czy przedłużaniu dźwięków). Wynika
ona z poczucia zagrożenia tymi mimowolnie pojawiającymi się chwilami przerwy
w toku mówienia i odruchowej na nie reakcji w postaci napięcia lub unikania, któ‑
re dodatkowo zwiększają problem z wypowiedzeniem danego słowa, a następnie
są źródłem kolejnych komplikacji w rozwoju umiejętności komunikacyjnych, tak
istotnych dla człowieka. Ta reakcja do czasu jej przepracowania w terapii w nurcie
modyfikacji zazwyczaj pozostaje nieuświadomiona, a nawet podlega swego ro‑
dzaju odszczepieniu: osoby jąkające się nie czują żadnego wpływu na sposób ją‑
kania i co najważniejsze: posiadanie wpływu wydaje im się zupełnie niemożliwe.
W terapii stopniowo, aczkolwiek z najwyższą empatią, terapeuta kwestionuje to
przekonanie, budując poczucie wpływu wobec tych aspektów jąkania, które mają
charakter wyuczony (choć dotąd nieuświadomiony i nieodczuwany) i tym samym
podlegają procesom modyfikacji (zmiany, przekształcenia, regulacji). Mając świado‑
mość trudu tego przedsięwzięcia, logopeda rozpoczyna od dobrowolnych doświad‑
czeń z pierwotną formą jąkania określaną jako „pseudojąkanie”, aby przekonywać
klienta, że w tej łagodnej formie może być ona normalną częścią stylu mówienia,
cechą mówienia, która należy bardziej do obszaru indywidualności człowieka, nie
zakłócając istotnie procesu porozumiewania się. Buduje tym samym w polu funk‑
cjonowania osoby z jąkaniem swoistą wyspę: doświadczenie niepłynności mowy
wolnej od negatywnej reakcji behawioralnej i emocjonalno‑poznawczej, będące
punktem zaczepienia i zarazem punktem odniesienia w dalszej, trudniejszej fazie
terapii jąkania (można by je nazwać też kotwicą utrzymującą kruche początkowo
poczucie wpływu na jąkanie). Terapeuta eksperymentuje wraz z osobą jąkającą się
w gabinecie, a potem w sytuacjach codziennych, sprawdzając, jaki realnie odzew
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społeczny oraz osobisty budzi łagodna forma jąkania i czy naprawdę jest to tak
jednoznacznie negatywne zjawisko, jak dotychczas sądziła. Jeżeli budzi ono w kimś
zdziwienie lub początkowo zauważalny jest brak akceptacji, to warto ustalić, jakie
są tego przyczyny. Czy wynika to ze zwyczajnego zdziwienia tą niewątpliwie nie‑
oczekiwaną niepłynnością mowy, czy jest raczej wyrazem stylu funkcjonowania
danego rozmówcy, np. w postaci nadmiernej niecierpliwości, na które warto bu‑
dować odporność psychiczną. To trudne i wymagające czasu, ale możliwe do zre‑
alizowania wyzwanie dla terapeuty i osoby z jąkaniem. Pomocna jest także psy‑
chologiczna praca nad ogólnym poczuciem wpływu na sposób budowania relacji,
komunikowania się i nad umiejętnością asertywnego zachowania.
Od początku terapii ważny jest udział w ruchu samopomocy: obserwowanie in‑
nych osób, poczucie wspólnoty, wymiana doświadczeń i próby podejmowania wła‑
snej aktywności na rzecz innych osób. Działania te, wraz ze zmianą postaw, będą
wpływać na emocjonalne przeżywanie jąkania. Terapeuta dąży do procesu wstęp‑
nej habituacji w niektórych sytuacjach, szczególnie tych z mniej utrwaloną reakcją
stresu. Sytuacjami bardziej problematycznymi, utrwalonymi będzie się natomiast
zajmować na dalszych etapach terapii.

Modyfikacja
Celem tego etapu terapii jest uzyskanie bardziej płynnego czy też kontrolowanego
jąkania. Pełnowymiarowe zaburzenie płynności mowy – z objawami towarzyszący‑
mi, zarówno ze sfery behawioralnej, jak i poznawczej oraz emocjonalnej – zostaje
przekształcone w wersję lżejszą, generującą mniej wysiłku, a także negatywnych
reakcji ze strony osoby jąkającej się, jak również słuchacza. Klient nabywa świa‑
domość proprioceptywną w zakresie aspektu motorycznego mowy (Ward, 2006;
Zückner, 2014). Ten etap terapii zapewnia zatem praktyczne strategie wspomaga‑
jące bardziej płynne jąkanie się, a jednocześnie ma wpływ na zmianę negatywnego
nastawienia do siebie jako mówcy z jąkaniem. Techniki, które są pomocne w opisy‑
wanej fazie terapii, to: anulowanie epizodu jąkania (ang. cancellation), wycofywanie
się z momentu zająknięcia (ang. pull‑out) oraz zestaw przygotowawczy (ang. prepa‑
ratory set). Dokonajmy ich krótkiej charakterystyki:
• Anulowanie epizodu jąkania (ang. cancellation) – technika nazywana także „mody‑
fikacją po bloku”; osoba poddawana terapii zazwyczaj uczy się jej jako pierwszej,
w sytuacji gabinetowej. Polega ono na wypowiedzeniu zająkniętego słowa do
końca, a po ok. trzysekundowej przerwie na przygotowanie (ruchy pantomimicz‑
ne) należy wypowiedzieć to słowo ponownie, tym razem stosując modyfikację –
łagodniejszą wersję jąkania.
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• Wycofywanie się z momentu zająknięcia (ang. pull‑out) – technika zwana „modyfi‑
kacją w trakcie bloku”. Polega na zatrzymaniu się w momencie zająknięcia, ziden‑
tyfikowaniu miejsca, gdzie skumulowane zostało napięcie, rozluźnieniu napięcia
w tym obszarze i powolnym wychodzeniu z bloku, przy równoczesnym delikat‑
nym przedłużaniu zablokowanych dźwięków i przechodzeniu od głoski do głoski.
• Zestaw przygotowawczy (ang. preparatory set) – technika zwana „modyfikacją
przed blokiem”. Dotyczy mięśni narządów mowy, które powinny w odpowiedni
sposób przygotować się do czynności mówienia przed budzącym obawę słowem:
rozluźnione narządy mowy łączą się miękko, przepływ powietrza jest łagodny, fo‑
nacja – delikatna, przedłużona, podobnie jak przechodzenie od głoski do głoski
(Ward, 2006; Jankowska‑Szafarska, 2017).

Praktyczny wymiar modyfikacji – dzieci w wieku szkolnym
Etap modyfikacji wnosi do zajęć nową jakość – dziecko zwykle ma na tyle już duże za‑
ufanie do terapeuty, że pozwala mu „dotknąć” momentów własnych zająknięć. Ćwi‑
czenia odbywają się więc teraz na rzeczywistych momentach, w których pojawia się
jąkanie, a także przed nimi i po nich. Dziecko ma szansę wypróbować techniki, które
mogą pomóc zapobiec wystąpieniu objawu jąkania w danym słowie (a nawet podczas
wypowiadania konkretnej głoski), pomogą uwolnić się z objawu jąkania oraz zmody‑
fikować brzmienie słowa, w którym objaw wystąpił. Swobodne, lekkie powtarzanie
lub przedłużanie (bez napięcia i współruchów) dziecko może zastosować, spodzie‑
wając się trudności w konkretnym słowie. Wydostając się z momentu zająknięcia,
może wykorzystać technikę pull‑out, polegającą na zatrzymaniu w momencie bloku,
rozluźnieniu napięcia i − po odzyskaniu kontroli nad mową – delikatnym przedłużeniu
głoski, po czym mówiący stara się wypowiadać w dalszym ciągu delikatnie i w miarę
możliwości bez napięć, by nie zwiększać ryzyka ponownego „utknięcia” w kolejnym
słowie. Po wypowiedzeniu słowa, w którym wystąpił blok, mówiący może także zro‑
bić pauzę i delikatnie zwierając narządy mowy oraz lekko przedłużając głoskę, wypo‑
wiedzieć dane słowo ponownie. Nie można zmuszać dziecka do wykonywania tych
ćwiczeń; terapeuta modyfikuje jąkanie jako model, a dziecko – jeśli zechce – może
nie być aktywne, może spróbować zastosować modyfikację lub nadal wykorzysty‑
wać lekkie, swobodne powtarzanie lub przedłużanie. Na tym etapie terapii logopeda
postępuje podobnie jak w zaburzeniach artykulacji: stymuluje samokontrolę słucho‑
wą, kinestezję artykulacyjną, wykorzystując pracę przed lustrem, analizowanie na‑
grań wideo itp., co powoduje, że dziecko z jąkaniem lepiej czuje i słyszy to, co dzieje
się w jego mowie (tzn. jak przebiega proces wypowiadania słów i jak brzmi to słowo,
które wypowiedziało w zmieniony sposób). Im starsze dzieci, tym więcej czasu tera‑
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peuta poświęca na analizowanie przebiegu ruchów artykulacyjnych, brzmienia gło‑
sek, a także całych słów. Zdolności metajęzykowe dzieci młodszych mogą okazać
się jeszcze niewystarczające, by dostrzec i zrozumieć tak złożone procesy językowe.
Stopniowo dzieci zyskują coraz większe poczucie kontroli nad mówieniem, co
powoduje, że w terapii obierają coraz trudniejsze cele i są coraz pewniejsze siebie
w radzeniu sobie z jąkaniem. Zrozumienie wpływu myśli na emocje pozwala zbudo‑
wać odpowiednie nastawienie do sytuacji komunikacyjnych, do mówienia w ogóle
i do siebie jako mówcy z jąkaniem.
Terapeuta powinien poinformować nauczyciela, że dziecko znajduje się obecnie
na innym etapie terapii i może chcieć zastosować w klasie techniki inne niż do‑
tychczas. Dzięki temu nauczyciel może wesprzeć je w podejmowaniu prób także
podczas lekcji. Być może dziecko będzie gotowe, by wspólnie z terapeutą prze‑
prowadzić w klasie lekcję na temat jąkania. Może się ona odbyć pod warunkiem
wcześniejszego przygotowania nauczyciela i uczniów (lekcja o inności – dostrze‑
ganie wartości w cechach odróżniających nas od innych, tolerancja), zgody dziecka
na współprowadzenie takiej lekcji, jak również zgody jego rodziców. Podczas lekcji
uczniowie mogą sprawdzić wiedzę na temat jąkania (por. np. formę quizu), próbo‑
wać jąkać się (uczeń jąkający się w roli eksperta), wchodzić w rolę osoby z jąkaniem
wypowiadającej się w rozmaitych sytuacjach i przy różnych sposobach reagowa‑
nia otoczenia na jąkanie. Pozwala to dzieciom wykazać się zrozumieniem i empa‑
tią nie tylko wobec osób z trudnościami w płynnym wypowiadaniu się, lecz tak‑
że doświadczających innego rodzaju trudności, niekoniecznie w komunikacyjnych.
Dziecko jąkające się należy przygotować do radzenia sobie z ewentualnym mob
bingiem. Warto rozmawiać o rozmaitych sposobach reagowania otoczenia na jąka‑
nie i dociekać, skąd takie zachowania mogły się wziąć (zaskoczenie, ciekawość, nie‑
pewność rozmówcy i in.). W kolejnym kroku warto przygotować zestaw możliwych
do wykorzystania zachowań w reakcji na rozmaite sytuacje społeczne – od zain‑
teresowania, ciekawości po chęć dokuczenia – i wzmacniać postawę asertywnego,
pewnego siebie mówcy. Odpowiedni zestaw materiałów informacyjnych na ten
temat powinien otrzymać również nauczyciel dziecka, w rozmowie z nim logope‑
da powinien przekazać najważniejsze informacje dotyczące jąkania i specyficznych
trudności dziecka (Dell, 2008). W miarę możliwości powinien także zorganizować
szkolenie dla nauczycieli w placówce (Scott, Guitar, red., 2012).

Stabilizacja
Etap stabilizacji ma na celu przeniesienie do codzienności wyuczonych sposobów
radzenia sobie w momentach zająknięć, wzrost poziomu spontanicznej płynności
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mowy oraz przygotowanie się na nawroty jąkania. W tej fazie kładzie się nacisk na
to, by osoba jąkająca się poradziła sobie w stresujących sytuacjach komunikacyjnych.
Terapeuta jest teraz na zdecydowanie mniej eksponowanej pozycji, stara się, by oso‑
ba z jąkaniem radziła sobie z możliwie niewielkim wsparciem lub zupełnie bez jego
pomocy (Ward, 2006). Na tym etapie pojawia się długoterminowy obszar pracy tera‑
peutycznej nad wygaszaniem utrwalonych reakcji poznawczo‑emocjonalnych na ba‑
zie korektywnych doświadczeń emocjonalnych. Wynikać będą one z zastosowania
modyfikacji jąkania, z poszerzającego się poczucia wpływu i poczucia sprawczości
w sytuacjach komunikacyjnych. Podkreśla ten mechanizm Charles Van Riper w jed‑
nym z ostatnich artykułów (Van Riper, 1991, 318), podsumowując swoje życiowe wy‑
siłki znalezienia skutecznej terapii jąkania: „Dodatkowo, kiedy [klient – A.B., L.J.S.]
odkryje, że można jąkać się bez napięcia i stosowania uników, poziom frustracji i in‑
nych negatywnych emocji opadnie”6. Długofalowe omawianie w gabinecie terapeuty
doświadczeń nabytych podczas stosowania modyfikacji w codziennych sytuacjach
życiowych obejmować będzie zarówno drobne osiągnięcia i większe sukcesy, jak
i okresowe porażki lub blokady w jej zastosowaniu. Będzie to służyć budowaniu bądź
wzmacnianiu odporności na stres i trenowaniu umiejętności kontynuowania kon‑
struktywnych wysiłków pomimo pewnych niepowodzeń, które są po prostu częścią
życia. Do zakończenia terapii zbliżamy się wtedy, kiedy osoba w niej uczestnicząca
czuje się wystarczająco stabilnie w samodzielnym radzeniu sobie z jąkaniem i tole‑
ruje niedoskonałości w mówieniu, które nadal będą obecne. Jednym z ważniejszych
czynników stabilizujących efekty terapii jest dalszy udział w ruchu samopomocy, i to
w roli coraz aktywniejszej (Tuchowska, 2017).

Praktyczny wymiar stabilizacji
Na początkowym etapie stabilizacji wciąż kluczowa jest rola terapeuty. Odbywa
się poznawcze i emocjonalne opracowywanie dobrych doświadczeń modyfikacji,
często niezauważanych lub zgoła pomijanych przez samego klienta: jeszcze długo
trwać może utrwalony nawyk zwracania uwagi tylko na momenty niepowodzeń. Te‑
rapeuta z najwyższą uwagą, niemal jak detektyw, wyłuskuje dobre doświadczenia
z opowieści osoby z jąkaniem, opisuje jak najdokładniej, ukazując wysiłek, jakiego
te zmiany wymagały i niemal uczy traktować je jako sukces, jakim niewątpliwie są.
Z własnej praktyki autorek wynika, że jest to niezwykle satysfakcjonująca część pra‑
cy zawodowej. Trudniejsze, ale tak samo ważne, jest opracowywanie okresowych
spadków formy i pojedynczych niepowodzeń, dzięki czemu buduje się stabilną tole‑
6
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rancję utrwalonej tendencji do niepłynności mowy. Akceptacja pozostałej po terapii
części jąkania, którą można by teraz nazwać po prostu niepłynnością mowy (albo
też cechą / odmiennością / czymś, co jest charakterystyczne dla mówienia danej
osoby), musi wynikać z pogłębionego ogólnego rozumienia siebie i samoakcepta‑
cji. Obraz samego siebie staje się coraz mniej skoncentrowany na wpływie jąkania,
a praca terapeutyczna dotyczy kwestii osiągnięcia równowagi pomiędzy poczuciem
sprawstwa a akceptacją ograniczeń jako zadania życiowego z obszaru rozwoju oso‑
bistego (Jankowska‑Szafarska, 2020). Bardzo ważny jest także udział w grupie sa‑
mopomocy w aktywnej roli, pomoc innym oraz podejmowanie innych aktywności
wymagających wypowiedzi, np. w klubach dla mówców (ang. toastmasters).
Generalizacja efektów terapii w pracy z dziećmi odbywa się właściwie już od
pierwszych spotkań, od momentu, w którym rodzice i dziecko zaczęli używać
w domu mowy z lekkimi, swobodnymi powtórzeniami. Przez cały czas trwania te‑
rapii terapeuta, rodzice i dziecko starają się, by umiejętności opanowane w gabine‑
cie pojawiały się w codziennej komunikacji. Terapeuta, rodzice i nauczyciele starają
się organizować sprzyjające warunki do przenoszenia „sukcesów gabinetowych” do
środowiska, aby maksymalnie ułatwić dziecku to skomplikowane zadanie.
Propozycja kolejnego etapu: Wzmacnianie integracji społecznej, pozwalającej poszerzyć i utrwalić poczucie panowania nad jąkaniem w grupie i w codziennych sytuacjach społecznych
Dzieci już od wieku przedszkolnego mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych,
zarówno odbywających się stacjonarnie, jak i online. Celem takich zajęć jest możli‑
wość przeniesienia nabytych umiejętności do codziennej komunikacji, szczególnie
z rówieśnikami, oraz stworzenie okazji do poznania innych dzieci z jąkaniem i róż‑
nych rodzajów niepłynności mowy. W swojej klasie/szkole dziecko z jąkaniem może
być jedyną osobą doświadczającą jąkania, może więc myśleć o sobie jako o jedynej
takiej osobie na świecie (oto wypowiedź jednego z kilkuletnich uczestników zajęć
grupowych dla dzieci: Nie wiedziałem, że inne dzieci też się jąkają!). Obserwując i słu‑
chając wypowiedzi rówieśników, dziecko może zauważyć, że jąkać można się na róż‑
ne sposoby (wypowiedź innego dziecka: On nie umie się jąkać!). Dzieci mają możli‑
wość eksplorowania tajemnic mechanizmów mowy i radzenia sobie z jąkaniem, ale
także otrzymują bezwarunkową akceptację ze strony terapeutów, mogą wymienić
doświadczenia z innymi dziećmi, porozmawiać na trudniejsze tematy w sprzyjają‑
cej atmosferze. Poznają obszary emocji i myśli towarzyszące jąkaniu oraz sposoby
radzenia sobie z trudnymi uczuciami, myślami o sobie i o jąkaniu. Podczas tych za‑
jęć zostaje zakwestionowanych wiele stereotypów, błędnych przekonań na temat
tego zaburzenia mowy oraz osób, które się z nim zmagają. Dzieci mają szansę na
wzmacnianie pewności siebie, doświadczanie sukcesów i porażek podczas podej‑
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mowania nowych wyzwań i utwierdzanie się w przekonaniu, że są wyjątkowe i war‑
tościowe takie, jakie są. Ich inny, niepowtarzalny dla każdego z dzieci sposób mó‑
wienia staje się jeszcze jedną cechą, a nie wadą, którą należy bezwzględnie i w stu
procentach skorygować. Nie oznacza to, że pozostawia się jąkanie „niezaopiekowa‑
ne”, lecz uzbraja się dzieci w sposoby pozwalające na opanowanie objawów w mo‑
wie i daje się im swobodny wybór techniki oraz tego, czy w ogóle z niej skorzystają.
W ten sposób dzieci mają możliwość kontrolowania własnej mowy. Zarówno plan
wypowiedzi, jak i jej wykonanie w całości pozostają w ich gestii, nie są sterowane
z zewnątrz poprzez kontrolujące stan płynności mowy otoczenie. Potrzeba samo‑
stanowienia jest naturalna i dotyczy także mówienia, dlatego też swobodny wybór
tego, co dziecko powie, jak to powie i kiedy to powie, powinien leżeć u podstaw
każdego oddziaływania terapeutycznego, którego celem jest pomoc osobie z trud‑
nościami w porozumiewaniu się.
W terapii modyfikacji jąkania wykorzystującej podejście nieunikania jąkania (ang.
non‑avoidance therapy) dzieci w wieku szkolnym przechodzą trening kompetencji
społecznych. Zawiera on m.in.: opanowywanie podstawowych kompetencji komuni‑
kacyjnych (np. nawiązywanie kontaktu wzrokowego), uświadamianie, identyfikowa‑
nie i wyrażanie emocji powiązanych z jąkaniem, regulację emocjonalną (np. radzenie
sobie z lękiem w sytuacjach komunikacyjnych), umiejętności poznawcze (zmiana my‑
śli i postaw wobec jąkania) oraz kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów
i konfliktów, także w sytuacji mobbingu. Istotne jest również odczulanie w zakre‑
sie stosowania technik w obecności kolegów/przyjaciół czy nabywanie świadomo‑
ści ciała, niezbędnej do rozpoznawania i regulowania napięcia (Kuckenberg, 2015).
W pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi duże znaczenia ma także wychodzenie
ze strefy komfortu tworzonej przez środowisko terapeutyczne lub samopomocowe
dla osób z jąkaniem, np. poprzez udział w warsztatach umiejętności społecznych
czy warsztatach samopoznania organizowanych dla szerokiego grona odbiorów
zainteresowanych rozwojem osobistym. Klienci stosują tu modyfikację jąkania, ale
jednocześnie są zaangażowani w oryginalne, inne niż radzenie sobie z jąkaniem
cele tych spotkań. Jedynym dodatkowym/terapeutycznym zadaniem związanym
z jąkaniem mogłoby być uważne obserwowanie stylu radzenia sobie ze stresem
pozostałych członków grupy, np. w sytuacji lęku przed ekspozycją społeczną bądź
innymi indywidualnymi ograniczeniami, chociaż w tej sytuacji nie będzie to jąkanie. Celem tych działań jest to, aby w coraz mniejszym stopniu identyfikować się
z jąkaniem jako głównym problemem w życiu, aby zobaczyć je w kontekście całej
osobowości i ogólnych wyzwań życiowych. Należałoby aktywnie sprzyjać temu, by
jąkanie odgrywało coraz mniej znaczącą rolę w obrazie Ja, aby stawało się jedną
z wielu cech stanowiących o czyjejś indywidualności, choć bardzo trudno będzie
dojść do pełnej neutralności. Nie da się bowiem, według doniesień współczesnych
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badań naukowych (np. tych z obszaru psychoterapii), całkowicie wygasić utrwalo‑
nych wzorców reagowania, można je tylko modyfikować. Możemy też zadać pyta‑
nie osobom nieustępliwie dążącym do perfekcji, czy warto poświęcać temu czas
i energię, czy lepiej skierować ją na inne, oczekujące na uwagę sfery życia. Jak
ujęła to Rachel Everard: „Sukces w terapii oznacza, że osoby z jąkaniem nie uży‑
wają już pojęcia »jąkanie«, definiując to, kim są, że potrafią radzić sobie z jawnymi
i ukrytymi objawami niepłynności i że prowadzą pełne, bogate i znaczące życie”
(Blanchet i in., 2020, 21).
Tabela 1. Etapy terapii – cele i techniki
Etap terapii

Etap
wstępny –
informacje,
kontrakt
Motywacja

Identyfikacja

Odczulanie

Cele

Techniki

Przekazanie informacji na temat do‑ Kontrakt terapeutyczny, otwarte mó‑
stępnych metod, możliwość wypró‑ wienie o jąkaniu, demonstrowanie
bowania rozmaitych podejść, podję‑ różnic w podejściach terapeutycz‑
cie decyzji o rodzaju terapii.
nych.
Gotowość do podjęcia terapii, rozwa‑ Poszukiwanie źródeł motywacji,
żenie korzyści i trudności, jakie niesie uwzględnianie motywów klienta,
ze sobą terapia.
informowanie o możliwych trud‑
nościach podczas terapii i efektach
zmiany.
Uzyskanie wglądu w naturę własne‑ Rozpoznawanie i identyfikowanie
go jąkania – świadomość objawów objawów pierwotnych i wtórnych.
pierwotnych i wtórnych, postaw, my‑ Konfrontacja z myślami, emocjami,
śli i emocji. Gotowość do otwartego postawami.
mówienia o tym.
Oswajanie z jąkaniem, reakcjami słu‑ Oswajanie z jąkaniem poprzez de‑
chaczy, upływem czasu, zmniejszenie monstrowanie łagodnych form nie‑
nasilenia trudnych emocji. Wzmac‑ płynności. Otwarte jąkanie, pseudo‑
nianie odporności psychicznej osoby jąkanie, „zamarzanie” – zgodnie
z jąkaniem. Zwiększenie poczucia z zasadą stopniowania trudności.
wpływu w sytuacjach komunikacyj‑
nych. Zauważanie kolejnych kroków
w odzyskiwaniu wpływu na proces
mówienia.
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cd. tabela 1.
Etap terapii

Cele

Techniki

Modyfikacja

Przekształcenie pełnowymiarowego Anulowanie epizodu jąkania (mody‑
zaburzenia płynności mowy w wer‑ fikacja po bloku), wycofywanie się
sję lżejszą, wymagającą mniejszego z momentu zająknięcia (modyfikacja
wysiłku oraz minimalizującą nega‑ w trakcie bloku), zestaw przygoto‑
tywne reakcje ze strony mówiącego wawczy (modyfikacja przed blokiem).
i słuchacza. Nabycie świadomości
proprioceptywnej w zakresie aspektu
motorycznego mowy. Zmiana nega‑
tywnego nastawienia do siebie jako
mówcy z jąkaniem.
Stabilizacja
Przeniesienie do codzienności wy‑ Omawianie doświadczeń związanych
uczonych sposobów radzenia so‑ ze stosowaniem modyfikacji jąkania
bie w momentach zająknięć, wzrost w codziennych sytuacjach.
poziomu spontanicznej płynności
mowy oraz przygotowanie na nawro‑
ty jąkania.
Wzmacnianie Trening kompetencji społecznych. Trening podstawowych kompetencji ko‑
integracji
Odczulanie w zakresie stosowania munikacyjnych. Uświadamianie, idenspołecznej
technik w obecności kolegów/przy‑ tyfikowanie i wyrażanie emocji po‑
jaciół. Nabywanie świadomości ciała wiązanych z jąkaniem. Zwiększanie
niezbędnej do rozpoznawania i regu‑ świadomości ciała, m.in. poprzez roz‑
lowania napięcia. Okazja do poznania poznawanie obecnego w nim napięcia.
innych dzieci/osób z jąkaniem oraz Zmiana myśli i postaw wobec jąkania.
możliwość trenowania sposobów na Ćwiczenia w zakresie rozwiązywania
radzenie sobie z jąkaniem – grupowe problemów i konfliktów (mobbing).
zajęcia terapeutyczne, spotkania klu‑ Wypowiadanie się w obecności kole‑
bów samopomocowych.
gów/przyjaciół z modyfikacją jąkania.
Źródło: Opracowanie własne.

Możliwości i ograniczenia terapii metodą modyfikacji jąkania
Metoda terapii jąkania bardziej płynnego nie jest jeszcze w Polsce tak popularna, jak
rozmaite podejścia w nurcie upłynniania mowy. Logopedzi, którzy chcieliby włączyć
umiejętność pracy metodą modyfikacji do swojego warsztatu pracy, powinni przejść
odpowiednie szkolenia i wdrażać się do pracy pod okiem bardziej doświadczonych
terapeutów (Sandrieser, Schneider, 2015). Niestety, nie jest to jeszcze tak powszech‑
na praktyka, jak w innych krajach świata. Polscy logopedzi nie zawsze dysponują
wystarczającym przygotowaniem zawodowym (szkolenia podstawowe w zakresie
terapii jąkania, konkretnej metody oraz pracy z rodzicami, szkolenia rozwijające,
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poddawanie się superwizji czy koleżeńskim interwizjom), które ułatwia uzyskanie
odpowiedniego nastawienia do jąkania (pomoc w ustalaniu realistycznych celów;
gotowość do współpracy z rodzicami, innymi specjalistami i przedstawicielami sa‑
mopomocy; gotowość do modelowania swobodnego mówienia o jąkaniu; umie‑
jętność nawiązania dobrego kontaktu terapeutycznego i rozmawiania na trudne
tematy; gotowość do poddania się superwizji) oraz wypracowanie właściwego za‑
chowania komunikacyjnego w rozmowie z osobą jąkającą się – niepodzielna uwaga,
aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnych, mówienie naprzemienne, nie‑
przerywanie itp., które są niezbędne do efektywnego udzielania pomocy terapeu‑
tycznej (Sandrieser, Schneider 2015). Polscy terapeuci korzystają jednak z dorobku
swoich poprzedniczek, które doskonaliły się w terapii metodą modyfikacji jąkania
podczas szkoleń zagranicznych i dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem (por.
artykuły i publikacje m.in. W. Kosteckiej, L. Jankowskiej‑Szafarskiej, E. Haponiuk).
Odbyło się w Polsce także kilka warsztatów na temat modyfikacji jąkania u małych
dzieci (szkolenia z metody Mini‑KIDS prowadzone przez Petera Schneidera), jak
również warsztaty z modyfikacji jąkania u osób dorosłych (prowadzone przez Lu‑
cynę Jankowską‑Szafarską i Jagodę Tuchowską), ale zapotrzebowanie jest znacznie
większe niż dostępna oferta szkoleniowa.
Terapeuta chcący pracować metodą modyfikacji jąkania powinien być odczulony
na wszystkie aspekty tego zaburzenia płynności mowy. Nie wszyscy mają łatwość
demonstrowania lekkich, łagodnych objawów jąkania, co wiąże się zapewne ze
społecznym tabu towarzyszącym temu zaburzeniu płynności mowy. Umiejętności
modelowania swobodnego powtarzania lub przedłużania głosek w każdej sytuacji,
otwartego mówienia o jąkaniu trzeba się nauczyć, aby terapeuta potrafił zrobić
wszystko to, o co prosi swoich klientów, i by mógł skutecznie pomagać im w odzy‑
skiwaniu poczucia kontroli nad mówieniem (Dell, 2008).
W metodzie jąkania się bardziej płynnego zbieranie danych dotyczących postę‑
pów w terapii nie jest tak istotne, jak w np. w podejściu upłynniania mowy, trud‑
niej jest bowiem ocenić zmiany zachodzące w postawach osoby podejmującej te‑
rapię i zmiany jakościowe w charakterze jąkania. Zmiany zachodzące w postawach
osób podejmujących terapię oraz zmiany jakościowe o charakterze jąkania można
ocenić w badaniu BAB Martine Vanryckeghem. Struktura programu terapeutycz‑
nego jest swobodna, wymaga więc od logopedy elastyczności, samodzielności
i umiejętności dopasowywania podejmowanych działań do zmieniających się re‑
aliów terapii, co może sprawiać kłopoty początkującym logopedom, ale pozwala
przy tym na spontaniczną aktywność i przynosi wiele radości terapeucie i dzie‑
ciom. Przygotowanie studentów logopedii do pracy tą metodą nie jest łatwe, po‑
nieważ każda osoba prowadzona jest odmiennie (np. niepowtarzalna jest zawsze
interakcja pomiędzy podmiotem terapii i terapeutą), a od logopedy wymaga się
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w tym podejściu także wyczucia czasu i umiejętności udzielania wsparcia emocjo‑
nalnego (Guitar, Peters, 2014).
Należy dodać, że metoda modyfikacji stawia wyzwania zarówno przed terapeu‑
tą, jak i klientem, gdyż konfrontuje z możliwością wwu na sposób jąkania, pomaga
przełamywać nieprzyjemne emocje, przekraczać własne ograniczenia. Uchodzi więc
za trudniejszą do wyuczenia niż np. metoda upłynniania mowy (Ochsenkühn i in.,
2010). Z drugiej jednak strony umiejętność radzenia sobie z trudnościami w wypo‑
wiadaniu się, towarzyszącymi tym trudnościom emocjami, postawami, myślami na
temat jąkania i siebie jako jąkającego się mówcy, a ponadto umiejętność reagowa‑
nia na zachowania słuchaczy/rozmówców mogą być przydatne w życiu (jako wzór/
schemat postępowania w trudnych sytuacjach).
Niewątpliwą zaletą tego podejścia jest to, że zostało ono przystosowane do pra‑
cy z osobami jąkającymi się bez względu na przedział wiekowy – w tym z dziećmi
już od 2,5 lat – i niezależnie od tego, jak długo trwają objawy niepłynności w mowie
(Sandrieser, Schneider, 2015; Dell, 2008). W pracy z rodzicami dzieci jąkających się
modyfikacja może łączyć się z oporem rodziców/opiekunów przed terapią, która
zaprasza ich do jąkania się wraz z dziećmi, może powodować dyskomfort, a także
nieść ze sobą ryzyko niewłaściwego modelowania przez nich swobodnego jąkania
się. Przejściowe nasilenie objawów niepłynności mowy w początkowym etapie te‑
rapii także może być sygnałem niepokojącym dla rodziców, dlatego konieczne jest
przygotowanie ich przez terapeutę na taką ewentualność.
Metoda modyfikacji umożliwia uwolnienie się z pojedynczego zająknięcia bez ko‑
nieczności zmiany na stałe sposobu mówienia, który bywa nienaturalny w odbiorze.
W szerszej perspektywie oferuje natomiast pomoc w odzyskaniu panowania nad
wypowiadaniem się. Pomimo nadal obecnego w mowie nieznacznego jąkania, któ‑
re osoba z jąkaniem akceptuje i które jej nie przeszkadza, potrafi ona wypowiadać
się swobodnie w różnych sytuacjach społecznych. Jak stwierdza Dell: „zadaniem
terapeuty nie jest »wyleczenie« dziecka z jąkania, ale odwrócenie kierunku zmian
w jego mówieniu, to znaczy wyeliminowanie czynników powodujących pogłębianie
się problemu i kształtowanie takich, które sprzyjają powrotowi do coraz łagodniej‑
szej formy zacinania się” (Dell, 2008: 114).
Modyfikacja jąkania w wersji dostosowanej do potrzeb dzieci w dużym stopniu
włącza otoczenie do terapii, dzięki czemu rozpowszechnianie wiedzy o jąkaniu i ko‑
rzystnych sposobach reagowania na nie rozprzestrzenia się w środowisku.
Skuteczność tego podejścia nie jest jak na razie wystarczająco udokumentowana,
szczególnie w obszarze pracy z małymi dziećmi – niektóre badania jeszcze trwają
(por. wyniki badań nad modyfikacją jąkania: Blomgren i in., 2005; Euler i in., 2014;
Laiho, Klippi, 2007; Natke i in., 2010; za: Neuman i.in., red, 2017:113).
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Tabela 2. Możliwości i ograniczenia modyfikacji jąkania
Możliwości

•
•
•
•
•
•

Odczulenie
Swobodna struktura programu
Techniki uwalniania z niepłynności
Możliwość zapanowania nad mówieniem
Jąkanie akceptowalne
Metoda dla każdego przedziału wieko‑
wego (dzieci od 2,5 lat)
• Współpraca z rodzicami
• Rozpowszechnianie wiedzy o jąkaniu
w otoczeniu dziecka z jąkaniem
• Szerokie zastosowanie metody – przygo‑
towuje do radzenia sobie z trudnościami,
co może przydać się nie tylko podczas
mówienia

Ograniczenia/trudności
podczas stosowania metody

• Niewystarczające przygotowanie zawo‑
dowe logopedy w zakresie metody
• Niewystarczające odczulenie samego te‑
rapeuty
• Konfrontacja z jąkaniem, trudnymi emo‑
cjami i in.
• Początkowy
dyskomfort
podczas
pseudojąkania
• Ryzyko niewłaściwego wykonywania
pseudojąkania
• Niezbędna koncentracja podczas korzy‑
stania z technik
• Przejściowe nasilenie objawów jąkania
na początku terapii powodujące zniechę‑
cenie
• Brak przekonania ze strony rodziców do
idei modyfikacji pomimo oddziaływań
terapeutycznych oraz trudności z wygo‑
spodarowaniem czasu i przestrzeni w so‑
bie, by prowadzić ćwiczenia z dzieckiem
w domu
• Niewiele badań skuteczności

Opracowanie własne na podstawie: Sandrieser, Schneider, 2015; Guitar, Peters, 2014; Ochsen‑
kühn i in., 2010.

Zakończenie
Metoda modyfikacji jąkania otwiera szeroką perspektywę – zarówno przed terapeu‑
tą, jak i osobami podejmującymi terapię, w zakresie możliwości odzyskania kontroli
nad procesem mówienia. Rozległość obszarów, których dotyczy, pozwala na uzna‑
nie jej za jedną z najbardziej kompleksowych metod terapii jąkania odnoszącą się
do wszystkich trzech aspektów tego zaburzenia płynności mowy: behawioralnego,
kognitywnego i afektywnego. Możliwość uniezależnienia się od terapeuty i samo‑
dzielnego sterowania/zarządzania komunikacją we wszystkich sytuacjach stano‑
wi jej niezaprzeczalną zaletę. Nie jest ona jednak wolna od mankamentów, tak jak
wszelkie inne metody wykorzystywane przez specjalistów zawodowo związanych
z pomaganiem; najczęściej zgłasza się tu niewystarczające potwierdzenie jej sku‑
teczności w badaniach naukowych. Mimo to daje terapeutom możliwość oddzia‑
ływania wobec osób z jąkaniem w każdym wieku i niezależnie od czasu jego trwa‑
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nia, pomaga im budować poczucie sprawczości, które obok wsparcia społecznego
uznawane jest za jedno z głównych źródeł powodzenia terapii.

Załącznik 1. Studia przypadków (terapeuta Aleksandra Boroń)
Przykład 1
Mężczyzna z jąkaniem w wieku 20 lat. Jąkanie towarzyszy mu od dziecka. Nigdy nie
był w terapii. Postrzegał siebie jako nieatrakcyjnego nie tylko z powodu niepłynno‑
ści mowy. W rozmowie z terapeutką udało się ustalić, jaki jest jego zdaniem wzo‑
rzec atrakcyjnego mężczyzny – poza płynnością mowy wymienił wszystkie cechy
zewnętrzne i wewnętrzne, jakie swoim zdaniem posiadał. Wówczas stwierdził: Gdy‑
by nie jąkanie, nie miałbym problemu ze znalezieniem dziewczyny. Logopeda starała się
więc wspólnie z nim „rozpracować” jego jąkanie, rozłożyć je na czynniki pierwsze.
Moment zająknięcia zwykle poprzedzało napięcie odczuwalne w ciele (tors, krtań,
gardło). Wzmożone emocje nasilały te odczucia, dodatkowo mężczyzna myślał o so‑
bie jak najgorzej, przewidywał porażkę, chciał jak najszybciej uciec z sytuacji komu‑
nikacyjnej. Zdaniem terapeutki mężczyzna potrzebował wsparcia psychologicznego,
ale nie zdecydował się na konsultację ze specjalistą. Praca z jąkaniem obejmowała:
myślenie o sobie i swoim jąkaniu, emocje w związku z mówieniem, reakcjami od‑
biorców i doznaniami płynącymi z własnego ciała oraz sposoby uwalniania napięcia,
swobodnego powtarzania i przedłużania dźwięków mowy. Logopeda wsparła się
elementami podejścia mindfulness oraz relaksacją autogenną Schultza (mężczyzna
korzystał z nagrań w domu). Mindfulness bardzo mu się spodobał i zaczął korzystać
z jego założeń na co dzień, nie tylko w odniesieniu do trudności w mówieniu. Poznał
grupę pasjonatów tego nurtu w Internecie i spotykał się nimi regularnie. Wsparcie
ze strony rodziców było śladowe, mężczyzna właśnie się od nich wyprowadził, i to
bardzo daleko, mieszkał sam, ale miał przyjaciół po sąsiedzku. Ogólnie był akcepto‑
wany, choć zdarzały się drobne żarty z jego niepłynności, bez cech mobbingu. Po‑
czątkowo mężczyzna mówił, że zaprzestał poszukiwania partnerki życiowej, ale po
pewnym czasie to słowo udało się zmienić na „odłożyłem na później”, co oznacza‑
ło, że się nie poddał. W terapii stopniowo zaczął stosować swobodne powtarza‑
nie sylab i przedłużanie głosek w momentach zająknięć, w połączeniu z poczuciem
rozluźniania mięśni ciała. Terapeutka starała się też wpłynąć na sposób myślenia
klienta – długo trwało poszukiwanie „dobrych myśli” w powiązaniu z mówieniem.
Najpierw nazywał konkretne umiejętności, które zdobywał (stopniowo od: potra‑
fię swobodnie powtarzać głoski i sylaby, potrafię delikatnie przedłużać głoski, potrafię
wydostać się z bloku, aż do: potrafię powiedzieć to, co chcę, jak chcę, kiedy chcę), po‑

326

Aleksandra Boroń, Lucyna Jankowska‑Szafarska

tem przyszła kolej na zaznajomienie się z ogólnymi zasadami dobrej komunikacji
(np. podczas rozmów w szkole) i na umiejętność ich stosowania oraz przyjemność
z mówienia na ulubione tematy. Emocje, które towarzyszyły jąkaniu w momentach
silnych zająknięć (wstyd, strach przed reakcją rozmówcy, niepewność, czy sobie po‑
radzi), początkowo się nie zmieniły, lecz nie pojawiały się, gdy mężczyzna stosował
swobodne powtórzenia i przedłużenia. Był bardzo zdeterminowany do wprowadze‑
nia zmian w swojej mowie – gdy tylko poczuł się pewniej w stosowaniu swobodnych
powtórzeń i przedłużeń, używał ich w niemal każdej rozmowie, nawet mówiąc do
siebie. Ta „zawziętość” początkowo niepokoiła terapeutkę, ale zaowocowała biegło‑
ścią w stosowaniu technik, a także szybkim transferem, czego w tak krótkim czasie
się nie spodziewała. Mężczyzna odwiedzał logopedę coraz rzadziej, w końcu uznał,
że sam sobie poradzi, i zakończył terapię. Jego dalsze losy nie są terapeutce znane.
Przykład 2
Dziewczynka (7 lat), jąka się od 3 lat, jej mama też jest osobą jąkającą się. Dziewczyn‑
ka od początku była bardzo świadoma trudności w mówieniu. W przedszkolu była
wycofana, małomówna, w szkole jest podobnie, nie ma przyjaciół (jej przedszkol‑
na przyjaciółka chodzi do innej szkoły). W domu mówi niemal bez przerwy, choć
ostatnio bardzo zmaga się z jąkaniem, szczególnie z blokami. Gdy jest ich dużo, to
czasem rezygnuje z dokończenia zdania. Dziewczynka otwarcie nazwała problem:
czasem „buzia nie chce jej się otworzyć”, ale nie wchodziła w rozmowę o szczegó‑
łach tych trudności, powiedziała tylko: Zrób coś! Na pytanie, czy lubi mówić, od‑
powiedziała: Przedtem tak. Nie chciała rozmawiać o uczuciach, jakie towarzyszą jej
podczas mówienia, ani też o tym, co myśli na temat jąkania. Chciała, żeby logopeda
jej powiedziała, co zrobić, żeby „buzia zawsze się otwierała do mówienia”. Terapia
rozpoczęła się więc od etapu różnicowania napięcia i rozluźnienia oraz umiejętno‑
ści delikatnego przedłużania dźwięków mowy. Umiejętność uwalniania się z bloków
była bardzo potrzebna temu dziecku, by mogło wyrażać siebie, a powtórzenia i nie‑
liczne przedłużenia ogóle mu nie przeszkadzały (początkowo dziecko nawet ich nie
zauważało w swojej mowie). Mama dziewczynki miała wiele obaw o jej przyszłość,
szczególnie z powodu niedobrych wspomnień z okresu szkolnego. Potrzebowała
wsparcia nie tylko ze strony terapeutki, ale także od osób, które przeżywały podob‑
ne zmartwienia jako rodzice dzieci z jąkaniem (stąd decyzja o dołączeniu do grupy
wsparcia dla rodziców), nie odczuwała natomiast potrzeby pomocy terapeutycznej
w zakresie własnego jąkania.
Dziewczynka przeszła etap odwrażliwiania na upływ czasu podczas bloków, na
stres podczas szkolnych sytuacji komunikacyjnych (nowe dzieci w klasie, nowa pani)
i na reakcje otoczenia (przerywanie i kończenie za nią jej wypowiedzi). Nauczyciel‑
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ka otrzymała broszury i plakaty oraz informacje na temat terapii od logopedy. Etap
generalizacji nastąpił dość szybko – dziewczynka zaczęła stosować swobodne prze‑
dłużanie w domu (z mamą i z siostrą, tata nie chciał brać udziału terapii ze względu
na pracę wyjazdową oraz częstą i długotrwałą nieobecność w domu), a potem także
w szkole. Jąkanie pozostało w jej mowie w postaci lekkich jedno- lub dwukrotnych
powtórzeń oraz sporadycznych przedłużeń, z blokami zazwyczaj sobie radziła, choć
w sytuacji silnie emocjonującej było to dla niej trudne. Sama zdecydowała, że już
sobie radzi z mówieniem i nie musi więcej przyjeżdżać do gabinetu. Jej mama przy‑
woziła ją jednak jeszcze kilka razy w coraz dłuższych odstępach czasu, gdyż sama
odczuwała potrzebę wsparcia.
Przykład 3
Chłopiec (12 lat), jąka się od 6 lat. Początkowo logopedzi zapewniali rodziców, że
chłopiec wyrośnie z jąkania, potem jąkanie zmniejszyło nasilenie, ale od czwartej
klasy dokucza mu dość mocno, głównie jest to wielokrotne powtarzanie głosek lub
sylab w nagłosie. Sprawia to, że nauczycielka i rówieśnicy muszą dość długo czekać,
aż chłopiec rozpocznie wypowiedź. W klasie jest zaledwie 12 uczniów, wszyscy zna‑
ją się od przedszkola, więc przywykli do sposobu wypowiadania się kolegi, rodzice
coraz bardziej jednak się martwią o przyszłość syna. Jest on bardzo wysportowany,
od wczesnego dzieciństwa ćwiczy pływanie, jeździ na zawody i zdobywa medale.
Rodzina jest z niego bardzo dumna. On sam lubi pływać i cieszą go sukcesy, ale ma
kłopot z porozumiewaniem się na basenie, gdzie trzeba mówić głośno i wyraźnie, naj‑
lepiej zwięźle i szybko. Jako zwycięzcę zawodów zaproszono go do wywiadu i prze‑
jął się tym, że nie mógł się wypowiedzieć tak, jak by chciał. Ogólnie lubi mówić, nie
wstydzi się jąkania. Uważa, że potrafi dobrze opowiadać, szczególnie dowcipy, choć
denerwuje go, że nie potrafi przerwać niekończących się powtórzeń. Samodzielnie
wypróbował różne sposoby wypowiadania się (mowa skandowana, śpiewna, ude‑
rzanie rytmicznie nogą w takt wypowiedzi), bezskutecznie. Próbuje więc ciałem po‑
wstrzymać powtórzenia głosek lub sylab – wygina się, przekręca głowę, czasem za‑
ciska zęby. W terapii zdecydowanie odrzucił propozycję zmiany sposobu mówienia
(to już wypróbował samodzielnie), chciał poznać sposoby na zatrzymanie powtórzeń.
Po zapoznaniu się z budową i funkcjonowaniem narządów mowy oraz przebiegiem
procesu mówienia wspólnie z logopedą poszukiwał miejsc, w których powstawało
jego jąkanie. Okazało się, że chłopiec odczuwa napięcie mięśni warg i języka oraz
zaciskanie gardła – właśnie tam, gdzie powstają głoski, które najczęściej powtarza.
Z pomocą logopedy różnicował więc wypowiadanie tych głosek z silnym napięciem
i swobodnie, bez napięcia, a potem z wysiłkiem i z dodatkowymi ruchami ciała oraz
bez wysiłku, powstrzymując ruch konkretnej części ciała. Następnie starał się zamie‑
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niać głoski/sylaby wypowiadane z wysiłkiem na te same, lecz wypowiadane lekko,
swobodnie, bez napięcia i współruchów. Stopniowo chłopiec odzyskiwał poczucie
kontroli nad wypowiadaniem tych dźwięków mowy. Na co dzień nie starał się mó‑
wić inaczej niż zwykle, ale w momencie, gdy mu to było potrzebne, zmieniał sposób
mówienia na lżejszy lub też (przewidując, które słowo będzie mu trudno rozpocząć
bez powtórzeń) przedłużał lekko pierwszą głoskę tego słowa. Nie lubił swobod‑
nych powtórzeń zastępujących powtórzenia napięte, uważał to za „półśrodek”, nie
chciał w ogóle wypowiadać się z powtórzeniami w nagłosie. Co ciekawe, powtórze‑
nia w śródgłosie lub w wygłosie tak bardzo mu nie przeszkadzały. Kiedy osiągnął swój
cel – opanował rozpoczynanie wypowiedzi bez powtórzeń – stracił zainteresowanie
sposobami radzenia sobie z innymi objawami niepłynności w mowie. Pomimo że ro‑
dzice bardzo chcieli, by kontynuował terapię, widząc większą łatwość wypowiadania
się syna, chłopiec stanowczo twierdził, że nie potrzebuje pomocy. Jego rodzice pra‑
gnęli także, by nauczył się jeszcze innych sposobów radzenia sobie z jąkaniem. Stop‑
niowo zaczął więc ulegać im, mówiąc do logopedy: No dobra, skoro oni chcą, to niech
mi pani pokaże te sposoby, ale było jasne, że jeśli nawet się ich nauczy, to nie będzie
z nich korzystał, bo nie widział takiej potrzeby. Terapia zakończyła się więc w mo‑
mencie, gdy osoba zainteresowana stwierdziła, że otrzymała wystarczającą pomoc.

Pytania kontrolne
1. Jakie są założenia metody modyfikacji jąkania?
2. Jakie są kolejne etapy terapii?
3. Jakie techniki wykorzystuje się w metodzie modyfikacji jąkania?
4. Jak własnymi słowami opisałabyś/opisałbyś ideę modyfikacji jąkania?
5. Czy odnalazłabyś/odnalazłbyś w niej jakieś podobieństwa do ogólnych sytuacji
życiowych, np. sytuacji radzenia sobie ze stresem?
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Rozdział 10
Anke Kohmäscher, Patricia Sandrieser, Peter Schneider

KIDS – metoda modyfikacji jąkania dla dzieci w wieku szkolnym

Wprowadzenie
Rozwinięcie skrótu: KIDS, czyli: Dzieciom wolno się jąkać, to prowokacyjna wypo‑
wiedź stanowiąca trzon konceptu terapeutycznego autorstwa Sandrieser i Schnei‑
dera (2015). W tym zdaniu zawarli oni kluczowy aspekt metody: brak unikania. Nie
oznacza to jednak, że dzieci są pozostawione „na pastwę” jąkania. Przywołane zda‑
nie powinno być uzupełnione następująco: Mogą się nauczyć, jak to robić lekko, bez
lęku i dzięki temu odnosić sukcesy w komunikacji oraz w życiu społecznym. Jeśli bo‑
wiem jąkanie jako zachowanie niepożądane będzie podlegało sankcjom w społe‑
czeństwie i dzieci przyjmą takie nastawienie, objawy jąkania będą traktowały jako
błędy, z których trzeba się wydostać tak szybko, jak to tylko możliwe, co doprowa‑
dzi do zwiększonego wysiłku i reakcji ucieczki. Z powodu lęku przed wystąpieniem
kolejnego objawu oraz negatywnych reakcji otoczenia będą one unikały jąkania.
W konsekwencji obniży się jakość ich życia. Natomiast gdy doświadczą przyzwole‑
nia na jąkanie, nastąpi przerwanie zaklętego kręgu, a strach oraz reakcje walki i uni‑
kania okażą się zbędne. Dlatego też KIDS koncentruje się z jednej strony na emo‑
cjonalnych, poznawczych i społecznych aspektach jąkania, a także na intensywnym
włączaniu otoczenia, z drugiej zaś strony przekazuje kluczowe strategie służące
kontrolowaniu zająknięć – z tego powodu KIDS zaliczane jest do nurtu modyfikacji
jąkania (Natke, Kohmäscher, 2020). Metoda ta została opracowana w dwóch wer‑
sjach: Mini‑KIDS (Sandrieser, Schneider, 2015; Waelkens, 2018) dla dzieci w wieku
2−6 lat oraz Schul‑KIDS dla dzieci w wieku 7−12 lat. W dalszej części artykułu me‑
toda KIDS początkowo opisywana będzie całościowo, następnie autorzy będą się
koncentrować na Schul‑KIDS.
Sytuacja jąkających się dzieci w wieku szkolnym różni się pod wieloma wzglę‑
dami od sytuacji dzieci młodszych. Po rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej
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dzieci te są konfrontowane z wielorakimi, językowo i emocjonalnie wymagający‑
mi sytuacjami komunikacyjnymi. Przyjaciele stają się coraz ważniejsi (Daniels i in.,
2012) a prawdopodobieństwo bycia wyśmiewanym i/lub prześladowanym jest
w wypadku dzieci jąkających się większe, niż u ich niejąkających się rówieśników
(Erickson, Block, 2013). Ponadto znacznie zmniejszają się szanse na trwałe, samo‑
istne ustąpienie objawów jąkania (remisję); podczas gdy u dzieci w wieku poniżej
10 lat prawdopodobieństwo wystąpienia remisji sięga 75%, to w przedziale wie‑
kowym 8−12 lat jest znacząco niższe i wynosi 50% (DGPP, 2016). Z tego właśnie
powodu tak ważna jest skuteczna terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, po‑
zwalająca uzyskać przynajmniej wyraźną poprawę w zakresie objawów i zapobiec
ich negatywnemu wpływowi powodującemu np. lęk przed mówieniem w szkole.
Metody z nurtu modyfikacji jąkania, jak np. KIDS, oparte na podejściach opraco‑
wanych z myślą o osobach dorosłych, uwzględniają także specyficzne potrzeby
dzieci w wieku szkolnym. Zgodnie z wynikami badań szczególne znaczenie mają
poczucie sprawczości i odporność psychiczna, które znacząco wpływają na jakość
życia (Carter i in., 2017; Plexico i in., 2019).
Liczba badań nad skutecznością terapii w tym przedziale wiekowym jest bardzo
niewielka (szczególnie jeśli chodzi o modyfikację jąkania) i ogranicza się do tera‑
pii grupowej. Laiho i Klippi (2007) dowiedli ilościowej i jakościowej poprawy w za‑
kresie symptomatyki jąkania uzyskanej w wyniku intensywnej terapii w grupie 21
dzieci w wieku 6,8−14 lat, która utrzymywała się po 9 miesiącach od zakończenia
terapii. Podejścia w nurcie modyfikacji jąkania mogą być zatem skuteczne w przy‑
padku dzieci w ww. przedziale wiekowym, jednakże poziom ich skuteczności jest
obecnie nieznany, a dostępnych dowodów nie można po prostu przenieść na inne
formy terapii.

Historia powstania i podłoże teoretyczne metody KIDS
Podejście modyfikacji jąkania w terapii osób dorosłych jest od bardzo dawna szero‑
ko rozpowszechnione w Niemczech i już wcześniej niektórzy logopedzi wykorzysty‑
wali elementy modyfikacji jąkania do pracy z dziećmi w wieku szkolnym, nie publi‑
kując jednak swoich doświadczeń. Przyznać trzeba, że (jak w wielu innych krajach)
panowała tu duża niepewność co do tego, w jaki sposób najlepiej pomóc jąkają‑
cym się dzieciom w wieku szkolnym, a wielu logopedów unikało podejmowania się
terapii jąkania. Częściej stosowano podejścia pośrednie lub psychoterapeutyczne.
Nawet jeśli pracowano bezpośrednio nad mową, pojawiała się wielka niechęć do
zajmowania się emocjonalnym aspektem jąkania. Wraz z rozpowszechnieniem uję‑
cia Della (1971, 2000; Dell, Starke, 2001; Schneider, 1999) i rozwinięcia go do formy
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utrwalonej w ramach KIDS (Sandrieser, Schneider, 2015) w latach 90. XX w. zmienił
się pejzaż terapeutyczny. Od tego czasu metoda KIDS stała się jednym z najczęściej
stosowanych podejść terapeutycznych dla jąkających się dzieci w wieku szkolnym
w Niemczech. Niniejszy rozdział odnosi się do sytuacji w tym kraju.
Aby ułatwić czytelnikowi odniesienie do realiów jego kraju, zostaną pokrótce
opisane podstawowe warunki obowiązujące w Niemczech: terapia jest tutaj moż‑
liwa wyłącznie na zlecenie lekarza, z reguły koszty terapii pokrywają kasy chorych.
Dzieci w wieku szkolnym przechodzą terapię przeważnie w prywatnych gabinetach.
Utrudnia to przepracowywanie sytuacji szkolnych, gdyż brak jest łączności logope‑
dy ze szkołą. Dlatego też jest dużo łatwiej, gdy włączymy w ten proces rodziców1.
Sandrieser i Schneider (2015) zakładają istnienie wrażliwego, w przeważającej czę‑
ści genetycznie uwarunkowanego, neurofizjologicznego systemu sterowania mową.
W większości przypadków u dzieci w wieku szkolnym właściwość ta się utrzymuje
i w momencie zadziałania czynników wyzwalających prowadzi do zaburzeń płyn‑
ności mowy charakterystycznych dla jąkania (Packman, Attanasio, 2010). Te z kolei
są powiązane z utratą kontroli. Dzieci rozwijają intuicyjne strategie radzenia sobie
z tym deficytem. Jeśli brak jest objawów wtórnych (lub występują one w niewiel‑
kim nasileniu) oraz brak obciążających reakcji psychicznych na jąkanie, oznacza to,
że dziecko dysponuje funkcjonalnymi strategiami radzenia sobie. Natomiast dys‑
funkcjonalne strategie radzenia sobie w momencie utraty kontroli cechuje wysiłek
podczas objawu, unikanie mówienia i sytuacji komunikacyjnych, jak również reakcje
emocjonalne i poznawcze. Mogą się one wyrażać np. poprzez lęk przed mówieniem
i sytuacjami komunikacyjnymi, obniżone poczucie sprawczości, samooceny jako
mówcy oraz osłabioną odporność psychiczną (Boyle i in., 2018; Carter i in., 2019).
Schul‑KIDS przychodzi z pomocą w przypadku dysfunkcjonalnych strategii radzenia
sobie jąkającego się dziecka, wzmacnia odporność psychiczną, umożliwiając spraw‑
czość w momencie zająknięcia, podczas mówienia i ogólnie podczas komunikacji,
obniża poziom lęku przed mówieniem i jąkaniem, podnosząc kompetencje komuni‑
kacyjne oraz oferując przestrzeń do przepracowywania obciążających doświadczeń.
Dodatkowo tworzy dobrze poinformowane i wspierające otoczenie społeczne, tak
szeroko, jak to tylko możliwe.

Pytania i procedury diagnostyczne
KIDS jako podejście zindywidualizowane zakłada zróżnicowany proces diagnozy,
zorientowany, podobnie jak cele metody, na model ICF (WHO, 2001). Poza pozio‑
1

Mamy tu na myśli nie tylko rodziców biologicznych, ale także opiekunów prawnych dziecka.
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mem funkcji ciała, a więc jakości mówienia i jąkania, bardzo istotne są aktywność,
uczestniczenie, czynniki osobowe i czynniki środowiskowe. Szczegółowy wywiad
oraz proces diagnozy odbywają się na początku terapii i stanowią podstawę porad‑
nictwa, dzięki któremu opiekunowie mogą podjąć decyzje odnośnie do dalszego
postępowania. Diagnostyka towarzysząca procesowi terapeutycznemu, już nie tak
obszerna, służy ciągłemu dopasowywaniu metody KIDS do aktualnej sytuacji oraz
ułatwia ewaluację terapii podczas diagnozy końcowej.
Trzystopniowa diagnoza wstępna według KIDS rozpoczyna się od sprawdzenia,
czy rzeczywiście mamy do czynienia z jąkaniem. W drugim kroku, na podstawie ba‑
dania ilościowego i jakościowego objawów jąkania, uczestnictwa w codziennym ży‑
ciu, a także oceny poziomu obciążenia psychicznego, określa się zapotrzebowanie
na terapię, a w trzecim kroku ustala się jej cele. W przypadku gdy dane z wywiadu
albo próbka mowy spontanicznej wskazują na potrzebę dalszego diagnozowania
w innych obszarach (np. występuje podejrzenie specyficznego zaburzenia rozwoju
mowy) lub zachodzi potrzeba diagnostyki różnicowej (por. tiki, giełkot), obszary te
muszą zostać udokumentowane i stanowić przedmiot konsultacji.
Wywiad oraz zbieranie danych diagnostycznych
Zbieranie danych w procesie diagnozy wstępnej odbywa się w czasie wywiadu
z opiekunami i z dzieckiem z wykorzystaniem formularzy diagnostycznych oraz
podczas badania mowy spontanicznej dziecka, a w razie potrzeby także w trakcie
dalszych nieformalnych badań. Na potrzeby wywiadu, badania dziecka, przekazania
pierwszych ustaleń i omówienia dalszego postępowania należy zaplanować 60 mi‑
nut. Ponadto potrzebny jest jeszcze czas na dokonanie oceny i przygotowanie doku‑
mentacji. Ponieważ dzieci w wieku szkolnym są świadome swojego jąkania, brak me‑
rytorycznych powodów, dla których wywiad miałby być przeprowadzany podczas
ich nieobecności. Mogą one przekazać informacje dodatkowe z obszarów, w jakie
opiekunowie nie mają wglądu. Ze względu na możliwą zmienność objawów w za‑
leżności od sytuacji ważne jest, by po uzyskaniu próbki mowy spontanicznej jeden
z opiekunów ocenił, czy objawy były reprezentatywne dla mowy dziecka. Tematami
poruszanymi podczas wywiadu są: pojawienie się i przebieg jąkania, zaobserwowa‑
ne objawy pierwotne, ewentualnie występujące reakcje ucieczki lub unikania, jak
również domyślne lub rozpoznawalne reakcje psychiczne na jąkanie. Oprócz tego
prowadzi się wywiad rodzinny, zbiera informacje dotyczące rozwoju mowy i rozwoju
ogólnego dziecka oraz zasobów zarówno dziecka, rodziny, jak i środowiska. Należy
odnotować ponadto poziom poinformowania rodziny na temat jąkania (powstawa‑
nie, możliwy przebieg, subiektywny stopień obciążenia) oraz oszacować możliwe
ograniczenia uczestnictwa w życiu codziennym z powodu wymienionego zaburzenia.
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Zalecane postępowanie diagnostyczne
By móc z całą pewnością zdiagnozować jąkanie, należy przeprowadzić analizę róż‑
nicową próbki mowy spontanicznej, podczas której objawy jąkania zostają ujęte
ilościowo i przede wszystkim jakościowo (objawy wtórne, unikanie). Niezbędne
jest dokonanie nagrania wideo – nie tylko z powodu konieczności oceny jąkania,
w późniejszym czasie zostanie ono wykorzystane także podczas wyjaśnień udzie‑
lanych rodzicom. Jeśli nagranie dokonane w gabinecie nie stanowi próbki repre‑
zentatywnej, można wykorzystać inne, wykonane w warunkach domowych. Stutte‑
ring Severity Instrument – SSI‑4 (Riley, Bakker, 2009) udowodnił swoją wartość dla
praktyki klinicznej jako wystarczająco trafne i znormalizowane narzędzie diagno‑
styczne. Z jego pomocą można ocenić częstotliwość i czas trwania objawów pier‑
wotnych jąkania, jak również ewentualne motoryczne objawy wtórne (współruchy
podczas objawu, wzrost napięcia mięśniowego w obszarze orofacjalnym lub całego
ciała, zmiany natężenia głosu itp.). Tekst w próbie czytania w SSI‑4 jest przeznaczo‑
ny dla dzieci, które opanowały tę umiejętność w stopniu dostatecznym. Bywa on
pomocny w rozpoznawaniu ewentualnych zachowań unikowych, gdyż nie można
pomijać wyrazów podczas czytania. W przypadku gdy głośne czytanie wywołuje
objawy jąkania, można porozmawiać z dzieckiem o stresie podczas codziennych
zajęć szkolnych. Naturalność wypowiedzi jest oceniania przez terapeutę i rodzi‑
ców dziecka orientacyjnie.
Unikanie i tworzenie tabu wokół jąkania uwzględnia także taka prowokacyjna
procedura, jak RSU (Reaktionen auf Stottern der Untersucherin – Reakcje [dziecka] na
jąkanie osoby badającej; Schneider, 2015). Podczas badania z wykorzystaniem tego
formularza dziecko jest konfrontowane z pseudojąkaniem lub celowo imitowanym
jąkaniem oraz bezpośrednio pytane o własne objawy. Jeśli dziecko reaguje obron‑
nie na niepłynności lub rozmowę o nich, można z tego wywnioskować, że własne
jąkanie może być przez nie też odczuwane jako nieprzyjemne. Czasem sensowne
jest jeszcze przeprowadzenie dodatkowych rozmów z pracownikami szkoły.
Kwestionariusze, jak np. OASES (Yaruss, Quesal, 2006, 2008; Yaruss i in., 2016),
Fragebogen zur psychosozialen Belastung durch das Stottern für Kinder und Jugendliche
(Kwestionariusz do badania obciążenia psychosocjalnego z powodu jąkania dla dzieci
i młodzieży) autorstwa Cook (2013), jak również pytania do oceny reakcji otoczenia
służą zgłębieniu komponentów ICF: aktywności, uczestniczenia, czynników oso‑
bowych i środowiskowych. Przynoszą one informacje o obciążeniu emocjonalnym,
które niekoniecznie musi korelować z poziomem nasilenia jąkania.
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Pierwsza konsultacja
Na podstawie obszernych wyników badań oraz informacji zgromadzonych podczas
wywiadu można udzielić dobrze ugruntowanej porady, jeśli to możliwe – w trakcie
osobnego spotkania. Jeżeli dostrzeżone zaburzenie okaże się jąkaniem, rodzina zo‑
staje powiadomiona o postawionej diagnozie i obecnym nasileniu jąkania, a także
o dostępnych metodach terapeutycznych, ich przebiegu i celach – tak, by mogła
zdecydować, które podejście może być wzięte pod uwagę. W niektórych przypad‑
kach logopeda informuje też o konieczności przeprowadzenia dalszej diagnostyki,
np. by wykluczyć giełkot, sprawdzić podejrzenie deficytów w systemie językowym
bądź komunikacyjno‑pragmatycznym (np. problemy z przywoływaniem słów z pa‑
mięci). Również podejrzewając mutyzm wybiórczy, w procesie diagnozy różnicowej
powinno się wykluczyć jąkanie, które jest ukrywane poprzez wyraźnie widoczne
unikanie. Porada uwzględnia wreszcie fachowe wyjaśnienia przy podejrzeniu dal‑
szych zaburzeń rozwojowych, np. zaburzeń lękowych lub ogólnego opóźnienia roz‑
wojowego.
Jeśli powinna mieć miejsce terapia metodą KIDS, zostają omówione: sposoby dzia‑
łania, postępowanie, dodatkowe środki (w razie potrzeby) i zadania osób biorących
udział w procesie terapii (dziecko, logopeda, rodzice). Na tej podstawie mogą być
podejmowane wspólne decyzje odnośnie do terapii, może być poza tym zawarta
umowa co do konkretnych sposobów jej wdrożenia.

Podłoże teoretyczne i struktura Schul‑KIDS
Podejście Schul‑KIDS powstało na podłożu modyfikacji jąkania dla dorosłych. To
metoda atrakcyjna, zrozumiała i łatwa do zastosowania u dzieci w wieku szkolnym.
Ustalanie celów
Zasadnicze cele Schul‑KIDS przedstawiają się następująco:
–– zmniejszenie widocznych objawów wtórnych i negatywnych reakcji psychicz‑
nych na jąkanie;
–– poprawa jakości życia i odporności psychicznej poprzez wzrost kompetencji ko‑
munikacyjnej i samooceny – jako kompetentnego, samowystarczalnego mówcy
z gotowością i zdolnością do samopomocy;
–– umiejętność udzielania informacji na temat jąkania;
–– stworzenie (w miarę możliwości) wspierającego środowiska, w którym rodzice
informują dalsze osoby z otoczenia dziecka.
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Schul‑KIDS u dzieci w wieku szkolnym zakłada także wzrost prawdopodobień‑
stwa remisji, gdy zostają osiągnięte wyżej określone zamierzenia. Ponieważ jednak
u niektórych dzieci remisja nie nastąpi, radzenie sobie z utrwalonym jąkaniem jest
równie istotnym celem.
Podstawowe założenia
KIDS jest koncepcją terapeutyczną, która oferuje przede wszystkim strategie rozwią‑
zywania problemów. Wykracza poza ustalenie technik mówienia i obejmuje środo‑
wisko dziecka. Zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale o historii powstania
i podłożu teoretycznym KIDS zakłada, że przyzwolenie na otwarte jąkanie zapobiega
dysfunkcjonalnym strategiom radzenia sobie z tym zaburzeniem. Inne podstawo‑
we założenie KIDS dotyczy tabu i bagatelizowania jąkania – może to powodować,
że dzieci zostaną same ze swoim problemem i zostanie im odebrana szansa na roz‑
winięcie funkcjonalnych strategii radzenia sobie z nim. Strategie funkcjonalne po‑
wstają, gdy dziecko sprawdza swoje wyobrażenia w rozmowach z innymi, doznaje
ulgi psychicznej, doświadcza pocieszenia i wsparcia.
Organizacja
Program Schul‑KIDS był początkowo przystosowany do indywidualnej terapii gabi‑
netowej z częstotliwością spotkań 1−2 razy tygodniowo. Z biegiem czasu okazało
się natomiast, że bardzo pozytywne doświadczenia kliniczne pojawiają się podczas
wykorzystywania tej metody również w terapii intensywnej i grupowej. Schul‑KIDS
jest podejściem, które może być prowadzone przez 6 miesięcy lub dłużej i nie prze‑
widuje czasowo zdefiniowanego zakończenia.
Struktura
Dzieci w wieku szkolnym rzadko decydują samodzielnie o tym, by rozpocząć te‑
rapię. Dlatego w początkowym jej etapie, polegającym na przekazywaniu informacji i zawieraniu umowy z rodzicami oraz z dzieckiem, dąży się do niezbędnej
zgodności i motywacji do osiągania celów Schul‑KIDS, które znacznie odbiegają od
częstej nadziei na „wyleczenie” z jąkania. Przechodząc od jednego etapu terapii
do kolejnego, logopeda udziela rodzicom stałego wsparcia i – jeśli to możliwe –
aktywnie włącza w nią rodziców, jak również odbywa z nimi regularne rozmowy,
podczas których omawia dotychczasowe efekty terapii, dopasowuje procedury
terapeutyczne i upewnia się, że wszystkie osoby zaangażowane w terapię dążą
do tych samych celów
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Praca kontraktowa

Opieka po
zakończeniu
terapii

→
←
Zakończenie
terapii

→
←
Generalizacja

→
←
Modyfikacja

→
←
Identyfikacja

→
←

Odczulanie

→
←
Przełamywanie
tabu

Informacje
i kontrakt

→

Generalizacja
Terapia ramowa

Schemat 1. Kolejność podstawowych elementów Schul‑KIDS

Podstawowe elementy Schul‑KIDS to przełamywanie tabu związanego z jąkaniem,
odczulanie na objawy oraz obniżanie lęku przed reakcjami słuchaczy. Etap identyfikacji umożliwia nabycie umiejętności obiektywnego postrzegania własnych obja‑
wów, ich opisu i imitowania, na czym bazuje modyfikacja jąkania. Ten etap terapii
oferuje dziecku techniki, dzięki którym może ono kontrolować objawy jąkania. Od
samego początku terapii duży nacisk kładzie się na przeniesienie jej efektów do
codzienności, stąd tak duże znaczenie ma praca poza gabinetem – zadania domo‑
we oraz angażowanie rodziny, przyjaciół i szkoły. W ten sposób ma miejsce ciągły
proces generalizacji. Pod koniec procesu terapii, gdy wszystkie jego składowe zo‑
stały przepracowane, generalizacja staje się wyłącznym celem zajęć. Zakończenie
terapii ma miejsce wówczas, gdy dziecko jąka się bardzo lekko lub nie jąka się wcale,
ma pozytywne oczekiwania dotyczące skuteczności własnych działań – zarówno
podczas wystąpienia objawów jąkania, trudnych sytuacji, jak i negatywnych reak‑
cji słuchaczy na jąkanie – oraz gdy w otoczeniu przeważają odpowiednie sposoby
reagowania. Po zakończeniu terapii dostępna jest opieka logopedyczna w postaci
spotkań „odświeżających”, które mają na celu utrzymanie nabytych umiejętności
i postaw. Wpływ szkoły i rówieśników jest bardzo silny, dlatego w tym czasie bar‑
dzo ważne jest wzmacnianie integracji dziecka ze środowiskiem, nad pojawieniem
się której pracowano przez cały czas trwania oddziaływań terapeutycznych.
W razie potrzeby zaprezentowane podstawowe elementy metody Schul‑KIDS
można dopełnić terapią ramową. Mamy tu na myśli wszelkie środki wykraczające
poza elementy podstawowe, np. nawiązanie relacji zaufania z bardzo nieufnymi,
nieprzychylnie nastawionymi dziećmi, zdolność do refleksji na temat sytuacji i po‑
wiązanych z nimi myśli, uczuć i postaw lub rozwijanie umiejętności rozwiązywania
problemów, gdy doświadcza się dokuczania. Przykład wdrożenia terapii ramowej
przedstawia opis przypadku Jana zamieszczony w niniejszym artykule.

Rozdział 10: KIDS – metoda modyfikacji jąkania dla dzieci w wieku szkolnym

341

Podstawowe zasady Schul‑KIDS
Metoda Schul‑KIDS opiera się na czterech zasadach: zmienności w planowaniu tera‑
pii, wzmacnianiu odporności psychicznej, odniesieniu do dziecka i do codzienności.
Zmienność w planowaniu terapii

→ Wymagania językowe

Postępując zgodnie z podstawowymi założeniami metody Schul‑KIDS, należy rów‑
nież uwzględniać indywidualne potrzeby i postępy w terapii. Niektóre etapy terapii
powinny więc zostać skrócone, przesunięte lub szczególnie intensywnie przepraco‑
wane. Obligatoryjne są etapy przekazania informacji i zawarcia kontraktu, identy‑
fikacji, odczulania, generalizacji oraz opieki po zakończeniu terapii. Natomiast etap
modyfikacji może zostać pominięty, jeśli w codziennym życiu pojawiają się z rzad‑
ka krótkotrwałe objawy i brak jest motorycznych objawów wtórnych. Zmienność
w planowaniu terapii wymaga skrupulatnego uzasadnienia klinicznego, a także cią‑
głego sprawdzania efektów. Dzieci oraz rodzice są informowani o celach i sposo‑
bach postępowania, a umowy dotyczące terapii są dostosowywane do zachodzą‑
cych zmian. Jeśli brak jest postępów, przebieg procesu terapeutycznego podlega
zmianie – z omówieniem niespecyficznych dla jąkania logopedycznych priorytetów
podczas konsultacji z wszystkimi osobami zaangażowanymi w terapię włącznie.
Metoda Schul‑KIDS wymaga ostrożnego planowania hierarchii sytuacji komuni‑
kacyjnych, zarówno na osi „wymagania językowe”, jak i na osi „wymagania sytuacyj‑
ne” (zob. schemat 2.).

→ Wymagania sytuacyjne

Schemat 2. Ćwiczenia z hierarchicznym wzrostem trudności (na podstawie: Sandrieser i Schneider, 2015)
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Zadanie związane z mówieniem może być językowo wymagające, jednakże sytu‑
acyjnie łatwe (np. wyjaśnienie logopedzie w gabinecie skomplikowanych reguł gry).
Oś „trudność językowa” jest istotna, gdy umiejętność została dopiero co nabyta,
podczas gdy oś „trudność sytuacyjna” odgrywa dużą rolę w trakcie transferu do
codzienności. W odniesieniu do lęków przed sytuacją albo mówieniem odpowiada
to systematycznemu odczulaniu.
Wzmacnianie odporności psychicznej
Odporność psychiczna (rezyliencja) stanowi cechę, która pozwala szybko, pomimo
niekorzystnych lub traumatycznych doświadczeń, osiągnąć ponownie wysoką ja‑
kość życia bądź też w dużej mierze zdrowo się rozwijać (Noeker, Petermann, 2008).
W odniesieniu do ICF może to mieć wpływ ogólny na różne poziomy:
– czynniki osobowe, np. przepracowanie emocjonalne obciążających doświadczeń,
poczucie własnej wartości;
– czynniki środowiskowe, np. zachowanie osób z otoczenia dziecka, szkoła;
– aktywność i uczestniczenie, np. rozmowy z przyjaciółmi, hobby (klub/stowarzy‑
szenie), wypowiadanie się na lekcji.
Na jakość odporności psychicznej mają wpływ różnorodne czynniki ryzyka (np.
mobbing, obciążenie emocjonalne, choroba) i czynniki ochronne (np. pozytyw‑
ne nastawienie do siebie, silne przekonanie o własnej skuteczności, umiejętność
rozwiązywania problemów, wspierające środowisko rodzinne). Tego typu odpor‑
ność wzmacnia wielokrotne skuteczne poradzenie sobie w stresujących sytuacjach
(Noeker, Petermann, 2008). W odniesieniu do jąkania istotne są trzy czynniki, któ‑
re mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na trening odporności psychicz‑
nej (Craig i in., 2011):
– poczucie sprawczości w odniesieniu do jąkania, komunikacji, ale także tych sy‑
tuacji społecznych, które pojawiły się na bazie wcześniejszego doświadczenia „po‑
radzenia sobie”;
– ogólne kompetencje społeczne, radzenie sobie z byciem innym, a podczas ko‑
munikacji – odnajdywanie się w roli osoby z jąkaniem;
– wsparcie w relacjach społecznych.
Do rozwoju tych trzech czynników znacząco przyczyniają się strategie funkcjonal‑
ne (Sandrieser, Schneider, 2015), dlatego też metoda KIDS ma na celu wypracowanie
poczucia sprawczości oraz kompetencji komunikacyjnej dziecka we wspierającym
środowisku. Logopeda prezentuje zachowanie antytetyczne (niem. Antitetisches
Verhalten), jak również okazuje przyzwolenie (niem. Erlaubnisarbeit) (Sandrieser,
Schneider, 2015; Schlegel, 1995), utrzymując równowagę pomiędzy ochroną a wy‑
maganiami.
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U podłoża zachowania antytetycznego leżą przekonania (antytezy) logopedy,
które różnią się od przekonań (tez) klienta. Tak więc pozytywne, pełne ciekawo‑
ści nastawienie do jąkania jest antytezą negatywnej oceny i unikania (teza). Od‑
powiednio małe kroki przybliżają do powolnego rozwijania nowej, konstruktywnej
tezy. W pracy nad przyzwoleniem okazywane jest zrozumienie dla motywów (np.
lęk przed zawstydzeniem) i sposobów zachowania, które z nich wynikają (np. uni‑
kanie). Logopeda nie ocenia tych strategii, nawet gdy stanowią większy problem
niż samo jąkanie, lecz traktuje je poważnie (przyzwala na nie), a poprzez swoje an‑
tytetyczne zachowanie prezentuje funkcjonalne alternatywy i dodaje odwagi do
odkrywania i wypróbowania korzystniejszych praktyk myślenia oraz zachowania.
Zachęca, uświadamia sukcesy i poszukuje możliwych kompromisów, kiedy dziecko
usiłuje czegoś unikać. Czyni tak, gdyż nie powinien dopuścić do unikania. W prze‑
ciwnym razie dziecko mogłoby być przekonane, że logopeda także uważa unikanie
za dobrą reakcję.
Dostosowanie do dziecka
Metoda Schul‑KIDS stawia wysokie wymagania w zakresie gotowości do nauki, wy‑
trwałości oraz zawiera wiele aspektów konfrontacyjnych. Ze względu na to należy
budować relacje oparte na zaufaniu poprzez uważne słuchanie, szczegółową ob‑
serwację i ciągłe omawianie elementów składowych procesu terapeutycznego, co
ugruntowuje poczucie bezpieczeństwa dziecka. To omawianie zostało nazwane pra‑
cą kontraktową (niem. Vertragsarbeit) w nawiązaniu do analizy transakcyjnej (Schle‑
gel, 1995; Stewart, 2000). Odbywa się ono pomiędzy dzieckiem, rodzicami i terapeu‑
tą. Gdy ktoś świadomie przejmuje część odpowiedzialności, może sobie przypisać
część sukcesu i dzięki temu wzrasta jego poczucie sprawczości. Praca kontraktowa
zapewnia zaangażowanie w terapię zarówno rodziców, jak i dziecka oraz przejęcie
przez nich części odpowiedzialności za sukces. Przyjazne dzieciom metafory i ćwi‑
czenia, których struktura oparta jest na zasadzie małych kroków, oraz indywidualne
wzmocnienie to kolejne dostosowane do dzieci sposoby postępowania. Wzmocnie‑
nie wskazuje na postępy i służy jako przeciwwarunkowanie do ustalenia nowego
zachowania (np. otwarte jąkanie, nieunikanie).
Odniesienie do codzienności
Transfer do codzienności, a ponadto niezależność od terapeuty są przygotowywane
tak szybko, jak to tylko możliwe, poprzez pracę poza gabinetem („na żywo”) i zada‑
nia domowe. Ćwiczenia odbywają się możliwe często poza gabinetem, także bez
obcych rozmówców, by uniknąć mentalnego przyporządkowania elementów tera‑
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pii do miejsca. Dodatkowo tworzone są wspierające warunki w otoczeniu. Rodzice
są angażowani w terapię, osoby ważne dla dziecka, rodzina, przyjaciele oraz osoby
z zajęć dodatkowych, są zaś włączane do łańcucha wsparcia.
Szkoła jest szczególnie ważna, ponieważ jąkanie bywa tam często najsilniej stre‑
sujące i podlegające tabu. Dziecko i jego rodzice są pytani o sytuację w szkole i do‑
tychczasowe próby radzenia sobie z jąkaniem w tym miejscu. Logopeda umożliwia
dziecku i jego rodzicom samodzielne, w miarę ich możliwości, wyjaśnienie proble‑
mów. W razie potrzeby, jako specjalista, wyjaśnia bezpośrednio z pracownikami
szkoły wątpliwości, które pojawiły się np. odnośnie do wyrównywania szans, nie
przejmuje jednak spraw, które rodzice bądź dziecko mogliby załatwić samodzielnie.
Wizyta w szkole, podczas której dziecko wspierane przez logopedę wyjaśnia swojej
klasie, czym jest jąkanie, bywa szczególnie pomocna.

Etapy metody Schul‑KIDS
Choć cele i zawartość treściowa kolejnych etapów metody Schul‑KIDS zostaną poni‑
żej opisane oddzielnie, w praktyce nakładają się one na siebie (patrz: Opis przypad‑
ku – Jan). Dobrze uzasadniona dla indywidualnego przypadku kolejność celów jest
kluczowa i wymaga od samego początku ciągłego omawiania w pracy kontraktowej.
Informacje i kontrakt
Aby podjąć decyzję co do dalszego postępowania, rodzice i dziecko potrzebują in‑
formacji na temat konsekwencji niepodjęcia terapii, dostępnych rzetelnych podejść
terapeutycznych (cele, postępowanie, ryzyko, ewentualnie wyniki badań ewaluacyj‑
nych, zadania osób towarzyszących dziecku w terapii) oraz metod niezalecanych.
Sukces w terapii jest oparty w dużej mierze na tym, że dziecko i jego rodzice – jako
równoprawne, odpowiedzialne osoby – decydują o rozpoczęciu procesu terapeu‑
tycznego i doborze metody (ang. shared decision making). To zaś wymaga od logo‑
pedy obszernej wiedzy o metodach terapeutycznych oraz świadomości odpowie‑
dzialności, jaka ciąży na nim jako na doradcy (np. przekazywanie wiedzy dzieciom
i osobom z zaburzeniami językowymi prostymi słowami; dowiadywanie się, jakie jest
„tło kulturowe” rodziny, by móc rozważyć pytania i wątpliwości; udostępnianie ma‑
teriałów informacyjnych w językach obcych). Poza tym logopeda powinien udzielić
informacji organizacyjnych (np. przejęcie kosztów terapii przez kasy chorych, czas
oczekiwania na terapię) i upewnić się, że zapewnił wystarczająco dużo okazji do za‑
dawania pytań, by uniknąć nieporozumień. Te ostatnie dotyczą często celu terapii,
gdyż dla rodziców z reguły jest nim wyleczenie z jąkania, czego nie można obiecać.
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Gdy rodzice upoważnią logopedę do prowadzenia terapii metodą Schul‑KIDS,
rozpoczyna się praca kontraktowa (Berne, 2016; Sandrieser, Schneider, 2015; San‑
drieser, 2018). Dzięki temu dziecko i − jeżeli to możliwe – także rodzice aktywnie
uczestniczą w terapii, wszyscy zmierzają do tych samych, realistycznych celów, po‑
znają i przejmują swoją część odpowiedzialności.
Znane i cenione w logopedii techniki wywodzące się z komunikacji bez przemocy,
sztuki prowadzenia rozmowy, doradztwa systemowego oraz terapii behawioralnej
mogą być z powodzeniem zastosowane podczas realizacji pracy kontraktowej. Wy‑
maga to wyjaśnienia ról, które mają odegrać wszystkie zaangażowane w terapię oso‑
by (np. czy rodzice mogą działać jako koterapeuci) tudzież refleksji na temat własne‑
go zachowania (Sandrieser, Schneider, 2015; Sandrieser, 2018). Zgodnie z koncepcją
pracy kontraktowej Berne’a (2016) w analizie transakcyjnej kontrakt rozumiany jest
jako wyraźne wzajemne zobowiązanie, by dążyć do konkretnych i realistycznych
celów, formułowanych pozytywnie i prostymi słowami. Kontrakt może być zawarty
w formie ustnej, pisemnej lub – w wypadku dziecka – rysunkowej. Logopeda pro‑
wadzi rozmowę, podczas której dochodzi do ustalenia zapisów w kontrakcie, zwra‑
ca uwagę na dobrowolność tego aktu i komunikuje się na poziomie wzroku dziecka
z jasno ustalonym podziałem na role. Wyjaśnieniom podlegają:
–– struktura (np. miejsce, częstotliwość, terminy, koszty terapii);
–– proces (np. metoda, rodzaj współpracy, wymiana informacji);
–– odpowiedzialność osób zaangażowanych w terapię (przeważnie dziecko, rodzi‑
ce i logopeda).
Ów sposób postępowania przyczynia się do tego, by uniknąć nieporozumień
(np. nierealistycznych lub różniących się oczekiwań co do terapii), pomaga reago‑
wać na trudności i je pokonywać. Poza tym kontrakt wspiera osoby zaangażowa‑
ne na różnych etapach procesu zmiany, gdyż jest przejrzysty i wzmacnia osobistą
odpowiedzialność, sprawczość i gotowość na transfer do codzienności. Oprócz
umowy podstawowej co do wspólnego postępowania (kontrakt terapeutyczny)
w ramach sesji terapeutycznej zawierane są jeszcze umowy krótkoterminowe (np.
w celu projektowania zadań domowych lub ćwiczeń) powiązane z konsekwentną
pracą kontraktową.
Odczulanie
Odczulanie jest zarówno etapem terapii metodą KIDS, jak również techniką tera‑
peutyczną obecną w podejściu behawioralnym, stosowaną we wszystkich innych
etapach terapii. Służy ono redukcji uwarunkowanych reakcji lękowych sprzężonych
z jąkaniem oraz zapobieganiu im. Uwarunkowane reakcje lękowe manifestują się
jako stosunkowo stereotypowe wzorce uczuć, myśli i zachowań. Podczas odczulania

346

Anke Kohmäscher, Patricia Sandrieser, Peter Schneider

wzorce te zostają przełamane. Należy założyć, że u dzieci w wieku wczesnoszkol‑
nym są one często mniej stabilne niż u osób dorosłych z powodu krótszego okresu
wzmacniania. Dodatkowo dziecięce reakcje lękowe mogą zostać złagodzone po‑
przez wspierające zachowania w otoczeniu.
Proces uczenia się w trakcie odczulania opiera się na powtarzalnych, konkret‑
nych doświadczeniach – opanowywaniu sytuacji budzących lęk i nieuleganiu sta‑
rym wzorcom. Umożliwienie takich doświadczeń to zadanie logopedy. Odczulanie
jest zorganizowane hierarchicznie (zob. schemat 2). W pierwszym kroku dziecko
zwykle nie ma jeszcze zadań językowych do wykonania, ma „tylko” być obecne
i obserwować logopedę i jego partnera podczas zadań wykonywanych „na żywo”.
Należy wziąć pod uwagę, że rodzice i dziecko mogą znajdować się na różnych po‑
ziomach odczulenia.
Odczuleniu podlegają m.in. mówienie o jąkaniu i stowarzyszone z tym myśli i uczu‑
cia (przełamywanie tabu), objawy jąkania (m.in. poprzez pseudojąkanie i otwarte ją‑
kanie), lęk przed mówieniem i czynniki wyzwalające jąkanie (np. nawiązywanie kon‑
taktów, wygłaszanie prezentacji), upływ czasu podczas jąkania i stosowania technik,
użycie technik oraz bycie innym niż pozostali.
W przypadku dzieci silnie unikających odczulanie może prowadzić do nasilenia
objawów, ponieważ dodaje odwagi, by jąkać się bardziej otwarcie i nie unikać już
sytuacji wywołujących w nich lęk. Rodzice muszą zostać o tym wcześniej poinfor‑
mowani. Wzrost nasilenia objawów może być wyjaśniony jako krok w kierunku więk‑
szej pewności siebie i warunek wstępny modyfikacji, podczas której objawy ulegną
redukcji. Jako przydatną metaforę można tu wykorzystać rysunek góry lodowej
(Sheehan, 1970): niebezpieczne jest przede wszystkim to, co ukryte pod wodą. Nad
tym, co widoczne i słyszalne, można pracować.
Wplecione w etap odczulania części etapu identyfikacji (patrz: kolejny podroz‑
dział) wspierają dodatkowo odwrażliwienie na własne objawy (schemat 3). Ponie‑
waż podczas odczulania wiele treści przepracowywanych jest równolegle, etap ten
trwa stosunkowo długo. Liczba sesji terapeutycznych nie jest możliwa do określe‑
nia z powodu zróżnicowanego tempa uczenia się przez dzieci.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cele etapu odczulania:
Dziecko i rodzice reagują neutralnie na objawy jąkania.
Dziecko potrafi swoje objawy pierwotne nazywać, imitować i opisywać.
Unikanie jest znacząco zredukowane.
Dziecko potrafi w większości sytuacji swobodnie korzystać z pseudojąkania.
Dziecko jest w stanie mówić o swoim jąkaniu i informować o nim inne osoby.
Dziecko potrafi odpowiednio przemyśleć irytujące lub uwłaczające reakcje słu‑
chaczy i w większości adekwatnie zareagować.
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7. Dziecko jest znacznie częściej zdolne do działania w sytuacjach komunikacyjnych,
ponieważ ma poczucie i oczekiwanie, że poradzi sobie także wtedy, gdy nie jest
całkiem wolne od lęku.
8. Dziecko przeważnie doświadcza poczucia kontroli nad jąkaniem i mówieniem.
W przebiegu etapu odczulania terapeuta rozpoczyna zwykle od przełamania
tabu, przekazuje informacje na temat objawów, przyczyn oraz neurofizjologii ją‑
kania, a także uprzedzeń i rozpoczyna identyfikację opartą na fonetyce artykula‑
cyjnej. Następnie wprowadza pseudojąkanie oraz odczulanie na reakcje słuchaczy.
Z lekkim opóźnieniem wiele dzieci już wówczas może rozpocząć przygotowania do
nauki technik mówienia.
Przełamywanie tabu
Istotnym aspektem przełamywania tabu jest udzielanie wyjaśnień i rozmowa na te‑
mat jąkania – w tym zarówno u innych osób, jak i własnego. Wraz z rozpoczęciem
tego etapu terapeuta podaje definicję jąkania, wyjaśnia, na czym polegają: utrata
kontroli czy objawy pierwotne i wtórne (Sandrieser, Schneider, 2015; Sandrieser,
Schneider, 2019). Następnie wykorzystuje tę wiedzę podczas analizy jąkania w mo‑
wie innej osoby, imitowanego, a w razie wykazywania zainteresowania przez dziec‑
ko – również jego własnego jąkania. Reaktywne i wyuczone zachowania, reakcje
emocjonalne i poznawcze na jąkanie zostają przedstawione metaforycznie w postaci
kolejnych warstw cebuli otaczających jąkanie właściwe. W dostosowany do dzieci
sposób przekazuje się wiedzę o uwarunkowaniach genetycznych oraz neurofizjolo‑
gii mówienia i jąkania (Schneider, Kohmäscher, 2017). Poprzez umożliwienie dziecku
prowadzenia badań ankietowych w otoczeniu uświadamiamy, jak wiele stereoty‑
pów i fałszywych przekonań odnoszących się do jąkania istnieje w społeczeństwie
i że jedyną na to radą jest dzielenie się wiedzą. Dzieci stają się ekspertami w zakre‑
sie swojego jąkania, a rodzice zostają wprowadzeni w rolę osób modelujących oraz
szerzących wiedzę i pozytywne sposoby reagowania na jąkanie.
Szczegółowa analiza sytuacji szkolnej (dokonywana wraz z dzieckiem) tworzy
podstawy do tego, by konkretyzować dotychczasowe cele i w razie potrzeby okre‑
ślić cele terapii ramowej, np. interakcja z rówieśnikami, stres spowodowany przez
szkołę, stereotypy, jakie wyznaje nauczyciel, bądź niskie oceny z odpowiedzi ust‑
nych. Zasada systematycznego odczulania jest przekazywana za pomocą „drabiny
odwagi”, na której dziecko ustala swoją osobistą hierarchię odczulania i podejmu‑
je pierwsze próby pseudojąkania w gabinecie. Dziecko otrzymuje przegląd etapów
terapii, tymczasem terapeuta, mając na uwadze modyfikację, opowiada o rozma‑
itych technikach i sposobach ich działania. Na zakończenie zapraszana jest cała
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rodzina, która otrzymuje informacje o jąkaniu oraz terapii. Lekcja na temat jąkania
przewidziana na późniejszym etapie procesu terapeutycznego przebiega według
zbliżonego wzorca.
Odczulanie na objawy jąkania
Pierwszym krokiem w procesie odczulania na objawy jąkania jest zastosowanie
pseudojąkania. Pod tym pojęciem rozumiane są z reguły zamierzone, wolne od na‑
pięcia powtórzenia części słów. Gdy pseudojąkanie można już zacząć wykorzysty‑
wać z niewielką częstotliwością w interakcji, działa to dodatkowo jak odczulanie „na
żywo” wobec reakcji słuchaczy. Jak już wspomniano, podczas planowania uwzględ‑
nia się zarówno obciążenie emocjonalno‑sytuacyjne, jak i złożoność językową. Od‑
wołując się do metafory niekontrolowanego ataku paniki osoby nieumiejącej pływać
a znajdującej się w wodzie, terapeuta ilustruje wpływ niedającego się kontrolować
jąkania na motorykę mowy i uspokajające działanie odczulania poprzez pseudoją‑
kanie. Ćwiczenia powinny być uporządkowane według wzrastającego stopnia trud‑
ności oraz – zgodnie z założeniem przeciwwarunkowania – powinny sprawiać, że
dzieci dobrze się bawią i otrzymują dużo pozytywnych wzmocnień.
Tak więc dziecko musi mieć możliwość decydowania o tym, kiedy i jak długo
terapeuta ma się jąkać. Następnie oboje zastanawiają się, czy jąkanie było swo‑
bodne i czy wystąpiły objawy rzeczywiste. Oprócz ćwiczeń z wykorzystaniem
pseudojąkania terapeuta od czasu do czasu w swoich wypowiedziach demonstru‑
je swobodne objawy jąkania, gdyż tej techniki można się nauczyć także poprzez
przysłuchiwanie się. Zwraca uwagę dziecka na swobodne objawy w jego mowie
i wyjaśnia, że są one bliskie tym, które są oczekiwane jako cel terapii. Jeśli to moż‑
liwe, w zadaniach różnicowania prowadzi się odczulanie na różne rodzaje objawów.
Nabywanie odporności na upływ czasu w trakcie wystąpienia objawu może się od‑
bywać poprzez ćwiczenia ze stoperem, por. wcześniejsze ustalenie czasu trwania
blokowania mowy lub też zdanie się na wskazania kostki co do liczby powtórzeń
sylab. Również podczas tych ćwiczeń dziecko może decydować o tym, kiedy i ja‑
kie objawy ma prezentować terapeuta. Zanim rozpoczną się bardziej intensywne
ćwiczenia pseudojąkania, logopeda prowadzi z dzieckiem i rodzicami zabawy po‑
legające na wykrywaniu nieodpowiedniego wykonywania tej techniki, aby zapo‑
biec powstaniu nieprawidłowych wzorców, powielanych potem w trakcie treningu
i zadań domowych. Kiedy dziecko opanuje już pseudojąkanie na poziomie słów,
stopniowo wzrasta językowy i sytuacyjny poziom trudności ćwiczeń, które są tak
dobierane, by było ono w stanie odnieść sukces. Jeżeli pseudojąkanie przejdzie
w objaw rzeczywisty, nie jest to błędem, lecz mile widzianą okazją do przeanali‑
zowania go zgodnie z metodyką etapu identyfikacji (rozdz. 5.3).
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Decyzja o tym, kiedy i w jaki sposób zostaną włączeni do opisanych ćwiczeń
rodzice, zostaje podjęta po szczegółowym omówieniu tego w obecności dziecka.
W przebiegu procesu odczulania blokowanie mowy i przedłużenia dźwięków u wie‑
lu dzieci pojawiają się coraz rzadziej, a objawy wtórne samoistnie ulegają redukcji.
Dzieci doświadczają wzrastającego poczucia kontroli nad mówieniem, są w stanie
świadomie tym procesem kierować i zwracać uwagę zamiennie na planowanie tre‑
ści oraz sterowanie mową. Jeśli jednak mamy do czynienia z dzieckiem, które na
początku terapii wykazywało niski poziom częstotliwości zająknięć z powodu sku‑
tecznego unikania, należy spodziewać się jego wzrostu. Jest to postrzegane jako
pozytywny efekt terapii, gdyż dziecko rezygnuje z unikania i jąka się otwarcie, co
powoduje także rzadsze unikanie pewnych sytuacji, a tym samym zwiększanie ry‑
zyka wyzwalania jąkania w tych sytuacjach. Terapeuta informuje rodziców i dziecko
o tym, że stanowi to oczekiwany efekt terapeutyczny i że na tej podstawie mody‑
fikacja będzie mogła skuteczniej działać.
Odczulanie na reakcje słuchaczy
Celem tego etapu terapii jest redukcja lęku oraz unikania mówienia i jąkania w codziennym życiu, a także coraz częstsze otwarte jąkanie z pewnością siebie i wyso‑
ką samooceną. Jeśli dziecko wie, jakiego rodzaju wolność może uzyskać dzięki od‑
czuleniu, może się łatwiej na to zdecydować. Otwarte jąkanie oznacza tu słyszalne
pierwotne objawy jąkania, które nie są ukrywane poprzez unikanie mówienia, sy‑
tuacji, w których należy się wypowiadać, odroczenia (opóźnianie momentu zająk‑
nięcia, którego dziecko się obawia, poprzez wtrącenia lub słowa wypełniacze – aż
kontrolowanie mowy wyda się znów możliwe) lub startery (intuicyjne strategie sto‑
sowane w celu rozpoczęcia wypowiadania słowa w sposób kontrolowany, np. po‑
łykanie lub mlaskanie). W początkowym etapie mogą jeszcze utrzymywać się mo‑
toryczne objawy wtórne. Zazwyczaj na etapie modyfikacji uwagę kieruje się na to,
czy wycofują się one samoistnie podczas otwartego jąkania. Jeśli tak się nie stało,
poddaje się je terapii. Gdy dziecko zgłasza potrzebę zredukowania motorycznych
objawów wtórnych podczas otwartego jąkania jeszcze przed etapem modyfikacji,
np. z tego powodu, że uświadomiło je sobie podczas identyfikacji, warto się do tej
prośby przychylić (podrozdz. 3).
Hierarchicznie zaplanowane odczulanie na reakcje słuchaczy można rozpocząć
wówczas, gdy dziecko w czasie zabawy z podziałem na role jest w stanie wypo‑
wiadać się krótkimi zdaniami z wykorzystaniem pseudojąkania. Niektóre dzieci po‑
trzebują więcej czasu, by osiągnąć ten etap, czasem więc przepracowywane są już
wówczas prolongacje. Po osiągnięciu sprawności w przedłużaniu dźwięków zarów‑
no pseudojąkanie, jak i prolongacje zostają włączone do planu odczulania.
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Identyfikacja
Na etapie identyfikacji analizie poddawane są objawy pierwotne w mowie dziecka,
a w razie potrzeby również objawy wtórne, unikanie oraz reakcje psychiczne. U nie‑
których dzieci wypracowuje się już zatrzymywanie jako pierwszą z kilku możliwości
przejęcia kontroli podczas zająknięcia.
Cele etapu identyfikacji
Identyfikacja sprzyja:
1. odczuleniu na własne objawy jąkania;
2. opracowaniu podłoża emocjonalnego, poznawczego, sensorycznego i motorycz‑
nego dla technik stosowanych w mowie podczas zająknięcia.
Ponieważ identyfikacja w dużej części odbywa się równolegle do odczulania, wła‑
ściwa faza identyfikacji jest bardzo krótka i czasami nawet nierozpoznawalna jako
osobny etap – przede wszystkim wówczas, gdy identyfikacja w dalszym przebiegu
odbywa się równolegle do modyfikacji. Etap identyfikacji składa się z czterech ob‑
szarów, w których pracuje się z wykorzystaniem lustra oraz nagrań audio i wideo:
1. Fonetyka artykulacyjna – podstawy percepcji, świadomego sterowania oraz opisu
wymowy; praca nad wypowiadaniem głosek (sposób i miejsce artykulacji) w mo‑
wie płynnej.
2. Analiza objawu – wykorzystuje się tu fonetykę artykulacyjną. Materiał do prze‑
pracowania stanowią nie tylko rzeczywiste momenty zająknięć, ale także imi‑
towane, które są postrzegane jako najbardziej zbliżone do rzeczywistych pod
względem natężenia oraz czasu trwania. Przeprowadza się analizę jakościową
tych zająknięć według następujących kryteriów: rodzaj objawu, słowo/sylaba,
w którym wystąpił objaw, czas trwania, objawy wtórne i (w miarę możliwości)
towarzyszące im uczucia oraz myśli.
3. Identyfikacja zachowań unikowych, myśli oraz uczuć w powiązaniu z mówie‑
niem i jąkaniem.
4. Zauważanie objawu („monitoring”) – kierowanie uwagi na możliwie szybkie
uświadomienie sobie zająknięcia. Stanowi to warunek wstępny kontrolowania
interwencji w momencie wystąpienia objawu za pomocą technik. W obszarze
zauważania objawów istotny jest aspekt ilościowy. W hierarchicznie zaplanowa‑
nych zabawach (zabawy w „łapanie”, niem. Erwischenspiele; Dell, 2000) dziecko
uczy się możliwie wcześnie odkrywać objawy jąkania w mowie spontanicznej,
najpierw u innych, a potem również u siebie.
Podczas gdy na etapie odczulania centralną techniką było pseudojąkanie, na eta‑
pie identyfikacji wykorzystuje się głównie zamierzone, imitowane jąkanie, tzn. na‑
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śladowanie własnych objawów rzeczywistych. Objawy wtórne nierzadko ulega‑
ją redukcji w wyniku identyfikacji wysiłku towarzyszącego objawowi jąkania oraz
w wyniku pseudojąkania. Utrwalone wzorce unikania podczas mówienia (startery,
odroczenia/opóźnienia) są coraz częściej zastępowane przez otwarte jąkanie. Za‑
trzymanie objawu podczas jego analizy wzmacnia nad nim poczucie kontroli.
Przebieg terapii w czasie



Odczulanie
Objawy

Zachowanie słuchaczy

Upływ czasu

Pseudojąkanie

Jąkanie imitowane i rzeczywiste



Prolongacja
Pseudojąkanie

Pauza w pullout









In vivo 















Identyﬁkacja
Fonetyka artykulacyjna

Analiza objawu
(rejestrowanie objawów nie jest wymagane)
Jąkanie imitowane i rzeczywiste

Modyﬁkacja
Prolongacja

Pullout

Schemat 3. Przykład indywidualnego nakładania się etapów odczulania, identyfikacji i modyfikacji
(zob. Opis przypadku – Jan)

W metodzie Schul‑KIDS identyfikacja rozpoczyna się na początku etapu odczulania
i przenika wszystkie etapy terapii (zob. schemat 3). Pierwszy jej obszar – fonetyka ar‑
tykulacyjna – pobudza ciekawość badacza, zostaje wprowadzony już podczas prze‑
łamywania tabu na temat jąkania i pojawia się równolegle do etapu odczulania na
objawy pierwotne. Notabene uzewnętrzniająca się tu dociekliwość charakteryzuje
postawę osób zaangażowanych w terapię również w trakcie początkowego analizo‑
wania imitowanych oraz rzeczywistych objawów na przykładzie mowy innych osób
i/lub własnej. Po przepracowaniu obszaru fonetyki artykulacyjnej i przygotowaniu
warunków wstępnych dla aspektów czuciowych i ruchowych mowy włącza się do
modyfikacji przepracowywanie prolongacji, niezależnie od stanu etapu odczulania
bądź zdolności do analizowania objawów. W związku z tym ta część modyfikacji
jest w razie potrzeby przyspieszana. Na etapie identyfikacji intensyfikuje się anali‑
zowanie objawów, ponieważ perspektywa nabycia umiejętności ich kontrolowania
w krótkim czasie obniża poziom powiązanego z tym obciążenia emocjonalnego. Gdy
tylko dziecko jest w stanie poprawnie analizować własne objawy oraz samodzielnie
je dostrzegać, rozpoczyna się ich rejestrowanie, czyli szybkie, systematyczne zgła‑
szanie, że się je zauważyło. Preferowane może być tutaj zatrzymanie objawów, któ‑
re potem na etapie modyfikacji zostanie wykorzystane w toku przepracowywania
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techniki pullout (by szybko interweniować w trakcie objawu). Także podczas mody‑
fikacji, generalizacji czy opieki po zakończeniu terapii w przypadku nieskuteczności
działania technik wykorzystuje się sposoby identyfikacji, ponieważ stanowią one
warunek wstępny ich użycia.
Na etapie identyfikacji wystąpić mogą zróżnicowane reakcje emocjonalne: za‑
dowolenie z coraz mniej częstych i lżejszych objawów jąkania, próby omijania ćwi‑
czeń lub wstrząs spowodowany skonfrontowaniem się z częstotliwością albo nasi‑
leniem zupełnie niedoszacowanej symptomatyki. Nawet jeśli terapeuta konfrontuje
dziecko z jego własnymi objawami krok po kroku, zasadniczo nie może takim reak‑
cjom zapobiec. Gdy dziecko wygląda na wstrząśnięte, z reguły interpretuje się to
jako istotną wskazówkę do planowania w terapii ostrożnego dalszego postępowa‑
nia, a nie jako niepowodzenie terapeutyczne. Możliwe jest wówczas wzmocnienie
chęci do zmiany i wykorzystanie tego do wprowadzenia modyfikacji. W przypadku
prób omijania identyfikacji zwykle wskazane jest ukierunkowane, precyzyjnie do‑
pasowane odczulanie.
Modyfikacja
Główną ideę przyświecającą modyfikacji jąkania stanowi nabycie umiejętności uwal‑
niania się z zająknięcia i czynienia go lżejszym, a więc odzyskanie kontroli nad jąka‑
niem. Dzieje się to poprzez uczenie technik oraz bezpośrednią pracę z objawem. Na
poziomie emocjonalno‑poznawczym wypracowuje się również przekonanie o posia‑
daniu wpływu oraz poczucie sprawczości (Schwarzer, Jerusalem, 2002). W dłuższej
perspektywie powinna zostać dzięki temu zredukowana liczba czynników wyzwa‑
lających jąkanie i częstotliwość objawów (jednakże podczas pracy kontraktowej lo‑
gopeda musi wyjaśnić, że niemożliwe jest przepracowanie ich wszystkich).
Cele modyfikacji:
1. Dziecko potrafi stosować techniki modyfikacji jąkania z pewnością siebie i bez
konieczności intensywnej uważności na ich przebieg i poprawną realizację.
2. Dziecko potrafi ocenić jakościowo zastosowane techniki z pewnością siebie i nie‑
zależnością i dzięki temu jest w stanie na co dzień samodzielnie identyfikować
i korygować przyczyny błędów podczas ich stosowania.
3. Dziecko potrafi stosować odpowiednie techniki modyfikacji jąkania, znajdując
się także pod wpływem stresu.
4. Dziecko nie przejmuje się tym, że technika jest zauważalna dla innych.
5. Dziecko ma prawo nie stosować technik z powodów ekonomicznych.
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W metodzie KIDS wykorzystuje się dwie techniki:
1. prolongację (zestaw przygotowawczy; Van Riper, 2006), by zapobiec objawowi;
2. pullout (Van Riper, 2006), by uwolnić się z objawu.
Prolongacja polega na spowolnieniu ruchów artykulacyjnych lub delikatnym wy‑
powiadaniu samogłosek na początku słowa (Van Riper, 2006; Zückner, 2014; San‑
drieser, Schneider, 2015). Ta miejscowa kontrola mowy może być wykorzystywana
do uniknięcia zająknięć w słowach, w których osoba z jąkaniem przewiduje ich po‑
jawienie się, ale stanowi także część składową pullout. Technika ta służy odzyskaniu
kontroli w momencie zająknięcia i powrotowi do mowy spontanicznej. Aby pullout
się powiódł, objaw musi zostać w odpowiednim czasie zarejestrowany (zauważony).
Wówczas proces mówienia zostaje przerwany przy zachowanym ułożeniu narządów
mowy. Pauza przyczynia się do ustabilizowania poczucia kontroli w aspekcie senso‑
rycznym, motorycznym oraz mentalnym – por. przekonanie o sprawowaniu kontro‑
li. Często musi również zostać obniżony poziom napięcia. Aby odzyskać możliwość
płynnego wypowiadania się, rozpoczyna się dalszą część wypowiedzi od prolon‑
gacji. Jeśli okazuje się, że przedłużenie jest zbyt trudne artykulacyjnie lub nie jest
akceptowane, stosuje się w zamian pozbawione napięcia, krótkie pseudojąkanie
w postaci powtórzeń. Określa się to mianem pullout poprzez swobodne wyjąkanie się.
Wymaganiem wstępnym skutecznego działania technik mówienia jest biegłe wy‑
konywanie ich w imitowanych objawach, niepewność podczas wykonywania tech‑
nik znacząco utrudnia bowiem zastosowanie ich w trakcie objawów rzeczywistych.
Techniki mówienia należy ćwiczyć wystarczająco często i precyzyjnie; terapeuta peł‑
ni tu rolę modela. Niezależne i pewne siebie ocenianie przyczyn popełnianych błę‑
dów jest z kolei niezbędne, by dziecko samodzielnie ćwiczyło, a podczas transferu
do codzienności rozpoznawało przyczyny błędów, potrafiło je zauważać i korygo‑
wać. Precyzyjne procesy kontroli motorycznej sprawiają często trudności osobom
znajdującym się pod presją czasu i pod wpływem stresu, dlatego też ćwiczy się je
krok po kroku, podobnie jak na etapie odczulania.
Techniki mówienia znacząco różnią się od normalnego sposobu wypowiadania się,
a dla dzieci zwykle nie jest zrozumiałe samo przez się, że należy ich używać w co‑
dziennym życiu, przede wszystkim zaś wobec rówieśników. Nawet jeśli spróbują
to zrobić, silny stres może utrudnić te próby. Ponieważ transfer do codzienności
bywa nieprzyjemny, należy przepracować nieświadome negatywne nastawienie
do technik oraz uzyskać gotowość do odczulenia na upływ czasu podczas ich sto‑
sowania i na nie same. By zapobiec obawom przed negatywnymi ocenami technik
przez słuchaczy, terapeuta może przeprowadzić rozmowy „na żywo” z wykorzysta‑
niem imitowanego jąkania i/lub technik mówienia i poprosić rozmówcę o ich ocenę.
Pomocne jest przede wszystkim udzielenie wyjaśnień nauczycielom i rówieśnikom
w szkole, co pozwala na ich przygotowanie na zauważalne w mowie dziecka techni‑
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ki mówienia. Sytuacją idealną byłoby zaaranżowanie spotkania z osobą jąkającą się,
wykorzystującą techniki w mowie, która może o tym opowiedzieć. Dziecko może jej
zadawać pytania i zostaje przygotowane na to, czego będzie się uczyło w dalszym
ciągu terapii. Przy okazji dowiaduje się, że w przyszłości samo będzie mogło zdecy‑
dować, kiedy użyje technik, tak jakby sięgało do skrzynki z narzędziami. By dziec‑
ko miało pewność, że w razie potrzeby może polegać na tych narzędziach, nowe
sposoby radzenia sobie z zająknięciami muszą być wystarczająco często trenowane.
Prolongacja
Wprowadzenie do prolongacji rozpoczyna się od wypowiadania (w zwolnionym
tempie) pozbawionych znaczenia sylab (Sandrieser, Schneider, 2015; Zückner, 2014)
i spontanicznego demonstrowania oraz naśladowania tego sposobu mówienia przed
lustrem; gdy zaś zasada prolongacji zostanie zrozumiana, przechodzi się do materia‑
łu wyrazowego. Terapeuta może wykorzystać pacynkę, która mimo wielu udanych
prób popełnia rozmaite błędy przypominające te popełniane przez dziecko. Błędy
te można później skorygować. Na końcu dziecko może ocenić i w razie potrzeby
poprawić własne przedłużenia. Stanowi to podstawę do samodzielnych ćwiczeń
w domu. W dłuższej perspektywie mają one przynieść podobny efekt jak „palcówki”
w ćwiczeniach gry na pianinie. Ćwiczenia są ułożone zgodnie ze wzrastającą trudno‑
ścią językową, emocjonalną oraz sytuacyjną i wykonuje się je tak długo, aż dziecko
będzie umiało używać prolongacji na co dzień.
Pullout
Wprowadzenie do techniki pullout odbywa się na imitowanych objawach jąkania.
Problemy, jakich nastręcza objaw, mogą być przedstawione za pomocą drążka sym‑
bolizującego słowo, dłoń z kolei symbolizuje narządy mowy. Dłoń mocno chwyta
drążek (objaw jąkania). Dziecko ma za zadanie znaleźć rozmaite rozwiązania, jak
można wydostać drążek z trzymającej go dłoni i przenieść te pomysły na sytuację
mówienia. Podczas wspólnych prób przepracowuje się trzy elementy: 1) zatrzymanie,
2) odczekanie, aż ustąpi napięcie, 3) dalsze mówienie z wykorzystaniem prolongacji
zilustrowane poprzez sygnalizację świetlną (lub z pseudoobjawem pozbawionym na‑
pięcia, jeśli dziecko tak woli lub wykazuje ograniczenia w zakresie motoryki mowy).
Następnie ćwiczy się każdy element techniki pullout osobno i w późniejszym cza‑
sie łączy się je przed przeniesieniem na objawy rzeczywiste. Także w przypadku tej
techniki wymagany jest intensywny trening, w czasie którego pomoce, początkowo
wykorzystywane do przypominania, są coraz rzadziej używane. Przedłużenia i pull‑
out zmieniają mowę na krótką chwilę (upływ czasu, spowolniona artykulacja), dla‑
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tego też niektóre dzieci mają trudności w stosowaniu ich na co dzień. Odpowiednio
do tych problemów prowadzi się zhierarchizowane pod względem trudności ćwi‑
czenia odczulania. Jeśli początkowo został wprowadzony wariant techniki pullout
ze swobodnymi powtórzeniami, możliwe jest przepracowanie go w późniejszym
czasie w wersji z prolongacją.
Generalizacja
Przez cały czas trwania terapii ważny jej komponent stanowi generalizacja. To, cze‑
go dziecko się uczy, jest stale przenoszone do codzienności, a ćwiczenia odpowied‑
nio wcześnie i regularnie są prowadzone poza gabinetem. Umowa dotycząca zadań
domowych utrwala nawyk pracy w domu porównywalny do regularnego treningu
sportowego. Terapeuta w miarę możliwości przygotowuje kolejne osoby, by mogły
wspierać dziecko w tym procesie. W ten sposób można uniknąć przytłoczenia oraz
frustracji i przez dłuższy czas towarzyszyć mu we wdrażaniu treści terapeutycznych.
Cele generalizacji:
1. Dziecko przenosi wypracowane umiejętności na tak wiele obszarów życia, jak to
tylko możliwe.
2. Dziecko jest przygotowane na zakończenie terapii.
3. Dziecko czuje się kompetentne w radzeniu sobie z objawami jąkania oraz lękami
także po zakończeniu terapii.
Generalizacja w końcowym etapie terapii
Końcowym etapem terapii jest generalizacja; tutaj nie pojawiają się zasadniczo żad‑
ne nowe komponenty, lecz wykorzystuje się opanowane wcześniej umiejętności
w jak największej liczbie obszarów życia. Umożliwia to wyłącznie własna inicjatywa
i odpowiedzialność. Ciągła praca w oparciu o kontrakt, doradztwo oraz rozwiązy‑
wanie problemów przy zaangażowaniu rodziców i innych osób z otoczenia są klu‑
czowymi sposobami oddziaływania terapeutycznego.
Zastosowanie technik mówienia we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych nie
jest realne. O wiele ważniejsze wydaje się poczucie kontroli, które obniża poziom
lęku w różnych sytuacjach komunikacyjnych i daje dziecku pewność dostępu do
technik mówienia, kiedy tylko ono zechce. Decyzja, by je zastosować, jest zatem
zależna od sytuacji i zakłada, że otoczenie jest o tym poinformowane. Tolerancja
wobec błędów oraz obecność wspierających osób w otoczeniu ułatwiają przepra‑
cowanie trudnych sytuacji. Częstym powodem nieużycia technik, np. w szkole bądź
w obecności rówieśników, bywa chęć bycia „cool”. Wskazane są w tym przypadku:
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wizyta w szkole, poinformowanie przyjaciół, rówieśników z klasy i nauczyciela na
temat technik mówienia, dyskusja o korzyściach z wolności, którą daje rezygnacja
z unikania, wymiana doświadczeń z innymi osobami jąkającymi się oraz odczula‑
nie. Ogólnie rzecz biorąc, od uczniów szkoły podstawowej2 nie można oczekiwać,
że techniki mówienia wprowadzą na terenie szkoły samodzielnie, niejednokrotnie
musi to mieć podbudowę w postaci systemu wsparcia.
Zakończenie terapii i opieka postterapeutyczna
Zakończenie terapii ma miejsce wtedy, gdy nastąpiła remisja lub utrzymują się lekkie
objawy jąkania. Charakteryzują się one czasem trwania poniżej 0,5 sek., brakiem ob‑
jawów wtórnych i unikania, a także brakiem (ewentualnie bardzo niskim poziomem)
lęku oraz innych reakcji stresowych w powiązaniu z komunikacją, mówieniem i jąka‑
niem. Dziecko i jego otoczenie okazują w związku z tym poczucie sprawstwa. Gdy
rozważa się zakończenie terapii, należy sprawdzić, czy kryteria, w oparciu o które
mogłoby to nastąpić, są spełnione we wszystkich obszarach życia dziecka i czy są
stabilne w czasie. Jeśli tak się dzieje, najpierw planuje się przerwę w terapii i termin
spotkania kontrolnego, jak również ustala indywidualne kryteria, na podstawie któ‑
rych będzie można podjąć decyzję o wznowieniu sesji. W końcowym etapie procesu
terapeutycznego terapeuta, rodzice i dziecko wspólnie ustalają moment jego zakoń‑
czenia. Ważne jest, by uwzględnić potrzeby wszystkich zaangażowanych weń osób.
Generalizacja ma na celu, po pierwsze, utrzymanie nabytych umiejętności w okre‑
sach coraz dłuższych przerw w terapii, podczas których dziecko ćwiczy samodziel‑
nie. Po drugie, służy opracowaniu procedury postępowania na wypadek nawrotu
jąkania lub też sprzężonych z nim lęków i sposobów zachowania. Podczas podsu‑
mowania przebiegu terapii logopeda uświadamia poczynione postępy, zostawia też
przestrzeń na uczucia ambiwalentne (radość z osiągnięć i smutek z powodu braku
całkowitego „wyleczenia”). Na zakończenie planuje się również opiekę postterapeu‑
tyczną, jednakże w takiej postaci, by nie wiązać niepotrzebnie dziecka z terapeutą.
Logopedzi pragnący zaoszczędzić dziecku nawrotu albo wierzący, że osiągną jesz‑
cze lepszy efekt generalizacji, narażają się na ryzyko prowadzenia niekończącej się
terapii. Można temu zapobiec poprzez ustalenie terminów kontrolnych i „odświe‑
żających” z podkreśleniem indywidualnej odpowiedzialności dziecka.

2

W Niemczech szkoła podstawowa obejmuje klasy I−IV (przyp. tłum.).
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Terapia ramowa
Terapia jąkania jest osadzona w kontekście życia dziecka i jego rodziny. Istnieją za‑
tem powody, by włączyć do niej obszary nienależące bezpośrednio do sfery zain‑
teresowań metody Schul‑KIDS i przypisać je do terapii ramowej. Pojęcie to zosta‑
ło wybrane, ponieważ stanowi ramy dla podejścia Schul‑KIDS. Terapii ramowej nie
należy mylić z innymi niezbędnymi w danym przypadku metodami interwencji te‑
rapeutycznej (np. dodatkowe oddziaływania nakierowane na specyficzne zaburze‑
nie rozwoju mowy bądź zaburzenie lękowe występujące równocześnie z jąkaniem).
Także podstawowe techniki terapeutyczne, jak np. nawiązywanie relacji terapeu‑
tycznej lub zabawa jako środek wyrazu, stanowią warunek konieczny terapii jąkania,
ale nie należą do terapii ramowej.
Cele terapii ramowej:
1. Dziecko spełnia niezbędne warunki uwzględniane w poszczególnych rodzajach
interwencji metodą Schul‑KIDS.
2. Wpływ na dziecko ma niewiele czynników ryzyka, które mogą wyzwalać jąkanie
lub osłabiać odporność psychiczną na jąkanie.
Terapia ramowa pod względem treści oraz trybu postępowania podlega okre‑
ślonym rygorom i jest wskazana tylko wówczas, gdy istnieje uzasadniony związek
pomiędzy nią a jąkaniem i terapią jąkania oraz gdy jest na nią zapotrzebowanie. Ze
względu na to musi więc zostać uwzględniona podczas ustaleń kontraktowych. Po‑
nieważ po terapię ramową sięga się w razie potrzeby, nie jest ona przyporządko‑
wana do jednego, konkretnego etapu terapii, czasem dopiero w jej trakcie okazuje
się, które tematy powinny zostać w ten sposób przepracowane (por. obraz siebie
z jąkaniem, radzenie sobie z porażkami czy stresujące doświadczenia dotyczące ją‑
kania). Dodajmy, że oddziaływania terapeutyczne mogą być częścią każdej sesji lub
pojawiać się w sekwencji poświęconej określonemu tematowi, np. opracowywania
strategii rozwiązywania problemów i rozwijania umiejętności pragmatycznych pod‑
czas odczulania na reakcje słuchaczy.
Psychoedukacja odgrywa dużą rolę podczas przełamywania tabu i odczulania.
Pod tym pojęciem rozumieć należy systematyczne przekazywanie kompleksowej
wiedzy medycznej, by dziecko i członków jego rodziny uczynić zdolnymi do radzenia
sobie z niepłynnością mowy (Bäuml i in., 2016) i odzyskania niezależności. W przy‑
padku budzącego tak wiele uprzedzeń zaburzenia mowy, jakim jest jąkanie, pomoc‑
ne bywa wczesne udzielenie wyjaśnień, jak stworzyć łańcuch wsparcia i ochronić
siebie (lub dziecko) przed niekorzystnym zachowaniem innych. Sandrieser i Schnei‑
der (2015) za ważkie zamierzenie terapeutyczne uznają, aby osoba z jąkaniem czuła
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się kompetentnym rozmówcą i dysponowała strategiami pozwalającymi (w odpo‑
wiednim czasie) wyrazić się w pełni. Poradnictwo dla rodziców dotyczące korzyst‑
nych sposobów zachowania wobec dziecka oraz odniesienie się do ich zmartwień
stanowią nieodłączną część terapii. Zależna od sytuacji zmienność jąkania wymaga
często zaangażowania w te działania nauczycieli i pedagogów. Może się to odbywać
na rozmaite sposoby (np. z wykorzystaniem kwestionariuszy, rozmów telefonicz‑
nych, szkoleń, odwiedzin w szkole wraz z dzieckiem), również za pośrednictwem
rodziców. Jest to sposobność do rozpoznania ważnych czynników wyzwalających
jąkanie, które powinny zostać przepracowane. Ich rozpoznanie, a zarazem podjęcie
odpowiednich środków zaradczych w przypadku mobbingu, mieści się w ramach
terapii logopedycznej.
Ocena interakcji rodzinnych pozwala przyjrzeć się następującym aspektom: ra‑
dzeniu sobie z deficytami, zachowaniu niezgodnemu z normą bądź nastawieniu do
wsparcia terapeutycznego, które może być zasobem lub też hamulcem dla terapii.
Specyficzne znaczenie, nie tylko w przypadku jąkania, mają ramy kulturowe (por. np.
percepcję zaburzenia, możliwości językowe w zakresie wyrażania uczuć czy przy‑
pisywanie ról społecznych). Pozostałe istotne treści w zakresie terapii ramowej to
przekazywanie informacji na temat samopomocy i umożliwianie kontaktu z innymi
jąkającymi się osobami. Zgodnie z metodą KIDS zalecane jest tworzenie grup dla
rodziców jako działanie towarzyszące terapii indywidualnej. Do środków zapew‑
niających stworzenie warunków wstępnych dla niektórych rodzajów interwencji
terapeutycznej należą np. praca nad samoświadomością, poprawa sprawności mo‑
toryki oralnej w celu opanowania techniki pullout albo trening podzielności uwagi
(przygotowuje on do tego, by w sytuacjach wymagających pod względem komuni‑
kacyjnym nie być zmuszonym do myślenia o technikach).
Cele terapii ramowej odnoszą się niejednokrotnie do czynników wyzwalających
jąkanie (Packmann, Attanasio, 2010). Są to m.in. tworzenie strategii rozwiązywa‑
nia problemów, akceptacja nieprzyjemnych uczuć, kompetencje społeczne, radze‑
nie sobie z dokuczaniem i przepracowanie stresujących doświadczeń powiązanych
z jąkaniem. Punkty dojścia terapii ramowej (analogicznie jak inne cele, o których
wspomniano wyżej) ustala się podczas pracy kontraktowej, odnotowując też ewen‑
tualne zmiany.
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Opis przypadku – Jan
Jan przyszedł na pierwsze spotkanie ze swoją mamą. Miał wtedy 9 lat. Do- Wywiad
świadczał ciężkiego jąkania z częstymi, długotrwałymi i pełnymi napięcia blo- i diagnoza
kami, powtórzeniami części słów, jak również współruchami w obszarze twarzy
i całego ciała. Nie zauważono u niego reakcji unikania mówienia. Chłopiec jąkał
się od czwartego roku życia. Podczas diagnozy był początkowo wycofany, jednak gdy tylko padło pytanie o jego kolejkę elektryczną, okazał stałą, silną potrzebę wypowiadania się, choć jąkanie wiązało się ze sporym wysiłkiem. Matka
i syn opowiadali o problemach związanych z wypowiadaniem się w szkole, które
można było zinterpretować jako początek zachowań unikowych. Nauczyciele
nie dysponowali wiedzą na temat jąkania i czasami zachowywali się niezręcznie.
Niektórzy uczniowie wyśmiewali chłopca. Ponieważ z powodu swoich uzdolnień
Jan chodził już do IV klasy, był tam najmłodszym oraz najmniejszym uczniem
i czuł się gorszy od swoich kolegów i koleżanek. Zapytany o własne objawy jąkania w trakcie badania formularzem RSU okazał silne reakcje zawstydzenia, ale
otwarcie zastanawiał się nad swoimi obserwacjami w rozmowie z terapeutką.
Dotychczas nie przechodził terapii, gdyż objawy nasiliły się znacznie dopiero
dwa miesiące temu. Matka doceniała i wspierała syna pomimo poczucia bezradności i wysokiego zaniepokojenia jąkaniem. Ojciec także się jąkał.
Na następne spotkanie rodzice przyszli bez dziecka. Przedstawiono im wyniki
diagnozy. Zaakceptowali fakt, że istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo remisji. Ich pragnieniem było, by syn nabrał pewności siebie podczas komunikowania się i by znacznie łagodniej oraz rzadziej się jąkał. Ojciec zaakceptowałby zarówno podejście upłynniające mowę, jak i modyfikację jąkania.
Zdaniem matki upłynnianie mowy było wykluczone. Po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat podejścia Schul‑KIDS rodzice zdecydowali o rozpoczęciu terapii tą metodą. Terapeutka zastrzegła, że to, by ojciec chłopca poddał
się terapii, nie jest ani warunkiem wstępnym terapii chłopca, ani jej częścią
składową. Ustalono kolejny termin spotkania z rodzicami, podczas którego planowano omówić możliwe sposoby ich współpracy ze szkołą.

Pierwsza
konsultacja
i podjęcie
decyzji
o rozpoczęciu
terapii

W toku kolejnych sesji terapeutycznych terapeutka przekazywała chłopcu in- Przełamywanie
formacje na temat jąkania. Podczas eksperymentu (jedna osoba stara się sta- tabu
rannie pisać, a druga poszturchuje ją w trakcie pisania) miał on sposobność doświadczyć, co oznacza pojęcie „utrata kontroli”, i przenieść reakcje, jakie się tu
pojawiły, na te dotychczas mu znane, związane z wysiłkiem i unikaniem w trakcie jąkania. Swoje spostrzeżenia notował na schemacie cebuli. Podekscytowany
obserwował, jak jego matka reagowała podczas eksperymentu i oboje doszli
do wniosku, że negatywne ocenianie jąkania jest nie fair. Neuropsychologię jąkania Jan poznał poprzez rysunek wielkoformatowy, przedstawiający narządy
zaangażowane w proces wytwarzania mowy, do których wysyłani są posłańcy z centrum zarządzania mową w mózgu. Zamyślił się, gdy usłyszał, że jego
mózg jest podatny na występowanie zakłóceń. Samodzielnie powiązał jąkanie
swojego ojca z ewentualną własną predyspozycją. Uprzedzenia odnoszące się
do jąkania zostały ujawnione w czasie quizu, który chłopiec koniecznie chciał
zabrać do domu, by pokazać go babci i dziadkowi.
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W tym czasie miały miejsce dwa spotkania z obojgiem rodziców; podczas tych Informacje
spotkań zalecono rodzicom lekturę poradników (Schneider 2013; Schneider, i kontrakt
Kohmäscher, 2017), a także wypracowano strategie postępowania w rozmowach z nauczycielami odnośnie do reagowania na jąkanie oraz udzielania
chłopcu emocjonalnego wsparcia w celu poprawy jego sytuacji szkolnej. Potwierdzenie ze strony terapeutki, że rodzice postępują w domu prawidłowo,
przyniosło im duże poczucie ulgi.
Gdy Jan rysował obrazek przedstawiający rozmieszczenie uczniów w klasie,
rozwinęła się rozmowa na temat jego zmartwień i marzeń. Chłopiec sformułował cel terapii – lżej się jąkać, mieć odwagę, by zgłaszać się w szkole, radzić
sobie z tymi, którzy go denerwują. Jako kontrakt terapeutyczny posłużył plan
trasy kolejki elektrycznej. Chłopiec poznał etapy i cele terapii, uzyskał pierwsze
informacje odnośnie do technik i ich działania. Następnie wyjaśnił przebieg terapii matce, a terapeutka wyjaśniła zakres odpowiedzialności i pośredniczyła
w trakcie ustaleń dotyczących współpracy przy zadaniach terapeutycznych.

Praca
kontraktowa,
kontrakt
trójstronny

Dla całej rodziny (m.in. dla znacznie starszej siostry Jana oraz dziadków)
przygotowano spotkanie informacyjne, podczas którego chłopiec przedstawił
dotychczas przepracowane treści w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji. Był bardzo podekscytowany uznaniem, jakiego wtedy doświadczył.
W konsekwencji poczuł się na siłach, by przeprowadzić podobną prezentację
w swojej klasie.

Przełamywanie
tabu,
spotkanie
rodzinne

Rozmawiając o tym, jak można przezwyciężyć silny lęk przed wodą, przedyskutowano rozmaite rozwiązania (unikanie, bezkompromisowa konfrontacja,
ostrożne zbliżanie się), a następnie porównano to do lęku przed jąkaniem. Fakt,
że pseudojąkanie wpływa na zmniejszenie napięcia i podatności na błędy, zmotywował Jana do wypróbowania tej techniki. Okazało się, że przyszło mu to z łatwością, więc poziom trudności na płaszczyźnie językowej szybko został podniesiony (na poziom monologu). Poziom trudności na płaszczyźnie emocjonalnej
wzrastał poprzez ćwiczenia na ulicy przed gabinetem oraz gry i ćwiczenia ze stażystami, a także przyjacielem, którego Jan przyprowadził ze sobą do gabinetu.

Odczulanie na
objawy jąkania
Odczulanie
na reakcje
słuchaczy

W czasie każdej sesji badano miejsce i sposób artykulacji podczas płynnej
mowy i dobrowolnego jąkania, wykorzystując nagrania wideo prezentujące
wypowiedzi osób z jąkaniem. Jan rozwinął postawę zaciekawionego naukowca
i wyraził chęć zbadania własnego jąkania. Ustalono, że terapeutce wolno mu
przerwać w każdej chwili, ponieważ w gabinecie już prawie się nie jąkał. Matka
potwierdziła, że mowa chłopca jest bardziej płynna również w domu.

Identyfikacja:
fonetyka
artykulacyjna
i pierwsza
analiza objawu

Fonetyka artykulacyjna przychodziła Janowi z łatwością, mógł więc wcześnie
rozpocząć pracę nad prolongacją. Okazało się, że chłopiec potrafi świadomie
kierować artykulacją, ale trudno jest mu się nie spieszyć. Praca nad odczulaniem na upływ czasu polegała na analizowaniu błędów i korygowaniu ich, np.
podczas dobrowolnych i rzeczywistych zbyt szybkich przejść artykulacyjnych
oraz podczas zawodów, komu uda się najdłuższa prolongacja.

Początek
modyfikacji
Odczulanie na
upływ czasu
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Prolongacje i pseudojąkanie były trenowane równolegle w trakcie wielu sesji
terapeutycznych in vivo. Matka nauczyła się oceniać techniki jakościowo i mogła regularnie odgrywać rolę partnera podczas ćwiczeń w domu. Po ponownym wystąpieniu dokuczania rozpoczęto przygotowania do odwiedzin w szkole
i w czasie zabaw z podziałem na role intensywnie pracowano nad rozwiązywaniem problemów oraz odpowiedziami ustnymi. Rodzicom udało się uzyskać
pomoc w postaci odpowiedniego wyrównania szans dziecka w szkole.

Praca in vivo
Odczulanie
Terapia
ramowa:
rozwiązywanie
problemów
z dokuczaniem

Podczas rozmowy Jan przekształcał spontanicznie objawy rzeczywiste w sposób bardzo zbliżony do techniki pullout. Terapeutka podjęła to, przepracowała
i trenowała z chłopcem jakościowo poprawny pullout na objawach imitowanych. Chłopiec miał trudności z utrzymaniem pauzy wystarczająco długo po
zatrzymaniu się. By móc wykorzystać technikę podczas objawów rzeczywistych, pracowano nad ich zauważaniem. Okazało się to niemożliwe i niepotrzebne, ponieważ Jan nawet w wymagających sytuacjach komunikacyjnych
doświadczał wyłącznie krótkich, swobodnych objawów.

Modyfikacja,
pullout
Identyfikacja:
zauważanie
objawów

Po długotrwałych przygotowaniach i licznych przesunięciach terminów odby- Odczulanie,
ła się wreszcie wizyta w szkole, która przez klasę i przez nauczycielkę została przełamywanie
bardzo dobrze przyjęta. Dokuczanie nie miało więcej miejsca. Jan został nawet tabu
wzięty pod ochronę na podwórku szkolnym.
Terapeutka dowiedziała się przypadkowo, że chłopiec założył własny kanał na Spontaniczne
YouTube. Zanim zaprezentował figury z Lego Star Wars, opowiedział tu o swo- przełamywanie
tabu
im jąkaniu.
Z powodu niewielkiego nasilenia objawów i dysponowania korzystnymi strate- Przerwa
giami radzenia sobie w życzliwym środowisku w czasie wakacji zaplanowano w terapii
3‑miesięczną przerwę w terapii. Jan czuł się dobrze przygotowany do zmiany
szkoły.
Po przerwie w terapii objawy jąkania były lekkie, chłopiec nie unikał mówienia.
Zaproponował odwiedziny w nowej szkole. Miał dobrą pozycję w trudnej klasie,
z pewnością z powodu swojego konfrontacyjnego podejścia do jąkania. Został też
członkiem szkolnego teatru. W terapii zaplanowano odświeżenie i generalizację
techniki pullout, przede wszystkim w zakresie powiązanego z nią upływu czasu.

Przełamywanie
tabu
Generalizacja
Odczulanie na
upływ czasu

Na co dzień chłopiec rzadko korzystał z techniki pullout, gdyż nie wstydził się
swojego jąkania. Sytuacje w życiu codziennym nie wyzwalały objawów, nad
którymi trzeba było pracować. Jan opowiadał o bardzo rzadko pojawiających
się, niepodlegających kontroli długotrwałych blokach (co 1−2 miesiące), które
niepokoiły go mniej niż jego matkę. W trakcie pracy kontraktowej ustalono, jakie działania powinny zostać podjęte w razie nawrotu objawów i w jakich okolicznościach także rzadko pojawiające się, niepodlegające kontroli długie bloki
mogłyby stanowić powód do powrotu do terapii. Zaplanowano dwie wizyty
kontrolne w najbliższym roku.

Przygotowania
do zakończenia
terapii
Praca
kontraktowa

Podczas obu spotkań Jan wyglądał na zrelaksowanego. Częstotliwość objawów
w jego mowie wzrosła, używał trudnych do rozpoznania z powodu ich szybkości technik prolongacji oraz pullout i zgłaszał brak długotrwałych, niepodlegających kontroli bloków. Nie widział wówczas potrzeby wznawiania terapii,
podobnie jak jego rodzice. W szkole nie było potrzeby korzystania z prawa do
wyrównywania szans.

Wizyty
kontrolne
po upływie
6 miesięcy
i po roku
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Tuż przed maturą Jan nie czuł potrzeby wznawiania terapii. Pomimo że jąkanie Wizyta
stało się częstsze i pojawił się niewielki wysiłek podczas mówienia, nie oceniał kontrolna
tego jako problemu. Nadal działał aktywnie w szkolnym teatrze. Jego oceny po 5 latach
pogorszyły się niezależnie od zgłaszania się do odpowiedzi ustnej, ponieważ
w tamtym czasie niewiele robił dla szkoły. Pozostał otwarty na spotkanie odświeżające przed ustnymi egzaminami maturalnymi. Zarówno chłopiec, jak
i jego rodzice zostali poinformowani o tym, że z prawa do wyrównania szans
można skorzystać, jeśli odpowiednio wcześnie zgłosi się takie zapotrzebowanie.

Wnioski i perspektywy
Podejście KIDS to oparta na teorii metoda terapeutyczna w nurcie modyfikacji ją‑
kania dla dzieci w wieku szkolnym. Sięga się w niej po elementy terapii Van Ripera
(1971, 2006) oraz Della (2000). KIDS wymaga podejścia indywidualnego, uwzględ‑
nia też aktualne wyniki badań naukowych odnośnie do powstawania (społecznych)
lęków, znaczenia odporności psychicznej i jakości życia, a jako punkt wyjścia przyj‑
muje całościową sytuację życiową osoby z jąkaniem. Poprzez pracę kontraktową
sprawczość dziecka jest tu wyraźnie promowana, dzięki ostrożnemu dobieraniu
stopnia trudności ćwiczeń zaś dzieci odnoszą sukcesy.
Program KIDS jest w Niemczech bardzo rozpowszechniony; okazał się łatwy do
wdrożenia (w przeważającej części jako program indywidualny, ale także grupowy),
a z subiektywnego punktu widzenia terapeutów – również skuteczny. Nakierowa‑
nie na jednostkę bez ustalenia czasu trwania terapii i jej intensywności utrudnia
jednak obiektywne, zewnętrzne dowiedzenie jego efektywności. Jest to przedmio‑
tem badania usług zdrowotnych (niem. Versorgungsstudie PMS KIDS, Registrierung
DRKS00015851; Kohmäscher, 2018), podczas którego został zredagowany podręcz‑
nik do metody Schul‑KIDS (Schneider, Sandrieser, 2018), przez ponad rok w całym
kraju ewaluowano ponadto przebieg indywidualnej terapii 70 jąkających się dzieci,
odbywającej się w gabinetach prywatnych. Badania nadal trwają, z powodu epide‑
mii COVID‑19 zakończenie procesu zbierania danych planuje się na sierpień 2021
roku, wyników ewaluacji należy się natomiast spodziewać w 2022 roku.

Definicje
Antytetyczne zachowanie: polega na tym, że terapeuta swoje przekonania (anty
tezy) różniące się od przekonań klienta (tez) wyraża w swoim zachowaniu, np. te‑
rapeuta uważa, że jąkanie jest ciekawe, podczas gdy dziecko odrzuca to prze‑
konanie.
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Fonetyka artykulacyjna: określa obszar pracy na etapie identyfikacji, podczas
którego przekazuje się klientowi wiedzę podstawową, niezbędną do analizy, opisy‑
wania oraz świadomego kierowania procesem mówienia i jąkania.
Imitowane jąkanie: w metodzie KIDS w trakcie dobrowolnego jąkania własne ob‑
jawy są z rozmysłem naśladowane/imitowane. Należą tu objawy pierwotne, a w ra‑
zie potrzeby także napięcie oraz objawy wtórne.
Praca kontraktowa: pojęcie zapożyczone z analizy transakcyjnej, opisuje sposób
postępowania w metodzie KIDS polegający na zawieraniu w procesie terapii wią‑
żących, pozytywnie sformułowanych, nakierowanych na cel umów i poddawaniu
ich refleksji.
Praca nad przyzwoleniem: określa akceptującą postawę terapeuty, który przy‑
zwala na wyrażanie myśli przez dziecko i rodziców, na okazywanie oraz wypróbowy‑
wanie różnych sposobów zachowania, w które wcześniej nie wierzyli lub też oceniali
dotychczas jako niepożądane, nieprzyjemne albo niebezpieczne.
Przełamywanie tabu: oznacza proces odbywający się w trakcie odczulania, pod‑
czas którego dziecko uczy się otwarcie mówić o jąkaniu oraz terapii i dzięki temu
przełamuje tabu.
Pseudojąkanie: w metodzie KIDS opisuje zamierzony sposób mówienia, pod
względem objawów pierwotnych zbliżony do jąkania, charakteryzujący się pozba‑
wionymi napięcia, swobodnymi powtórzeniami fragmentów słów lub w niektórych
rzadkich przypadkach przedłużeniami dźwięków mowy.

Pytania kontrolne
1. Schul‑KIDS może być zastosowany w przypadku występowania negatywnych
strategii radzenia sobie z jąkaniem poprzez:
a) wzmacnianie sprawczości (w radzeniu sobie z objawami i podczas komuni‑
kacji);
b) obniżanie poziomu lęku;
c) umożliwienie płynnej mowy dzięki technikom mówienia;
d) wzrost kompetencji komunikacyjnych;
e) możliwość przepracowania stresujących doświadczeń powiązanych z jąkaniem.
2. Oparta na modelu ICF diagnoza wstępna w metodzie KIDS umożliwia:
a) rozstrzygnięcie, czy zaburzenie występujące u dziecka to jąkanie;
b) prognozowanie czasu trwania terapii;
c) oszacowanie zapotrzebowania na terapię;
d) ustalenie celów terapii;
e) prognozowanie skuteczności terapii.
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3. Terapia metodą Schul‑KIDS bazuje na takich kluczowych założeniach, jak:
a) zmienny plan terapii, wzmacnianie odporności psychicznej, odniesienie do
dziecka i do codzienności;
b) zmienny plan terapii, wzmacnianie płynności mowy, odniesienie do dziecka
i do codzienności;
c) planowanie terapii zgodnie z etapami Schul‑KIDS, wzmacnianie odporności
psychicznej, odniesienie do dziecka i do codzienności;
d) zmienny plan terapii, wzmacnianie odporności psychicznej, odniesienie do
dziecka, nabywanie zdolności do pomagania samemu sobie;
e) zmienny plan terapii, wzmacnianie odporności psychicznej, modyfikacja, od‑
niesienie do codzienności.
4. Odnośnie do etapów Schul‑KIDS należy zauważyć, że:
a) etapy muszą być ściśle od siebie oddzielone;
b) etap informacji i kontraktu ma kluczowe znaczenie na początku terapii, jed‑
nakże w dalszym przebiegu terapii nadal pozostaje istotny;
c) odczulanie ma ogromne znaczenie i równolegle do niego ma miejsce duża
część identyfikacji;
d) konieczność i forma modyfikacji są zależne od efektów odczulania i objawów
w mowie dziecka;
e) generalizacja treści wyuczonych w terapii powinna się rozpocząć możliwie
wcześnie.
5. Terapia metodą Schul‑KIDS kończy się, gdy:
a) dziecko przepracuje skutecznie wszystkie objawy jąkania;
b) regularne sesje terapeutyczne nie są już niezbędne i można wdrożyć etap
opieki postterapeutycznej;
c) dziecko już się nie jąka;
d) zdaniem terapeuty nastąpiła remisja lub utrzymują się tylko lekkie objawy
jąkania;
e) dziecko (i jego rodzice) życzą sobie zakończenia terapii i zdaniem terapeuty
jest to uzasadnione.
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Rozdział 11
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Lexipontix – zintegrowana terapia jąkania dla dzieci jąkających się

Wprowadzenie
Wśród logopedów pracujących z jąkającymi się dziećmi w wieku szkolnym (CWS)
pojawia się często spadek poczucia własnej wartości, frustracja lub przygnębienie
z powodu braku postępu w terapii, a także nawrotów jąkania (Hancock, Craig, 1998).
W wielu wypadkach dzieci potrafią płynnie mówić podczas terapii, ale nie potra‑
fią uogólniać, wypowiadać się płynnie w codziennych okolicznościach (Webster,
1979). Mogą być nadwrażliwe na ocenę słuchacza i kreować negatywne myślenie
o komunikacji pomimo poprawy płynności mowy (Plexico, Manning, DiLollo 2010;
Tilling, 2011). Po pewnym czasie mogą stracić motywację i „znudzić się” terapią.
Często skupienie się na płynności sprawia, że techniki mowy stają się częścią pro‑
blemu, a nie częścią rozwiązania (Murphy, Yaruss, Quesal, 2007). Rodzice zgłasza‑
ją, że nie są w stanie pomóc i często czują się uwięzieni w niekorzystnych rolach,
takich jak nakłanianie do stosowania technik mowy, podają w wątpliwość wartość
terapii i umiejętności logopedy (Langevin, Packman, Onslow, 2010).
Program Lexipontix próbuje wprowadzić alternatywne podejście do terapii jąka‑
nia poprzez:
• wydobywanie „największych nadziei” (Best Hopes) klientów dotyczących terapii
i ułatwianie dziecku i jego rodzicom zbliżania się do nich (George, Iveson, Rat‑
ner, 2013);
• badanie ogólnych doświadczeń jąkania u dziecka i jego rodziców w celu zindywidu‑
alizowania terapii, zgodnie ze wszystkimi potrzebami i oczekiwaniami, a także do‑
stępnymi zasobami;
• łączenie dobrze znanych i udokumentowanych teorii i praktyk logopedycznych
w spójną całość;

370

George Fourlas, Dimitris Marousos

• wprowadzenie terapii jako gry fabularnej opartej na określonym temacie, nada‑
jącej jej znaczenie i formę zabawy;
• korzystanie z materiałów przyjaznych dziecku, przyjemnych zajęć i gier w karty;
• zbadanie korzyści płynących z używania różnych narzędzi ułatwiających kontrolę
mowy i komunikację funkcjonalną;
• budowanie relacji terapeutycznych, angażowanie dziecka, jego rodziny i bliskich
osób oraz jak najlepsze wykorzystanie wiedzy każdego uczestnika;
• skupienie się na rozwiązaniach, na udanej części doświadczenia życiowego klien‑
ta, komunikacji i/lub terapii;
• bycie zwięzłym i minimalistycznym, podejmowanie decyzji, które powodują jak
największą zmianę w jak najkrótszym czasie, jak najlepsze wykorzystanie zaso‑
bów rodziny i dziecka;
• ułatwianie procesu zmiany poprzez próbę optymalnego wykorzystania czynników
pozaterapeutycznych dziecka i rodziny (Imel i Wampold, 2008).
Kluczowym elementem programu Lexipontix jest protokół oceny Lexipontix (Fo‑
urlas, Marousos, 2018). Każdy kandydat do programu terapii Lexipontix jest wstęp‑
nie oceniany zgodnie z protokołem oceny Lexipontix opartym na Międzynarodowej
Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) (WHO, 2001). Ma
on na celu zmapowanie ogólnego doświadczenia jąkania u dziecka w sposób, który
ułatwia zrozumienie potrzeb i zasobów dziecka i rodziny. Służy również jako prze‑
wodnik przy rozważaniu dostępnych opcji terapeutycznych, a także przy wyborze
między dostępnymi modułami logopedycznymi w zastosowaniu programu terapii
Lexipontix (Fourlas, Marousos, 2014, 2019). Protokół oceny Lexipontix może być
zastosowany u każdego jąkającego się dziecka w wieku szkolnym, niezależnie od
wybranego programu terapeutycznego. Stanowi autonomiczny, dobrze zorganizo‑
wany, kompleksowy, przetestowany w poradniach logopedycznych, oparty na do‑
wodach protokół oceny w ramach ICF.
W niniejszym rozdziale przedstawiono wstępnie, jak program Lexipontix inte‑
gruje teorie, praktyki terapeutyczne i narzędzia w ramach ICF w celu aktywowania
zasobów dziecka i rodziny oraz ułatwienia im podejmowania kroków w kierunku
oczekiwanych zmian. Ujmując to terminami Lexipontix, w tym rozdziale dowiedzą
się Państwo, jak dziecko zmienia Lexipontix – niegrzeczną mysz, która zakłóca ko‑
munikację i powoduje kłopoty – w towarzyszącego pupila.
Wspólne doświadczenie:
• sfrustrowani terapeuci,
• opór przed zmianą / uogólnianiem,
• zwiększony niepokój związany z mową,
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• utrata motywacji,
• brak celu i zrozumienia,
• zewnętrzne umiejscowienie kontroli.

Badanie ogólnych potrzeb dziecka i rodziny – arkusz programowania terapii
Jakie są Twoje największe nadzieje związane z terapią? Co chciałbyś osiągnąć, przyjeż‑
dżając tutaj? Jakie znaczenie miałoby to w Twoim życiu?
Każdy członek rodziny zaangażowany w terapię może mieć inne potrzeby i ocze‑
kiwania wobec niej. Na przykład największą nadzieją dziecka może być poprawa
jego płynności mowy, lepsza komunikacja, większe uczestnictwo w codziennych
czynnościach życiowych, zdobycie większej liczby przyjaciół i zaufania do relacji
społecznych, pozytywniejsze odczuwanie zaburzenia, skuteczne przeciwstawie‑
nie się dokuczaniu, doświadczanie w mniejszym stopniu prześladowania z powo‑
du jąkania i/lub osiągnięcie lepszych wyników w nauce. Rodzice mogą oczekiwać,
że będą wspierać komunikację, interakcje społeczne, uczenie się i dobro dziec‑
ka w najlepszy możliwy sposób, czuć się pewniej i bardziej optymistycznie co do
przyszłości swojego dziecka, zarządzać własnymi reakcjami emocjonalnymi i po‑
znawczymi jako rodziców dziecka, które się jąka.
Trudności i potrzeby każdego dziecka i rodziny na poziomie poznawczym,
emocjonalnym, behawioralnym, empirycznym lub interakcyjnym, a także ich
zasoby (takie jak umiejętności, wiedza, doświadczenie w skutecznym zarządza‑
niu, przekonania i postawy, wsparcie społeczne, gotowość do zmiany), stanowią
unikalne i istotne czynniki tworzące kontekst (Howe, 2008) w doświadczeniach
jąkania dziecka. Interakcja między czynnikami kontekstualnymi a trudnościami
z mową per se determinuje ogólne funkcjonowanie dziecka i tworzy wyjątkowe
doświadczenie jąkania. Wyjątkowe doświadczenie jąkania u każdego dziecka
w określonym momencie zostało przedstawione w Arkuszu programowania te‑
rapii osoby jąkającej się Lexipontix (rys. 1). Arkusz ten jest opartym na dowodach
modelem roboczym służącym do oceny, mapowania, powiązania i zrozumienia
danych związanych z jąkaniem dziecka. Jest to jednak model roboczy do progra‑
mowania terapii i jej monitorowania. Arkusz Lexipontix oparty jest na wytycz‑
nych ICF (WHO, 2001) i ich adaptacji do przypadków jąkania opisanych przez
Yarussa i Quesala (2004).
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Funkcja ciała

Aktywność/uczestnictwo

Czynniki indywidualne

Czynniki środowiskowe

Rys.1. Arkusz programowania terapii osoby jąkającej się Lexipontix – schemat

Na wykresie występują cztery powiązane ze sobą kategorie: funkcja ciała, czynni‑
ki indywidualne, aktywność i uczestnictwo oraz czynniki środowiskowe. W każdej
z czterech kategorii wyszczególniono odrębne podkategorie (rys. 2). W oparciu o ak‑
tualne badania i literaturę podkategorie te zostały starannie dobrane tak, aby obej‑
mowały w kompleksowy sposób różne parametry definiujące doświadczenie jąka‑
nia u jąkających się dzieci w wieku szkolnym (Fourlas, Marousos, 2018). Następnie
przeprowadzony zostanie kolejno przegląd uzasadnienia logopedycznego leżącego
u podstaw każdej z kategorii w diagramie Lexipontix.
Funkcja ciała
• płynność
• koordynacja motoryczna
• umiejętności językowe
• funkcje wykonawcze
• temperament

Czynniki indywidualne
• poznawcze
• emocjonalne
• behawioralne
• informacje osobiste

Rys.2. Diagram Lexipontix – prezentacja opisowa

Aktywność/uczestnictwo
w czynnościach dnia
codziennego
• dom
• edukacja
• rówieśnicy/grupy rówieśnicze
• życie społeczne i publiczne

Czynniki środowiskowe
• środowisko (dom, szkoła,
rówieśnicy, stereotypy spo‑
łeczne
• środowisko fizyczne
• opieka społeczna — orga‑
nizacje — zasady — prawo‑
dawstwo

Rozdział 11: Lexipontix – zintegrowana terapia jąkania dla dzieci jąkających się

373

Funkcja ciała
Istnieje wiele badań, które wskazują obszary zainteresowania w ramach kategorii
funkcji ciała. Obszary te mogą obejmować:
a) ilościową i jakościową charakterystykę werbalnych i niewerbalnych zachowań
towarzyszących jąkaniu uwarunkowanych momentem jąkania (Guitar, 2013).
Pomiary ilościowe i jakościowe obejmują również dysfunkcje różne od jąka‑
nia (Ambrose, Yairi, 1999; Conture, 2001; Fourlas, 2011; Tumanova, Conture,
Lambert, Walden, 2014; Yairi, Ambrose, 1992) oraz pomiary tempa artykulacji
(Van Zaalen‑op’t Hof, Wijnen, De Jonckere, 2009a), zarówno jako parametry
związane z płynnością, jak i jako dowód dla diagnostyki różnicowej (St. Lo‑
uis, Myers, Bakker, Raphael, 2007; Van Zaalen‑op’t Hof, Wijnen, De Joncke‑
re, 2009a, 2009b);
b) naturalność mowy (Kelly, Conture, 1991; Yaruss, Conture, 1995);
c) zdolności koordynacji oromotorycznej (Alpermann, Zückner, 2008; Cook,
Rieger, Donlan, Howell, 2011; Riley, Riley, 1979; Van Lieshout, Hulstijn, Pe‑
ter, 1996);
d) umiejętności językowe (Alpermann, Zückner, 2008; Anderson, Conture 2000;
Arndt, Healy, 2001; Bernstein Ratner, Silverman, 2000; Dworzynski, Howell,
Natke, 2003; Blood, Ridenour, Qualls, Hammer, 2003; Ntourou, Conture, Lip‑
sey, 2011; Yaruss, LaSalle, Conture, 1998; por. Nippold, 2012);
e) funkcje wykonawcze (Anderson, Pellowski, Conture, Kelly, 2003; Ander‑
son, Wagovich, 2014; Anderson, Wagovich, Hall, 2006; Bakhtiar, Ali, Sadegh,
2007; Carlson, 2005; Ntourou, 2014; Eggers, De Nil, Van den Berg, 2010;
2013; Embrechts, Ebben, Franke, van de Poel, 2000; Hakim, Bernstein Rat‑
ner, 2004; Heitmann, Asbjørnsen, Helland, 2004; Johnson, Conture, Walden,
2012; Anderson, 2015; Ofoe, Anderson, Ntourou, 2015; Reilly, Donaher, 2005;
Sasisekaran, Byrd, 2013);
f) cechy temperamentu (Anderson, Pellowski, Conture, Kelly, 2003; Eggers,
De Nil, Van den Berg, 2009, 2010, 2013; Johnson, Walden, Conture, Kar‑
rass, 2010; Jones, Choi, Conture, Walden, 2014; Karrass i in., 2006; Lewis,
Goldberg, 1997; Ntourou, 2012; Ntourou, Conture, Walden, 2013; Schwenk,
Conture, Walden, 2007).
Ustrukturyzowane narzędzie oceny, Protokół oceny funkcji ciała (Fourlas, Maro‑
usos, 2018), opracowane specjalnie dla programu Lexipontix, służy do gromadzenia
danych dotyczących wyżej wymienionych podkategorii. Testy formalne i nieformal‑
ne mogą być dodatkowo wykorzystywane do oceny określonych parametrów koor‑
dynacji ruchowej, umiejętności językowych, funkcji wykonawczych i temperamentu.
Zaleca się logopedom zbieranie danych dotyczących rozważanych obszarów, korzy‑
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stając z Protokołu oceny Lexipontix lub innych znanych im narzędzi diagnostycznych.
Pozwala to na włączenie procedur oceny, z których terapeuci już korzystają.
Aktywność i uczestnictwo
Kategoria aktywność/uczestnictwo na diagramie bada wpływ jąkania na codzienne
życie dziecka. Wpływ jąkania należy dokładnie analizować podczas oceny i uwzględ‑
nić go w terapii jąkających się dzieci w wieku szkolnym (Healey, Scott, 1995; Raming,
Bennet, 1995; Yaruss, Coleman, Quesal, 2012). Podkategorie w kategorii aktywność/
uczestnictwo są określane na podstawie badań dotyczących komunikacji i interakcji
w różnych środowiskach, w których funkcjonowanie jąkającego się dziecka nieko‑
niecznie jest analogiczne w związku z obserwowaną niepłynnością. Takie środowi‑
ska to środowisko domowe, szkoła i grupy rówieśnicze, komunikacja w życiu spo‑
łecznym i publicznym (Ahlbach, Benson, 1994; Beilby, Byrnes, Yaruss, 2012; Blumgart,
Tran, Yaruss, Craig, 2012; Bobrick, 1995; Carlisle, 1985; Hood, 1998; Jezer, 2003; John‑
son, 1930; Koedoot, Versteegh, Yaruss, 2011; St. Louis, 2001; Yaruss, Quesal, 2006,
2008). Protokół oceny Lexipontix (Fourlas, Marousos 2018) proponuje zastosowanie
specjalnych narzędzi oceny do zbierania danych dotyczących aktywności i udziału
jąkającego się dziecka w codziennych okolicznościach. Niektóre nieformalne narzę‑
dzia Protokołu oceny Lexipontix, takie jak ustrukturyzowane wywiady dla a) rodziny,
b) rodziców i c) dziecka oraz Kwestionariusz nauczyciela, są specjalnie opracowane
w celu uzyskiwania danych. Inne, takie jak Skala oceny rodzicielskiej Palin (Palin‑PRS)
(Millard, Davis, 2012) oraz OASES‑S (Yaruss, Coleman, Quesal, 2010), stanowią do‑
brze znane i szeroko stosowane instrumenty. Można również zastosować dodatko‑
we lub alternatywne narzędzia oceny.
Czynniki indywidualne
Kategoria czynniki indywidualne w programie Lexipontix obejmuje dane osobowe
dziecka. Bardziej koncentruje się na reakcjach poznawczych, emocjonalnych i beha‑
wioralnych dziecka na jego doświadczanie jąkania. Reakcje poznawcze, emocjonal‑
ne i behawioralne mogą być automatycznie wywoływane jako spontaniczne, impul‑
sywne reakcje na zewnętrzne okoliczności. Te same reakcje często ujawniają bardziej
osobiste, wszechobecne i trwałe stany wewnętrzne, takie jak kluczowe przekona‑
nia na swój temat, emocjonalne predyspozycje i repertuar zachowań wypracowany
przez lata doświadczeń jąkania. Istnieje bogata literatura poświęcona postawom ko‑
munikacyjnym jąkających się dzieci w wieku szkolnym (Blumgart, Tran, Craig, 2010;
Bricker‑Katz, Lincoln, McCabe, 2009; Brutten, Vanryckeghem, 2007; Clark, Wells,
1995; Guttormsen, Kefalianos, Næss, 2015; Iverach i in., 2009; Menzies, Onslow,
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Packman, O’Brian, 2009; Messenger, Onslow, Packman, Menzies, 2004; Mulcahy,
Hennessey, Beilby, Byrnes, 2008; Ntourou, Marousos, Paphiti, Fourlas, Vanrycke‑
ghem, 2016; Yaruss, Quesal, 2004). Negatywne postawy komunikacyjne dzieci jąka‑
jących się są często uważane za czynniki przyczyniające się do przewlekłości jąkania
(Guttormsen, Kefalianos, Næss, 2015). Reakcje afektywne na jąkanie mogą pozytyw‑
nie lub negatywnie wpływać na udział w codziennych czynnościach (De Nil, Brut‑
ten, 1991a, 1991b; Guitar, 2013; Lev‑Wiesel, Shabat, Tsur, 2005; Stewart, Brosh, 1997;
Yaruss, 2001; Yaruss, Coleman, Quesal, 2010) i mogą odgrywać rolę w ogólnej jako‑
ści życia, wywołując zachowania ucieczkowe (Plexico, Manning, Levitt, 2009; Po‑
wers, Vörding, Emmelkamp, 2009; Ryff, 1995; Ryff, Keyes, 1995; Starkweather, Givens
‑Ackerman, 1997). Narzędzia Protokołu oceny Lexipontix, takie jak wywiad z dzieckiem,
wywiad z rodzicami i test projekcji stosowany do wzbudzania emocji związanych
z jąkaniem, są wykorzystywane do gromadzenia danych, oprócz diagnostycznych
narzędzi logopedycznych, takich jak Test do badania postaw związanych z komuniko‑
waniem się (CAT) (Vanryckeghem, Brutten, 2020) oraz Blob Tree (Wilson, Long, 2009).
Czynniki środowiskowe
Czynniki środowiskowe mogą być związane z otoczeniem domowym lub szkolnym
dziecka, szerszym środowiskiem społecznym i fizycznym, a także z opieką społecz‑
ną, organizacjami, polityką socjalną i prawodawstwem. Rodzice mają silny wpływ na
osobowość i wzorce myślowe swoich dzieci (Calkins, 1994; Kagan, Snidman, 1991).
Mają także wpływ na doświadczenia jąkania dziecka i momenty jąkania per se (Guitar,
Kopf‑Schaefer, Donahue‑Kilburg, Bond, 1992; Guitar, Marchinkoski, 2001; Newman,
Smit, 1989; Winslow, Guitar, 1994). Chociaż rodzice nie powodują jąkania (Nippold,
Rudziński, 1995; por. Yairi, 1997), jąkanie dziecka może zwiększać niepokój rodziców
(Biggart, Cook, Fry, 2007; Zenner, Ritterman, Bowen, Gronhord, 1978), a to z kolei
często powoduje zachowania, które mają negatywny wpływ na płynność mowy
dziecka (Kloth, Janssen, Kraaimaat, Brutten, 1998; Meyers, Freeman, 1985a, 1985b).
Piętno jąkania (Blood, Blood, Tellis, Gabel, 2003; Craig, Tan, Craig, 2003; St. Louis,
Reichel, Yaruss, Lubker, 2009) często karmi się stereotypami osób jąkających się, wi‑
docznymi w środowisku szkolnym (Dorsey, Guenther, 2000; Evans, Healey, Kawai,
Rowland, 2008; Frank, Jackson, Pimentel, Greenwood, 2003) i społeczeństwie (Craig,
Tan, Craig, 2003). Dzieci, które się jąkają, mogą przyswoić sobie to piętno (McAdams,
1993) i mogą czuć się przygnębione (Blood, Blood, 2004). Mogą doświadczać znęca‑
nia się i dokuczania ze strony niektórych rówieśników (Davis, Howell, Cooke, 2002;
Hugh‑Jones, Smith, 1999; Langevin, 2009; Langevin, Bortnick, Hammer, Wiebe, 1998)
lub otrzymać akceptację i wsparcie innych rówieśników i ważnych osób (Hearne,
Packman, Onslow, Quine, 2008; Langevin, Kully, Ross‑Harold, 2007).
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Dane dla kategorii czynniki środowiskowe w programie Lexipontix są groma‑
dzone przy użyciu narzędzi w Arkuszu programowania terapii Lexipontix, takich jak
ustrukturyzowane wywiady rodziców i dzieci oraz test projekcji stosowany w celu
wywołania emocji rodziców związanych z jąkaniem. Kwestionariusz nauczyciela za‑
warty w podręczniku do Lexipontix (Fourlas, Marousos, 2018) rejestruje informacje
związane z życiem szkolnym dziecka. Użycie Skali oceny rodzicielskiej Palin (Millard,
Davis, 2012) daje wgląd w postrzeganie przez rodziców wpływu jąkania na dziecko,
nasilenie jąkania i wpływ tego czynnika na rodziców oraz wiedzę rodziców na te‑
mat jąkania i pewność w radzeniu sobie z jąkaniem.
Korzystanie z Arkusza programowania terapii Lexipontix
Zestawiając wszystkie istotne informacje w holistycznej perspektywie, Lexipontix
kieruje procesem oceny. Użycie Arkusza Lexipontix pomaga odpowiadać na pyta‑
nia, „co” i „dlaczego” powinno być zawarte w protokole oceny jąkających się dzieci
w wieku szkolnym. Arkusz Lexipontix odnosi się do pytań typu „jak” w procesie oceny.
Dane zebrane podczas procesu oceny są przenoszone do Arkusza Lexipontix. We
wszystkich instrumentach oceny dostarczonych przez Protokół oceny Lexipontix sto‑
suje się kodowanie kolorami, aby pomóc w mapowaniu danych w czterech katego‑
riach diagramu, tj. funkcję ciała, czynniki indywidualne, czynniki środowiskowe, ak‑
tywność/uczestnictwo w życiu codziennym. Celem jest utworzenie programu, który
porządkuje dane w zwięzły, ale funkcjonalny sposób, ilustruje potencjalne ścieżki te‑
rapeutyczne pozwalające spełnić największe nadzieje klientów wynikające z terapii.
Mapowanie danych do arkusza programowania terapii to proces oparty na współ‑
pracy, który obejmuje dziecko, rodziców i terapeutę. Bazuje on na dostrzeżeniu, oce‑
nie, interpretacji, wyjaśnieniu, klasyfikacji, korelacji, zrozumieniu, walidacji wszyst‑
kich informacji ujawnionych w procesie oceny. Proces ten wzmacnia zrozumienie
i konsensus w sprawie jąkania dziecka, co pozwala na sformułowanie ważnej hipo‑
tezy logopedycznej i określenie kierunku terapii.
Przy zastosowaniu Arkusza programowania terapii wyniki oceny są omawiane
z dzieckiem i rodzicami, a cele terapii są ustalane we współpracy ze wszystkimi
uczestnikami. Akusz jest „dynamicznym kompasem”, który prowadzi terapeutę
w planowaniu, wybieraniu, aktywowaniu i dostarczaniu odpowiednich „modułów”
Programu Lexipontix. Moduły to odrębne jednostki powiązanych ze sobą narzędzi
i praktyk terapeutycznych. Różne moduły są wdrażane do pracy z różnymi dziećmi
zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, ponieważ są odwzorowane na w arku‑
szu programowania terapii. Na przykład wysoki wynik CAT lub komentarze i narra‑
cje wskazujące na negatywne postawy, które zostały zapisane w wywiadzie, wska‑
zują na potrzebę stosowania modułów CBT (Cognitive Behavioral Therapy – terapia
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kognitywno‑behawioralna). Wysokie wyniki zachowań towarzyszących jąkaniu –
czyli zaangażowanie funkcji ciała – wskazują na konieczność zastosowania większej
liczby technik Modułu modyfikowania mowy. Zwiększone zaangażowanie czynników
środowiskowych związanych z zachowaniami rodziców wskazuje na zwiększoną po‑
trzebę wdrażania Modułów sojuszu. W dalszej części rozdziału przedstawiono przy‑
kłady doboru modułów do indywidualnych potrzeb. W wyniku terapii oczekuje się
zmiany, aby terapię można było uznać za skuteczną. Ocena jest procesem ciągłym
w terapii, a Arkusz programowania terapii jest używany jako narzędzie do monito‑
rowania zmian. Zaleca się aktualizowanie Arkusza, wprowadzanie informacji, które
wskazują na bieżące potrzeby i zasoby dziecka. Informacje odwzorowane w Arku‑
szu podczas wstępnej oceny stanowią podstawę porównań przed terapią i po niej,
monitorowania wyników i planowania dodatkowej terapii.

Terapia w kontekście mającym znaczenie dla dziecka – „fabryka umysłu”
Program Lexipontix pomaga dziecku w inicjowaniu pozytywnych zmian w aktyw‑
ności i uczestnictwie w codziennych okolicznościach życia oraz w poprawie jakości
życia. Terapia opiera się na temacie, jest zabawna, ma znaczenie dla dziecka i po‑
lega na badaniu i zrozumieniu jąkania, znajdowaniu alternatywnych sposobów za‑
rządzania i wprowadzaniu znaczących zmian (Botterill, 2011; Fry, Cook, 2004; Fry,
Farrants, 2003). Program ma na celu restrukturyzację komunikacji, czyli osoba ją‑
kająca się powinna:
• zrekonstruować swoją rolę komunikacyjną,
• zmienić definicję sukcesu i porażki w komunikacji,
• reagować w funkcjonalny i znaczący sposób na wymagania aktu komunikacji ję‑
zykowej.
W wyniku restrukturyzacji komunikacji dziecko stopniowo doświadcza zracjona‑
lizowanej i harmonijnej relacji ze swoim doświadczaniem jąkania, a jąkanie nie jest
już niepokojącym zagrożeniem.
Program Lexipontix łączy w sobie dobrze znane teorie i praktyki logopedyczne,
które są powszechnie stosowane i okazały się skuteczne w terapii jąkania: terapia
interakcji rodzic–dziecko (PCI) (Eyberg i in., 1999; Kelman, Nicholas, 2008; 2020), te‑
rapia kognitywno-behawioralna (CBT) (Beck, 1967a, 1967b; Beck, 1995) oraz techniki
kontroli mowy – zarówno modyfikacja jąkania (Van Riper, 1971, 1973), jak i kształto‑
wanie płynności (Ingham, Andrews, 1973). Są to teoretyczne podstawy, które wspie‑
rają większość praktyk terapeutycznych i narzędzi omawianego programu.
Dzieci w wieku szkolnym dobrze znają i często wczuwają się w fikcyjne postacie.
Bohaterami programu Lexipontix jest dziecko w roli superbohatera, który próbuje
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bronić swojej fabryki umysłu (ryc. 3), oraz niegrzeczna mysz Lexipontix, która pró‑
buje wtargnąć do fabryki umysłu i sabotować jej pracę. Dziecko ma dostęp do so‑
juszników i narzędzi oraz bierze udział w misjach i eksperymentach w celu radzenia
sobie z działaniami Lexipontix. Istnieją cztery powiązane ze sobą komponenty fa‑
bryczne, które działają synergicznie w komunikacji, przed wydarzeniem komunika‑
cyjnym, w jego trakcie i po wydarzeniu: maszyna myśli, laboratorium emocji, czujniki
ciała oraz maszyna działań i słów. Składniki te odpowiadają kluczowym elementom
cyklu CBT: myśli, emocje, reakcje somatyczne i zachowania (Beck, 1967a, 1967b;). Fa‑
bryką zarządza centrum sterowania, które jest centralnym panelem sterowania fa‑
bryki umysłu. Ciągle odbiera i wysyła informacje, utrzymując równowagę wszystkich
komponentów fabryki.

Rys. 3. Fabryka umysłu

Lexipontix to znany gość reprezentujący zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne za‑
grożenia. Pierwsze odpowiadają organicznym i osobistym czynnikom jąkania (afek‑
tywnym, poznawczym i behawioralnym), drugie zaś są zmiennymi środowiskowy‑
mi i komunikacyjnymi. Przeciwko Lexipontix staje superbohater, dziecko, które się
jąka. Jąkanie występuje, gdy Lexipontix próbuje wtargnąć do fabryki umysłu (prze‑
widywanie zdarzenia jąkania), sabotuje dowolną z fabrycznych maszyn (doświadcze‑
nie jąkania) lub atakuje centrum sterowania. Na przykład negatywna automatyczna
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myśl „Będę się jąkać, a wszyscy moi koledzy będą się ze mnie śmiać” pojawiająca
się w chwili, gdy dziecko jest proszone o przeczytanie czegoś na głos w klasie, jest
przykładem próby wtargnięcia Lexipontix do fabryki umysłu. Gdy dziecko postrzega
tę myśl jako fakt lub jedyny możliwy scenariusz, w maszynie myśli ma miejsce sabo‑
taż. Inwazja może się zdarzyć, jeśli dziecko poprosi o pójście do toalety, aby uniknąć
swojej kolejki do czytania na głos. Inwazja, w wyniku udanego sabotażu, uruchamia
błędne koło prowadzące do unikania lub do chwili jąkania. W miarę postępu tera‑
pii dziecko uczy się samodzielnego odkrywania swojej superroli w terapii, swoich
supermocarstw, potencjałów i umiejętności, których używa, aby zdominować Lexi‑
pontix. Jak większość superbohaterów, dziecko ma wspierającą sieć przyjaciół lub
współpracowników. To sojusz terapeutyczny, który dziecko stopniowo buduje i po‑
szerza. Rodzice wchodzą do sojuszu od pierwszego dnia, razem z terapeutą i są jedny‑
mi z członków założycieli sojuszu. Rodzice i dziecko są zaangażowani w terapię jako
równoprawni partnerzy (Anderson, Gehart, 2007; Biggart, Cook, Fry, 2007). Dorośli
mają wyznaczone własne cele terapii poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Są
wspierani w drodze do osiągnięcia wspólnego zrozumienia trudności dziecka (po‑
ziom poznawczy), do wczucia się w doświadczenie dziecka poprzez rozpoznawanie
jego myśli i emocji (poziom emocjonalny) oraz do działania jako osoby ułatwiającej
płynność i komunikację (poziom behawioralny). Dziecko stopniowo rekrutuje do so‑
juszu nauczycieli, kolegów z klasy, krewnych i przyjaciół. Rekrutacja nowych sojusz‑
ników polega na tym, że dziecko otwarcie rozmawia o jąkaniu i doświadczeniach te‑
rapeutycznych oraz prosi potencjalnych sojuszników o konkretne dostosowania się
w relacji z nim, takie jak wspólne eksperymentowanie, poświęcanie czasu, otwarte
jąkanie lub ćwiczenie mowy. Poszerzenie sojuszu powoduje pozytywne zmiany w na‑
stawieniu zarówno dziecka, jak i osób w jego otoczeniu. Wzmacnia się umiejętności
asertywności, rośnie poziom odczulania, a stereotypy społeczne są dekonstruowa‑
ne. Badania nad odpornością i jąkaniem wskazują, że wsparcie społeczne jest jed‑
nym z „czynników chroniących” przed przeciwnościami związanymi z przewlekłym
jąkaniem (Craig, Blumgart, Tran, 2011).
W terminologii Lexipontix terapia ma na celu umożliwienie dziecku zdobycia,
utrzymania lub odzyskania kontroli nad centrum sterowania. W ten sposób działa‑
nia pozostają pod kontrolą, a jego inwazje nie mają znaczącego wpływu na funkcjo‑
nowanie fabryki umysłu (Fourlas, Marousos, 2014). Dziecko stopniowo doświadcza
zracjonalizowanego i harmonijnego związku ze swoim jąkaniem, które nie jest już
niepokojącym zagrożeniem. Cel ten jest zgodny z chroniczną naturą jąkania i osta‑
tecznym celem restrukturyzacji komunikacji.

380

George Fourlas, Dimitris Marousos

Wybór narzędzi terapeutycznych
Program rozwija się w dwóch fazach. Faza A obejmuje 13 sesji. Następnie ocenia
się postęp i można zalecić dodatkową terapię w fazie B, w zależności od indywidu‑
alnych wymagań dziecka. W przypadku dzieci, które nie wymagają dalszej terapii,
wizyty kontrolne zaplanowano na 1., 3., 6. i 12. miesiąc (rys. 4). Większość dzieci
i rodziców doświadcza istotnych zmian pod koniec fazy A i następnie podczas se‑
sji monitorujących i kontrolnych. Faza A składa się ze struktury kluczowej (rdzenia)
i struktury modułowej, która składa się z kilku opcjonalnych „modułów”. Moduły
są wzajemnie powiązanymi narzędziami terapeutycznymi i praktykami przyległymi
do struktury kluczowej. Istnieją trzy typy narzędzi, które są włączone do struktury
kluczowej i modułowej: narzędzia niebieskie, czerwone i żółte, które odpowiadają
odpowiednio: terapii interakcji rodzic–dziecko, terapii poznawczo‑behawioralnej
i kontroli mowy wchodzącej w skład omawianego programu. W fazie B wdraża‑
ne są dodatkowe moduły, które są wspólne dla zasad terapii fazy A i praktyk te‑
rapeutycznych.
Wszyscy uczestnicy programu Lexipontix stosują te same moduły w strukturze
kluczowej, ale w strukturze modułowej program można w dużym stopniu dostoso‑
wać do potrzeb każdego dziecka/rodziny. Ta adaptowalna struktura modułowa za‑
pewnia programowi elastyczność niezbędną do spełnienia indywidualnych potrzeb.
Dobór modułów jest zgodny z określonymi zasadami:
• Moduły są wybierane na podstawie danych zapisanych w arkuszu programowa‑
nia terapii, podczas wstępnej oceny lub w trakcie terapii.
• Moduły dobierane są na zasadzie „minimalny‑wystarczający‑efektywny”. Zosta‑
ją wybrane moduły, które mają dokonać największej zmiany w jak najkrótszym
czasie, optymalnie wykorzystując zasoby sojuszu.
• Wybór modułów to proces oparty na współpracy, który obejmuje cały sojusz
z dzieckiem posiadającym ostatnie słowo.
Niebieskie narzędzia
Komponent terapii interakcji rodzic–dziecko (Eyberg, 2005; Eyberg i in., 1999; Kel‑
man, Nicholas, 2008, 2020; Querido, Bearss, Eyberg, 2002; Zisser, Eyberg, 2010)
jest wprowadzany w formie strategii interakcji sojuszu i strategii wzmacniania sojuszu.
Niezwykle ważną strategią wzmacniającą sojusz jest czas specjalny wprowadzany
od sesji pierwszej do a) pomocy dziecku i rodzinie w jak najlepszym wykorzysta‑
niu ich potencjału poprzez ćwiczenie strategii interakcji sojuszu, które zwiększają
płynność mowy (Millard, Nicholas, Cook, 2008); b) pomocy terapeucie w uzyska‑
niu dodatkowych informacji o indywidualnych mocnych stronach, dynamice rodziny
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i komunikacji rodzinnej na wczesnym etapie programu; c) przygotowania gruntu dla
rodzinnych gier planszowych; d) wzmocnienia relacji w sojuszu oraz e) zbudowania
bezpiecznego i zdesensytyzowanego (odwrażliwionego) środowiska do ćwiczenia
żółtych narzędzi i czerwonych narzędzi (tj. odpowiednio narzędzi modyfikacji mowy
i narzędzi modyfikacji myśli i emocji).
Dwa dodatkowe moduły strategii sojuszu, które są aktywowane w strukturze mo‑
dułowej, to rekrutacja nowego modułu sojuszników i moduł sojuszu nauczycieli. Re‑
krutacja nowego modułu sojuszników umożliwia dziecku rekrutację większej liczby
członków do sojuszu i modułu sojuszu nauczycieli, edukację kolegów i pracowników
szkoły, aby stworzyć w placówce pozytywne środowisko komunikacyjne.
W Tabeli 1 przedstawiono kluczowe i modułowe strategie programu.
Tabela 1. Kluczowe i modułowe strategie programu
Strategie sojuszu
integracji

Strategie
wzmacniające sojusz

(lista nie jest pełna)

(lista nie jest pełna)

Rekrutacja
sojuszników

Sojusz
nauczycieli

• dziecko dowodzi
Struktura
podstawowa w grze

• czas specjalny
• pochwała
• dziecko jest dowód- • desentyzacja/
cą w sojuszu
otwarte mówienie o
jąkaniu

Struktura
modułowa

• modyfikacja tempa • desentyzacja/
• „reklama”
komunikacji
otwarte mówienie o • rekrutacja sojusz• modyfikacje lingwijąkaniu
ników
styczne
• mówienie po kolei
• asertywność

• edukowanie
kolegów ze szkoły i
nauczycieli
• rekrutowanie sojuszników w szkole

Czerwone narzędzia
Stosując model CBT w terapii jąkania, jąkające się dzieci uzyskują wgląd w automa‑
tycznie wywoływane reakcje poznawcze, takie jak myśli („będą uważać, że jestem
głupi, jeśli się jąkam”), emocjonalne (lęk, strach), fizyczne (spocone dłonie, podwyż‑
szone tętno) i reakcje behawioralne (zwiększone jąkanie lub zachowania unikowe)
związane z momentem jąkania i wywodzące się z ich doświadczania jąkania.
W kluczowej strukturze programu Lexipontix komponent CBT obejmuje a) iden‑
tyfikację uczuć i postaw, b) identyfikację negatywnych automatycznych myśli
(NAT) (Beck, 1967a, 1967b), c) wstępne przetwarzanie NAT za pomocą odpowia‑
dania (w sposób negujący negatywne myśli) (Cook, Botterill, 2009), d) identyfika‑
cję i kwestionowanie zniekształceń poznawczych (Beck, 1995). Powyższym celom
służą gry i zajęcia terapeutyczne. Wprowadzono pewne narzędzia i praktyki logo‑
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pedyczne, takie jak Socratic Questions (dialog sokratejski) (Padesky, 1993), miernik
lęku podobny do Worry Dial (telefonofobia) (Scott, 2010), skale ocen, identyfikacja
i kwestionowanie NAT, progresywna ekspozycja (Beck, 1995) itd.
Istnieje również wybór czerwonych narzędzi – modułów, które mają być akty‑
wowane w strukturze modułowej. Moduły te to a) zniekształcenia poznawcze (lustra
zniekształcające), tj. identyfikacja przesadnych lub irracjonalnych wzorców myślo‑
wych narzucających negatywną stronniczość w myśleniu; b) rozwiązywanie proble‑
mów; c) eksperymenty behawioralne (Menzies i in., 2008; Menzies, Onslow, Packman,
O’Brian, 2009; Stallard, 2005, 2019); d) rozmowa; e) przeformułowanie NATs (nega‑
tywnych automatycznych myśli) przy użyciu środków modyfikacji (The NAT Mo‑
difier Tool) (Cook, Botterill, 2009; Scott, 2010; Stallard, 2005, 2019); f) dobrowolne
jąkanie (Mouse‑Walks, czyli radzenie sobie z cyklami poznawczymi wyzwalanymi
przez ćwiczenie świadomego jąkania w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych).
Żółte narzędzia
Żółte narzędzia są powiązane z technikami mowy. W Lexipontix techniki mowy są
używane w określonym celu i do uzyskiwania znaczących wyników. Służą do speł‑
niania określonych wymagań komunikacyjnych i wzmacniania komunikacji funk‑
cjonalnej (Fourlas, 2011). Produkcja kontrastowa, czyli rozmowa z wykorzystaniem
techniki i „antytechniki”, jest praktykowana w celu zwiększenia proprioceptywne‑
go sprzężenia zwrotnego, kontroli ruchu aparatu artykulacyjnego i zwiększonego
zrozumienia. Dzieci są kierowane do samodzielnego odkrywania, która technika
najlepiej spełnia wymogi komunikacyjne określonego wydarzenia komunikacyjne‑
go. Uczą się jednak, jak korzystać z technik w misjach i eksperymentach behawioral‑
nych w celu kwestionowania poznania i kontrolowania reakcji emocjonalnych. Misje
to wspólnie opracowane działania służące ćwiczeniu czerwonych i żółtych narzę‑
dzi w rzeczywistych wydarzeniach komunikacyjnych. Program obejmuje zarówno
kształtowanie płynności (Ingham, Andrews, 1973), jak i techniki modyfikacji jąkania
(Van Riper, 1971, 1973). Różne techniki mowy stanowią oddzielne moduły. Wprowa‑
dzono następujące moduły:
a) Parkour Talk – przedłużona mowa;
b) Airplane Talk – mowa samolocikowa (delikatny start);
c) Bus Talk – mowa autobusikowa (stosowanie pauz);
d) Rebound Talk – anulowanie;
e) Instant Parkour Talk – modyfikacja w bloku;
f) Cassandra Talk – modyfikacja przed blokiem.

384

George Fourlas, Dimitris Marousos

Aby zachęcić do zaznajomienia się, refleksji i wglądu, dzieci są zapraszane do ne‑
gocjowania i ustalania własnego żargonu związanego z technikami mowy i nieko‑
niecznie używania proponowanych terminów.

Przykłady przypadków
Jako przykłady integracji praktyk klinicznych w celu odniesienia się do unikalnych,
ogólnych doświadczeń związanych z jąkaniem u każdego dziecka w kontekście
programu Lexipontix zostaną omówione trzy przypadki jąkania się dzieci w wieku
szkolnym. Dokładne przyjrzenie się diagramom programowania terapii dla Mary
(8 lat) (tabela 2), Petera (9 lat) (tabela 3) i Giannisa (11 lat) (tabela 4) ujawnia, że
każde dziecko doświadcza innego i unikalnego jąkania. Cała trójka dzieci wyka‑
zuje zaburzenia mowy, ale różnią się wszystkimi innymi parametrami związanymi
z jąkaniem, a także zdolnościami i umiejętnościami. Różnią się także pod wzglę‑
dem ogólnych potrzeb.
Tabela 2. Arkusz programowania terapii Mary
Arkusz programowania terapii: Mary, 8 lat
Funkcja ciała

Rodzinna historia zaburzeń lękowych (mama,
babcia).
Płynność: %SS=3 i SR=7/10.
Głównie blokady, czynniki fizyczne towarzyszące jąkaniu: napięte czoło, drgające
powieki, klepanie się w twarz.
Język: trudności w znajdywaniu/doborze
słów, trudności fonologiczne (palatalizacja:
podniebienna realizacja głosek szczelinowych dziąsłowych).
Typowe tempo artykulacji i naturalność
mowy, problemy w koordynacji ustno
‑ruchowej przypisywane przedwczesnym
narodzinom.
Temperament: negatywność reakcji, nadwrażliwość na ocenę społeczną, niska elastyczność, impulsywność, niecierpliwość.
Dobre funkcje wykonawcze – trudności niezidentyfikowane.

Aktywności/udział w codziennych
aktywnościach

W domu: aktywny udział w rodzinnych rozmowach, okazjonalne kłamstwa i łatwa irytacja prowadząca do kłótni.
Rodzice okazują zmartwienie, strach, niepewność i niepokój związany z jąkaniem.
W szkole: wysokie osiągnięcia w pracach pisemnych, niski udział w zadaniach ustnych –
czasami bardziej aktywna (okazjonalnie).
W grupach rówieśników: wahanie/niechęć
do interakcji/rozmowy, unikanie jąkania:
zmiana brzmienia, słów, unikanie mówienia.
Życie publiczne/towarzyskie: doświadczanie
nieprzyjemnych uczuć: strach, zażenowanie,
złość i niepokój. Jąkanie ogranicza udział
w życiu społecznym (przyjęcia, wyjścia, zajęcia pozalekcyjne).
Negatywny wpływ na zadowolenie z życia
(wynik OASES‑S=3,55).

Rozdział 11: Lexipontix – zintegrowana terapia jąkania dla dzieci jąkających się

385

cd. tabela 2.
Arkusz programowania terapii: Mary, 8 lat
Czynniki osobiste

Czynniki środowiskowe

Największe nadzieje Mary związane z wyni‑
kiem terapii: prostsze wydobywanie słów,
niewstydzenie się.
Większa odwaga w rozmowie. Uczęszczanie
do 3. klasy szkoły podstawowej – wysokie
oceny.
Trwająca rok terapia mowy ukierunkowana
na fonologię wypowiedzi.
Perfekcjonistka, niski poziom pewności siebie, znajome reakcje poznawcze (zawiodę,
będą mi dokuczać).
Reakcje emocjonalne: lęk, strach, zakłopotanie.
Reakcje behawioralne: unikanie, jąkanie nie
jest omawiane otwarcie.
Podczas czytania w klasie zgłaszane są bóle
głowy.
Wymyślenie samodzielne strategii mowy:
przerwy, oddychanie, powtarzanie.
Strategie poznawcze: wyimaginowany obraz
rodziny.
Cechy osobiste: pomysłowość, odwaga, odporność, wytrwałość.
Negatywne nastawienie do komunikacji
(wynik CAT=22/33).

Największe nadzieje rodziców: łatwiejsze
wypowiadanie słów, Mary nabierze pewności siebie i osiągnie spokój.
Tata długo pracuje, mama niezatrudniona, przeważnie w domu, starszy brat (11).
Mama uważa, że jest perfekcjonistką.
W domu otwarte rozmowy o jąkaniu.
Palin PRS: Niska wiedza rodziców i pewność
siebie w radzeniu sobie z jąkaniem, poważny
wpływ jąkania na nich.
Niepokój rodzi częste uwagi rodziców
(„mów wolniej/wyraźniej”).
Brak logopedy w szkole, pomocny nauczyciel otwarty na nową wiedzę i gotowy do
współpracy.
Stereotypy środowiskowe: jąkanie jest chorobą psychiczną, dokuczanie z powodu jąkania i wagi ciała w szkole.
Firmy ubezpieczeniowe obejmują terapię
mowy (wydatki), zapewnienie profesjonalnej terapii w miejscu zamieszkania.

Tabela 3. Arkusz programowania terapii Petera
Arkusz programowania terapii: Peter, 9 lat
Funkcja ciała

Aktywności/udział w codziennych
aktywnościach

Rodzinna historia jąkania: u ojca występuje W domu: jąkanie ma niekorzystny wpływ
giełkot.
na rodziców, powoduje nerwowość, smutek,
Płynność: spontaniczne mówienie %SS=7, kłótnie małżeńskie, poczucie winy.
czytanie %SS=4 i SR=4/10. Głównie po- Peter jest mniej dotknięty swoim jąkaniem,
wtarzanie sylab i łagodne prolongacje. Brak „jąkanie nie jest wielką sprawą” dla niego.
współtowarzyszących ruchów ciała.
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cd. tabela 3.
Arkusz programowania terapii: Peter, 9 lat

Często występujące NSLD (non stuttering
like disfluencies – niepłynności niemające
charakteru jąkania, najczęściej powtarzanie
frazy lub jej fragmentu).
Długi sen powiązany z lepszą płynnością.
Typowo dla szybkiego mówienia. Dobra naturalność.
Dobra kordynacja oromotoryczna.
Zdolności językowe: niska umiejętność narracji, brak organizacji w długich wypowiedziach, przy argumentowaniu i wyjaśnianiu.
Osobowość: wrażliwość, niska zdolność samoregulacji, dobra adaptacja do nowych
czynników.
Funkcje wykonawcze: trudności w utrzymywaniu uwagi, kontrola hamująca pamięć roboczą, organizacja i praca z wyznaczonym celem.

Zachęcany do udziału w codziennych obowiązkach rodzinnych (zakupy, sprzątanie).
Brak próby większego zaangażowania dziecka.
W szkole: wykluczenie z ustnych ćwiczeń
ustalone przez nauczyciela z rodzicami.
W grupach rówieśników (koledzy z klasy/
przyjaciele/interakcje społeczne): popularne
dziecko, ma wielu przyjaciół, mocno zaangażowany w interakcje z innymi, nigdy nie jest
sam. Peter angażuje się towarzysko i dobrze
się bawi z innymi. (dobre samopoczucie i zadowolenie z życia).
Łagodny wpływ jąkania według OASES‑S
(wynik=1,32).

Czynniki osobiste

Czynniki środowiskowe

Największe nadzieje Petera dotyczące wyniku
terapii: „Nauczyć się, jak pomóc mojemu mówieniu poprzez mówienie powoli. To sprawi,
że moi rodzice i ja będziemy szczęśliwsi”.
Reakcje poznawcze: „Mówienie nie zawsze
jest proste. Inni nie chcieliby mówić jak ja.
Opóźniam tempo rozmów. Rodzice pomagają mi w rozmowach. Nauczę się mówić wolno i przez to nie jąkać się”.
Reakcje emocjonalne: optymista („jąkanie
się odejdzie z czasem”).
Reakcje behawioralne: unikanie ustnych
wypowiedzi w szkole. Długie rozmowy ze
znajomymi mimo jąkania. Wolne mówienie
pomaga – jednak rzadko używane.
Zajęcia pozalekcyjne: żeglarstwo, lekcje języków obcych.
Cechy osobiste: towarzyski, szczęśliwy, dyplomatyczny, wytrwały, wysportowany.
Uczęszcza do 4. klasy szkoły podstawowej –
średnie oceny.
Niski wynik w teście nastawienia do komunikacji (CAT = 6/33).

Największe nadzieje rodziców Petera doty‑
czące wyników terapii: aby Peter lepiej kontrolował swoją mowę, a my jako rodzice czuli
mniej obaw i więcej pewności co do jego
przyszłości.
Piotr jest jedynakiem, oboje rodziców pracują w godzinach przedpołudniowych.
Oboje rodziców zmagają się z szybkim tempem artykulacji we własnej mowie.
Palin PRS: duży niepokój rodziców. Niska
wiedza rodziców i pewność w radzeniu sobie
z jąkaniem.
Rodzice próbują pomagać Peterowi przez
a) mówienie słów za niego, gdy sprawiają mu
trudność; b) sami odpowiadają na pytania
innych. Głównym celem rodziców jest, aby
Piotr się nie stresował. Codzienne kłótnie
w sprawie nauki i zadań domowych.
Szkoła: wspierający nauczyciel. Szkoła szuka sposobów, by pomóc. Wyłączenie Petera
z mówionych zadań, aby uchronić go przed
stresem bycia ocenianym przez innych.
Stereotypy środowiskowe: jąkanie jest
stygmatyzującą słabością.
Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia.
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Tabela 4. Arkusz programowania terapii Giannisa
Arkusz programowania terapii: Giannis, 11 lat
Funkcja ciała

Aktywności/udział w codziennych
aktywnościach

Rodzinna historia jąkania: dziadek się jąka.
Płynność:
spontaniczna
wypowiedź
%SS=18, czytanie %SS=12,3 i SR=7/10.
Powtarzanie sylab i głosek, blokowanie się
i prolongacje, szczególnie we frazach początkowych. Towarzyszące czynniki fizyczne: nagłe ruchy dłoni towarzyszące blokom.
Tempo artykulacji: typowe tempo mowy
z nagłymi zrywami, oddziałującymi negatywnie na naturalność wypowiedzi.
Zdolności językowe: średnie wyniki z testów.
Funkcje wykonawcze: trudności w projektach wymagających stałej uwagi, zdolności
organizacyjnych i działaniu z wyznaczonym
celem.
Osobowość: dobra samoregulacja, duża reaktywność na błędy.
Przedwczesny poród. Brak opóźnień na poszczególnych etapach rozwoju.

Wszyscy członkowie rodziny (wliczając
Giannisa) przerywają sobie nawzajem w rozmowie – trudności w dochodzeniu do głosu
są zgłaszane. Giannis w pełni uczestniczy
w rodzinnych rozmowach i odbiera wszystkie przychodzące rozmowy telefoniczne.
Czasami wypowiedzi Giannisa stają się niezrozumiałe ze względu na wysoką częstotliwość jąkania.
W szkole: aktywny udział w lekcjach i szkolnych wydarzeniach. Zgłasza się z zapałem,
nie poddaje się nawet w dni z nasilonym jąkaniem.
W grupach rówieśników: kilku przyjaciół –
koledzy z przedszkola. Łatwa, bezwysiłkowa komunikacja z rówieśnikami. Uczucie
dyskomfortu, gdy ktoś pyta o jąkanie – nie
wie zbyt wiele.
Życie publiczne/towarzyskie: często zapraszany przez znajomych na imprezy – zawsze
reaguje.
Mniejszy zapał do rozmów ze znajomymi na
wsi. Unika jeżdżenia do wsi rodzinnej swojej
mamy w weekendy.
Łagodny do umiarkowanego wpływ jąkania
w OASESS (wynik=2,14).

Czynniki osobiste

Czynniki środowiskowe

Największe nadzieje Giannisa dotyczące wy‑
ników terapii: „wypowiedzi stają się prostsze, żeby wyeliminować dokuczanie”.
Uczęszcza do 6. klasy – średnie szkolne
osiągnięcia.
Negatywne nastawienie do mówienia i terapii logopedycznej („nudna”). 4 lata terapii
z nastawieniem na fonologię i płynność.
Czynniki poznawcze: „Nie mówię dobrze jak
inne dzieci. Mówienie jest trudne. Moi rodzice martwią się o moje wypowiedzi. Jąkanie jest moją wadą”.
Emocje: rozczarowanie się i zmęczenie.

Największe nadzieje rodziców dotyczące wy‑
ników terapii: poprawa mówienia, aby Giannis czuł się silny emocjonalnie.
Rodzina 4‑osobowa: młodsza siostra, 6 lat.
Rodzice długo pracują, w domu są wieczorami. Babcia opiekuje się dziećmi.
Palin PRS: wiedza rodziców i pewność siebie
w radzeniu sobie z jąkaniem – umiarkowana.
Rodzice czują umiarkowany niepokój.
Rady rodzicielskie: „Musisz próbować, korzystać z technik mówienia nauczonych
w trakcie terapii”.
Nauczyciel niechętny do współpracy.
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cd. tabela 4.
Arkusz programowania terapii: Giannis, 11 lat

Zachowania: jąkanie jest otwarcie omawiane.
Ćwiczenia z technikami mowy (głośne czytanie w wolnym tempie) często, ale techniki
nie są stosowane w codziennym komunikowaniu się czy w czytaniu na głos w klasie.
Cechy osobiste: szczery, wrażliwy, sumienny,
pomocny.
Podstawy wobec komunikacji – wyniki
CAT=9/33.

Koledzy z klasy pomocni. Giannis doświadcza dokuczania przez dzieci na wsi każdego
lata.
Nie zidentyfikowano żadnych stereotypów
społecznych: „Jąkanie to tylko przeszkoda
w komunikacji”.

Dane przedstawione w Arkuszach programowania terapii w trzech przypadkach wska‑
zują na zróżnicowaną aktywację modułów. Program Lexipontix umożliwia adaptacje
w formacie programu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego dziecka. Po‑
szczególne moduły są uruchamiane, aby umożliwić zajęcie się najważniejszymi pa‑
rametrami doświadczania jąkania dla Mary, Petera i Giannisa przedstawione w po‑
niższej tabeli (tabela5). W kolumnach po prawej zaznaczono proponowane moduły
Lexipointix dla każdego z dzieci.
Tabela 5. Wybrane moduły dla struktury modułowej (sesje 6–13) w przypadku Mary,
Petera i Giannisa
Mary

Peter

Giannis

1. Strategie interakcji sojuszu

X

X

2. Strategie umocnienia sojuszu

X

X
X

Strategie sojuszu – niebieskie narzędzia

3. Rekrutacja nowych sojuszników

X

X

4. Sojusz nauczycieli

X

X

Moduły CBT – czerwone narzędzia
1. Odpowiadanie (riposta)

X

2. Zniekształcenie poznawcze (lustra zniekształcające)

X

3. Przeformułowanie NAT (automatycznych
negatywnych myśli) (modyfikator NAT)

X

X
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Mary

4. Eksperymenty behawioralne

X

5. Dobrowolne jąkanie (mysi spacer)

X

6. Rozwiązanie problemu

X

Peter

Giannis

X
X

Techniki mowy – żółte narzędzia
1. Dobrowolne jąkanie (mowa Babel)

X

2. Przedłużona mowa (mowa parkour)
3. Łatwy początek (mowa samolocikowa)

X
X

4. Stosowanie pauz (mowa autobusikowa)
5. Modyfikacja/anulowanie po bloku (mowa rykoszet)

X
X

X

X

6. Modyfikacja w bloku/wyciągnięcie (natychmiastowa mowa
parkour)
7. Modyfikacja przed blokiem/Zestawy rozpoznawcze (mowa
Kassandry)
8. Inne, różne techniki upłynniania mowy

W modułowej budowie programu Lexipontix wybór modułów jest dokonywa‑
ny w oparciu o Arkusz programowania terapii dziecka. Logopedyczne uzasadnienie
wyboru oparte jest na ocenie danych powyżej. Z tego punktu widzenia moduły
wybrane dla Mary, Petera i Giannisa są tymczasowe. Arkusz programowania tera‑
pii uzupełniany jest z sesji na sesję i wybór modułów jest rozważany na bieżąco
w oparciu o nowe dane.
W programie Mary nacisk będzie położony na moduły CBT ze względu na jej
silne reakcje poznawcze i emocjonalne oraz wszechobecne unikanie jąkania przez
zachowania, które ograniczają jej osiągnięcia w nauce, komunikację i pogarszają ja‑
kość życia. Decyzja o skupieniu się na narzędziach modułu CBT wsparta jest takimi
czynnikami, jak: jej perfekcjonizm, charakterystyka osobowości i rodzinna historia
zaburzeń lękowych. Jak na razie największe nadzieje Mary dotyczące wyników te‑
rapii zmierzają w kierunku wzmocnienia jej odporności emocjonalnej. To wskazuje
również na moduły CBT.
W oparciu o moduły CBT terapia Mary będzie zawierać strategie sojuszu (niebie‑
skie narzędzia) i moduły wypowiedzi/techniki mowy (żółte narzędzia). Rekrutowanie
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nowych osób pomoże Mary w utrzymaniu otwartej postawy podczas jąkania się
wśród znajomych. Moduł sojuszu nauczyciela pomoże jej skorzystać ze wsparcia
opiekuńczego nauczyciela. Ta strategia sojuszu jest wybrana, aby utworzyć po‑
mocną sieć w szkole. Oczekuje się, że wzmocni ona uczestnictwo w ćwiczeniach
ustnych Mary i poprawi jej jakość życia. Dodatkowo moduł aktywacji mowy jest
potrzebny, aby ułatwić kontrolę mowy i jąkania. Modyfikacja przed blokiem (mowa
Kassandry) jest jedną z dostępnych opcji do zastosowania. Moduł ten może opierać
się na strategii powtarzania słów, metodzie radzenia sobie z jąkaniem, już wynale‑
zionej i używanej przez Mary. Stosowanie strategii modyfikacji po bloku wymaga
potwierdzenia momentu wystąpienia jąkania i może ułatwić proces desensytyzacji.
Łatwy początek (mowa samolocikowa) jest kolejną opcją. Gdy wybrany zostanie ten
moduł, może ułatwić wprowadzenie zrelaksowanego podejścia do początkowego
brzmienia słowa w celu wzmocnienia kontroli wypowiedzi i zmniejszenia napięcia
fizycznego w towarzyszących ruchach w ciele Mary.
Wobec wyboru modułowej struktury terapii Petera oczywisty staje się nacisk na
strategie sojuszu (niebieskie narzędzia). Wszystkie cztery strategie zostały wprowa‑
dzone (tabela 5).
Stosowanie strategii interakcji sojuszu (takiej jak powolna mowa rodziców, pozwa‑
lanie dziecku na kierowanie grą), a także strategii wzmacniających sojusz (takich jak
budowanie zaufania, wzmacnianie autonomii/wewnętrznego umiejscowienia kon‑
troli) powinno przynieść pozytywne zmiany. Oczekuje się, że strategie te również
zoptymalizują pomoc rodzicielską, aby zminimalizować codzienne kłótnie w domu
i ułatwić wszystkim członkom rodziny osiągnięcie najlepszych rezultatów z terapii.
Korzystanie ze strategii sojuszu w czasie specjalnym będzie miało pozytywny wpływ
na tempo artykulacji, samokontrolę, funkcje wykonawcze i sprawności językowe.
Takie zmiany powinny zmniejszyć presję na płynność narzuconą przez czynniki po‑
kazane w kategorii funkcje ciała w schemacie Petera.
W rekrutacji nowych osób pomoże popularność Petera i jego szeroka sieć spo‑
łeczna. Ten moduł umożliwi mu utworzenie sieci potrzebnej do uzyskania więk‑
szej odporności. Nauczyciel Petera dotychczas próbował być pomocny poprzez
wykluczenie go z zadań ustnych podczas lekcji. Udział nauczyciela w strategii so‑
juszu może skłonić do podejmowania wspólnych decyzji co do alternatywnych
sposobów wsparcia. Moduł CBT (czerwone narzędzie), który może być aktywo‑
wany przez Petera, to dobrowolne jąkanie. Ma on pomóc całej rodzinie pogodzić
się z bezradnością i nieprzyjemnymi odczuciami związanymi z jąkaniem. Zalecany
jest również moduł przedłużonej wypowiedzi (mowa parkour). Wydaje się, że to
narzędzie jest zgodne z przekonaniem Petera, że „mówienie powoli pomaga”, i być
może przyczyni się do poprawy radzenia sobie z niepłynnością mowy.
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W przypadku Giannisa więcej uwagi poświęca się modułom mowy (żółte na‑
rzędzia). Giannis zmaga się z częstym powtarzaniem sylab, fizycznymi odruchami
i wysoką częstotliwością jąkania. Naturalność jego wypowiedzi jest przerywana
potokami słów. Giannis skarży się, że czuje się zmęczony swoim nasilonym jąka‑
niem i tym, że jego wypowiedzi czasami stają się niezrozumiałe. Moduły upłyn‑
niania mowy poprawią kontrolę wypowiedzi w codziennych sytuacjach, sprawia‑
jąc, że będą one prostsze dla Giannisa. Jego dobra koordynacja oromotoryczna,
jak również zawansowane umiejętności samokontroli są traktowane jako czynniki
pomagające w opanowaniu technik kontroli mowy. Wybór modułu kontroli mowy,
jak i również przedłużanej wypowiedzi może wytworzyć u Giannisa nawyk wol‑
nego czytania. Przedłużane wypowiedzi mogą pomóc mu w kontroli potoków
słownych. Fakt, że większość momentów, w których Giannis się jąka, występuje
na początku zdań, wskazuje na korzyści mogące płynąć z aktywacji modułu łatwy
początek (mowa samolocikowa). Dobrowolne jąkanie może być alternatywą lub do‑
datkowym modułem. Może on pomóc mu poszerzyć świadomość proprioceptywną
ruchów artykulacyjnych i zwiększyć kontrolę nad motorycznymi aspektami wypo‑
wiedzi. Ta wiedza może stopniowo pomóc w wytworzeniu systemu dobrowolne‑
go blokowania, powtarzania sylab lub dźwięków i przekształcić je w mechanizmy
kontroli wypowiedzi wobec niedobrowolnego jąkania. Giannis mający długą histo‑
rię związaną z praktykowaniem technik modyfikowania mowy skarży się na zmę‑
czenie i brak motywacji do dodatkowej terapii. Jego motywacja do uczestnictwa
w nowych terapiach zależy prawdopodobnie od tego, czy terapia przynosi skut‑
ki, jest zabawą, motywuje itd. Giannis będzie używał technik wypowiedzi w celu
uzyskania znaczących efektów, aby spełniały określone wymagania komunikacyjne
i wzmacniały efektywność jego komunikacji. Będzie mógł eksperymentować z in‑
nymi narzędziami modyfikowania mowy w celu zbadania, w jaki sposób narzędzia
mowy służą jego komunikacji lub kontroli mowy. Razem z sojusznikami (rodzicami,
rodzeństwem, krewnymi), Giannis będzie uczestniczył w misjach żółtych narzędzi.
Zastanawiając się nad użyciem narzędzi mowy w sytuacjach codziennych, pod ko‑
niec misji Giannis i jego sojusznicy mogą sami odkrywać różnicę, które narzędzia
są przydatne w komunikacji i kwestiach z komunikacją związanych.
Pomimo nacisków kierowanych na moduł kontroli mowy arkusz programowania
terapii Giannisa wskazuje na potrzebę realizacji dodatkowych celów. Umiejętność
radzenia sobie z dokuczaniem została zawarta w jego największych nadziejach do‑
tyczących celów terapii. Wprowadzenie strategii sojuszu pomoże Giannisowi radzić
sobie z dokuczaniem i zbliżyć się do realizacji tego oczekiwania. Aktywacja mo‑
dułów, jak np. integracja sojuszu i wzmocnienie sojuszu, podobnie jak rekrutacja no‑
wych sojuszników, mają ułatwić komunikację w domu, aby zwiększyć wiedzę o ją‑
kaniu oraz wzmocnić wiarę rodziców w ich wspierającą rolę. Niebieskie narzędzia
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pomogą również w odkryciu i doświadczeniu efektywniejszej roli we wspieraniu
Giannisa, zamiast zachęcania go do używania technik mowy.

Program Lexipontix – badanie skuteczności
Bazując na badaniach klinicznych, program Lexipontix został opracowany w oparciu
o wielowymiarowy proces walidacji opisany we wczesnym raporcie (Fourlas, Ma‑
rousos, 2015). Aktualne wydanie nawiązuje do 3. wersji programu. Jest zaopatrzone
w instrukcje oceny i prowadzenia terapii, jak również w materiały terapeutyczne,
formularze i gry w wersji elektronicznej. Instrukcje, oficjalne szkolenia i nadzór są
sposobami na utrzymanie konsekwencji we wdrażaniu programu. Opublikowane
przypadki dwojga dzieci uczestniczących we wstępnych badaniach klinicznych są
paradygmatem procesu walidacji. Wskazują również na oczekiwane wyniki progra‑
mu Lexipontix. W obu przypadkach rodzice zgłaszają pozytywne zmiany, a porów‑
nania wyników między terapiami i przed terapią a przed terapią i po niej ujawniły
istotne zmiany (Fourlas, Marousos, 2015).
Dwa kolejne badania dostarczają dowodów na skuteczność programu Lexipontix.
Pomiary w pierwszym badaniu przed terapią i po niej (% zająkniętych sylab i Skala
nasilenia jąkania w przypadku czytania na głos i mówienia spontanicznego, OASES‑S,
CAT, Palin PRS) były porównane dla próbki 26 dzieci i ich rodziców uczestniczących
w programie Lexipointix. Znaleziono statystycznie znaczące różnice we wszystkich
pomiarach (Fourlas, Ntourou, 2020, 2021). Wyniki pokazały, że u dzieci, które ukoń‑
czyły program Lexipontix, odnotowano zmniejszoną częstotliwość występowania
jąkania i pozytywniejsze nastawienie do mówienia na końcu terapii (faza A). Wyka‑
zano ponadto znaczną poprawę w aktywności komunikacyjnej dzieci, ich uczestnic‑
twa w codziennych działaniach i ogólne polepszenie jakości życia. Również rodzice
stwierdzili poprawę u dzieci, zaobserwowali, że dzieci czuły się pewniej w zarzą‑
dzaniu jąkaniem i mniej się nim przejmowały.
Drugie badanie (Fourlas, Ntourou, Spyridis, Batzifoti, 2021) analizowało perspek‑
tywy rodzicielskie, oczekiwania i doświadczenia związane z programem Lexipontix.
Wyniki pokazały, że oczekiwania rodziców zostały – w dużym stopniu – spełnione.
Rodzice ocenili wysoko różne aspekty programu i zgłosili pozytywne zmiany w waż‑
nych domenach (poznawczej, afektywnej, motorycznej, środowiskowej). Domeny te
odpowiadają pokrewnym polom Arkusza programowania terapii i jako takie wskazują
na zmiany w całym doświadczaniu jąkania rodziców i dziecka.
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Wnioski
Wszyscy wygrali i muszą otrzymać nagrodę
Lewis Carroll: Alicja w Krainie Czarów,
rozdz. 3: Wyścigi ptasie i opowieść myszy

Tak zwany „werdykt ptaka Dodo” opisuje, że to, co odkryły badania, z rzadkimi wy‑
jątkami, jest niewiele znaczącą różnicą w skuteczności terapii między różnymi po‑
dejściami psychoterapeutycznymi (Tallman, Bohart, 2004). Badania wykazały, że to
podobieństwa, „wspólne czynniki”, a nie różnice między podejściami powodują, że
wszystkie są na ogół skuteczne (Herder, Howard, Nye, Vanryckeghem, 2006; Law,
Garrett, Nye, 2004; Robey, 1998; Zebrowski, 2012). Wspólnymi czynnikami, które
wpływają na skuteczność podejścia i procentowy udział w nich, są: a) relacja tera‑
peutyczna (siła sojuszu terapeutycznego między terapeutą a klientem) – stanowi 30%;
b) zmienne pozaterapeutyczne (zasoby klienta i jego systemu, cechy dziecka i rodziny,
które ułatwiają lub utrudniają postęp) – 40%; c) technika (oparta na dowodach, zo‑
rientowana teoretycznie, metody terapeutyczne, strategie lub taktyka) – 15%; d) na‑
dzieja/oczekiwanie (na ile klient nabiera nadziei i wierzy w terapię oraz jak bardzo
terapeuta wierzy w wiarygodność leczenia) – 15% (Assay, Lambert, 1999; Bernstein
Ratner, 2005; Franken, Kielstra‑Van der Schalk, Boelens, 2005; Hubble, Duncan, Mil‑
ler, 1999; Lambert, Bergin, 1994; Miller, Duncan, Hubble 1997).
Program Lexipontix od samego początku bada oczekiwania uczestników i ich naj‑
większe nadzieje dotyczące wyników terapii. Buduje sojusze, silne relacje terapeu‑
tyczne i stosuje „techniki” w celu jak najlepszego wykorzystania czynników poza‑
terapeutycznych, tj. zasobów dziecka i jego systemu, aby kierować je ku realizacji
najlepszych nadziei. Program Lexipontix aktywuje wszystkie czynniki wspólne w mi‑
nimalny i znaczący sposób, optymalnie wykorzystując zasoby klientów i terapeuty.
Program jest zabawą, jest zwięzły i ukierunkowany na cel, wszechstronny, ale także
elastyczny, łatwo go dostosować do indywidualnych potrzeb. Jest wspierany przez
inteligentny proces oceny oparty na modelu ICF, który prowadzi do mapowania
ogólnego doświadczenia jąkania się dziecka w Arkuszu programowania terapii. Arkusz
wskazuje odpowiednie moduły dla każdego dziecka, które mają być aktywowane
w strukturze modułowej programu. Terapeuci otrzymują wszystkie niezbędne pod‑
ręczniki oceny i terapii, materiały, formularze i gry w celu realizacji programu. Terapia
skoncentrowana na rozwiązaniach (de Shazer i in., 2007) we wszystkich działaniach
terapeutycznych kieruje terapią w całym programie Lexipontix. Omawiany program
to wyzwanie zarówno dla logopedy, jak i dla klientów. Terapeuci muszą uznać wiedzę
swoich klientów i przejść od tradycyjnej roli „wykonawców” terapii do roli modera‑
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tora. Muszą również wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu, aby uzyskać okre‑
ślone kompetencje (http://www.europeanfluencyspecialists.eu) specjalisty biegłego
w pracy nad płynnością mowy i być gotowym przyjąć założenia teoretyczne i zasa‑
dy postępowania terapeutycznego proponowane w programie Lexipontix. Osoby
poddawane oddziaływaniom logopedycznym mogą prezentować różne poziomy
gotowości do zmiany i wzięcia odpowiedzialności za własną terapię. Lexipontix to
wyzwanie dla wszystkich. To wyzwanie, które warto podjąć.

Pytania kontrolne

A. Alice, jąkająca się 11‑latka, uczestniczy w programie Lexipontix.
1. Kto regularnie uczestniczy w jej sesjach terapii logopedycznej?
a) Alice;
b) rodzice Alice;
c) Alice wraz z rodzicami;
d) nauczyciel Alice.
2. Ile sesji zaplanowano w fazie A programu Lexipontix?
a) 13;
b) 8;
c) 16;
d) 5.
B. Mikołaj ma 9 lat. To starszy chłopiec, który się jąka. W szkole dokuczają mu ko‑
ledzy z klasy, którzy cały czas nazywają go Mi‑Mi‑Mikołaj.
1. Gdzie zaklasyfikował(a)byś te dane na wykresie Mikołaja?
a) funkcja ciała;
b) aktywność i uczestnictwo;
c) czynniki osobiste;
d) czynniki środowiskowe;
2. Które dwa moduły programu Lexipontix pomogłyby mu najlepiej radzić sobie
z dokuczaniem?
a) odpowiadanie (riposta);
b) łatwy początek (mowa samolocikowa);
c) rekrutacja nowych sojuszników;
d) sojusz nauczycieli.
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C. Jason jest 10‑letnim chłopcem, który się jąka. Jego jąkanie obejmuje powtórze‑
nia i bloki, z częstotliwością jąkania %SS=4.
1. Gdzie zaklasyfikował(a)byś te dane w Arkuszu programowania terapii Jasona?
a) funkcja ciała;
b) aktywność i uczestnictwo;
c) czynniki osobiste;
d) czynniki środowiskowe.
D. Jason (dziecko opisane w pytaniu III) unika czytania na głos w klasie i nigdy nie
rozmawia otwarcie z innymi o swoim jąkaniu.
1. Gdzie zaklasyfikował(a)byś te dane na Arkuszu programowania terapii Jasona?
a) funkcja ciała;
b) aktywność i uczestnictwo;
c) czynniki osobiste;
d) czynniki środowiskowe;
2. Które moduły chciał(a)byś aktywować w strukturze modułowej programu Lexi‑
pontix?
a) niebieskie narzędzia;
b) czerwone narzędzia;
c) żółte narzędzia;
d) narzędzia do odczulania.
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Rozdział 12
Hilda Sønsterud

Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania
dla osób dorosłych (MIST)

Cel rozdziału
Głównym celem tego rozdziału jest zaprezentowanie podejścia terapeutycznego,
które kładzie nacisk na zindywidualizowaną opiekę i wartości osobiste w kontek‑
ście życia codziennego jednostki. Podejście to, znane jako wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania (ang. Multi‑dimensional Individualized Stuttering Therapy; MIST), zakłada dostosowany do konkretnej osoby, holistyczny profil terapii
opartej na praktycznych dowodach związanych z odpowiedziami na następujące
pytanie: Co w określonym momencie jest istotne/ma znaczenie dla danej jednostki?
Program MIST został rozwinięty i usystematyzowany (w oparciu o osobiste odpo‑
wiedzi osób jąkających się) przez Hildę Sønsterud (Sønsterud, 2020; Sønsterud
i in., 2020). Łączy on elementy odwołujące się do wartości i świadomości zaczerp‑
nięte z terapii akceptacji i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) z interwencją w zakresie modyfikacji jąkania i mowy. Skoncentrowanie
się na wartościach jest zakotwiczone zarówno w terapii pluralistycznej, zoriento‑
wanej na cel (McLeod, 2018), jak i w perspektywie ACT (Harris, 2019; Hayes i in.,
2012). Niniejszy rozdział nie omówi zapewne wszystkich aspektów interesującego
nas podejścia. Przedstawiono w nim jednakże niektóre zasady filozoficzne oraz
istotne naukowe rozważania logopedyczne, a także szczegółowo opisano elemen‑
ty przybliżonej tu terapii.
Podejście MIST wyrasta z założenia, że logopeda jest tylko przewodnikiem lub
dostarczycielem zasobów, z których jednostka mogłaby odnieść korzyści w okre‑
ślonym momencie podróży swojego życia. Jak już wspomniano, oparte jest ono na
dowodach i doświadczeniach jednostki uwzględnianych podczas diagnozy i uzgod‑
nień obejmujących elementy i/lub zadania planowanej terapii – pomocne lub nie,
co jest określane w procesie ewaluacji. Osoba jąkająca się i logopeda powinni do‑
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kładnie ustalić, co ma znaczenie w procesie terapeutycznym i odzwierciedla tę
perspektywę współpracy. W MIST logopedzi uważani są zresztą za rzemieślników
‑twórców, projektantów (McLeod, 2018), potrafiących uczyć się od swoich klien‑
tów i improwizować. W myśl programu MIST logopeda musi być bowiem elastycz‑
ny i wspólnie pracować z jąkającym się nad osiąganiem przez niego znaczących
zmian w kontekście codziennego życia. Terapia może być uznana za zakończoną
sukcesem, jeżeli uczestnicy zrealizowali swoje zamierzenia lub są usatysfakcjono‑
wani tym, co osiągnęli. Warto jeszcze dodać, że MIST to podejście zintegrowane,
bo łączy elementy różnych terapii w celu sformułowania wielowymiarowego, indy
widualnego programu terapeutycznego.

Zintegrowana terapia jąkania w szerokiej perspektywie efektów docelowych
Terapia jąkania często wymaga ostrożnego zarządzania zarówno samym jąkaniem,
jak i związanymi z nim psychologicznymi konsekwencjami; chodzi o to, by zapobiec
rozwinięciu się u uczestnika terapii rozmaitych psychologicznych i/lub społecznych
trudności (Iverach i in., 2017). W praktyce logopedycznej obserwujemy, że podejścia
skupiające się na jąkaniu oraz modyfikacji mowy mogą się przyczynić do zmniejsze‑
nia lęku i wzrostu samoakceptacji jednostki jako osoby jąkającej się. Zredukowanie
poziomu lęku, a ponadto poprawa w zakresie samoakceptacji i samooceny mogą
z kolei korzystnie wpłynąć na umiejętności komunikacyjne i usprawnić czyjeś funk‑
cjonowanie w codziennym życiu (Jørgensen in., 2008).
W literaturze przedmiotu odnoszącej się do zagadnienia jąkania da się wskazać
dwa nurty opierające się na pozornie różnych podstawach teoretycznych: terapię
upłynniania mowy i terapię modyfikującą jąkanie. Dalsze podziały w obrębie owych
nurtów wprowadzają cele (behawioralne i afektywne), procedury i struktura terapii
(Guitar, 2014; Shapiro, 2011). Jednocześnie wiele podejść terapeutycznych kompiluje
różnorodne elementy wymienionych wcześniej tradycji, co niektórzy autorzy okre‑
ślają mianem terapii „integracyjnych” albo „zintegrowanych” (Guitar, 2014; Logan,
2015; Shapiro, 2011; Ward, 2018). Zwolennicy tego rodzaju orientacji, jakie znalazły
już swoje miejsce w obszarze interwencji skoncentrowanych na zaburzeniach płyn‑
ności mowy, podkreślają nierzadko, że terapia jąkania powinna być zaprogramowa‑
na „na miarę”, tzn. dopasowana do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta. Wiele
osób zyskuje np. korzyści z kombinacji podejść behawioralnego i emocjonalnego
lub kognitywnego (Beilby i in., 2012; Langevin i in., 2010; Menzies i in., 2019). Aby
zoptymalizować wyniki terapii, każdorazowo należy uściślić jednak, które elemen‑
ty w połączonych podejściach będą miały największe znaczenie dla danej jednost‑
ki (Manning, 2010; Shapiro, 2011; Sønsterud i in., 2020; Ward, 2018). W zależności
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od tego, czy naszym zadaniem jest utrzymanie zmian w mowie, komunikacji i/lub
społecznym zachowaniu permanentnie, czy tylko przez okres mający wyjątkowe
znaczenie dla klienta, elementy modyfikacji jąkania i kształtowania płynności mowy
mogą być stosowane wymiennie, w sposób elastyczny.
Jak ustalili Carter i in. (2017), samowystarczalność jest ważnym czynnikiem sy‑
gnalizującym pozytywną zmianę w życiu dorosłych osób z jąkaniem, podczas gdy
ze spostrzeżeń innych badaczy (Hayhow i in., 2002; Sønsterud, Feragen i in., 2019)
wynika, że uzyskanie kontroli nad jąkaniem było czynnikiem bardzo cenionym w gru‑
pach poddanych przez nich obserwacji. Brak kontroli, w ocenie klienta, był często
kojarzony z jąkaniem (Helgadottir i in., 2014). Istnieją również dowody sugerujące,
że subiektywne poczucie kontroli mowy może wskazywać, że terapia zakończyła
się sukcesem (Craig, Andrews, 1985; De Nil, Kroll, 1995). Indywidualne doświadcze‑
nie własnej zdolności komunikowania się jest ważnym czynnikiem również według
Karimi i in. (2018); satysfakcja jednostki z komunikowania się w codziennym życiu
jest głównym celem terapii, „fundamentalnym osiągnięciem terapii, które jest nad‑
rzędnym celem wszystkich terapii jąkania” (s. 82). By odnieść się do tych zagadnień,
logopeda musi natomiast ustalić, jakie sytuacje mają największe znaczenie dla oso‑
by jąkającej się.

Łatwość komunikowania się w codziennych sytuacjach
Rozważając pochodzenie słowa komunikacja, musimy wyjść od łacińskiego słowa
communicare, które oznacza ‘dzielić się’. Chcąc szerzej omówić kryjące się za tym
słowem znaczenia, potrzebujemy jednak kilku definicji. Komunikacja jest wymianą
informacji dokonującą się w toku mówienia, pisania lub za pośrednictwem jakiegoś
innego medium (Summers, red., 2009), jest również konceptualnie związana z po‑
myślnym przekazywaniem idei, myśli i uczuć lub dzieleniem się nimi. Według Steve‑
na C. Hayesa (2005) ludzie używają języka zarówno w publicznych, jak i prywatnych
domenach; pierwsza z domen obejmuje takie formy, jak rozmawianie, gestykulowa‑
nie, pisanie, malowanie, tańczenie, śpiewanie i grę aktorską, podczas gdy stosowanie
języka w sytuacjach prywatnych utożsamia on raczej z myśleniem, wyobrażaniem
sobie, marzeniem, wizualizowaniem, planowaniem, fantazjowaniem lub martwie‑
niem się. Jestem przekonana, że powszechne zrozumienie faktu, że poprawa umie‑
jętności komunikacyjnych poprzez dzielenie myśli i uczuć oraz aktywne uczestnic‑
two w opartym na wartościach, pełnym znaczenia życiu, może być najważniejszym
celem terapii, niezależnie od tego, czy pracujemy nad jąkaniem, czy nie.
Dążeniem logopedów jest możliwie najlepsze niesienie pomocy osobom, które jej
szukają. Gdy osoby jąkające przychodzą do poradni, zwykle chcą zmienić coś w swo‑
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im życiu, a to, co najlepiej służy ich celowi, może być uznane za prawdę w procesie
niesienia pomocy (Ramnerö, Törneke, 2008). Bothe i Richardson (2011) w odniesie‑
niu do celów lub zmian o wielkiej wartości dla danej jednostki stosują termin osobiste znaczenie. Ingham i in. dowodzą, że terapie mogą wymagać zmian, tzn. takiego
„zaprogramowania”, by zajmowały się tym, co jest szczególnie ważne dla konkret‑
nego klienta (Bernstein Ratner, 2005; Bothe, Richardson, 2011; Finn, 2003; Ingham
i in., 2012); na tym bazuje właśnie podejście MIST.
Porozumiewanie się jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i dużą jego część zaj‑
muje komunikacja niewerbalna lub komunikacja z wykorzystaniem kodów paraję‑
zykowych, w tym paraprozodycznych, np. tonu głosu. Zdaniem DeVore i Cookman
(2009), tylko ok. 7% znaczenia wyrażamy dzięki słowom, podczas gdy ton głosu od‑
powiada za 38% komunikowanych znaczeń, a język ciała za pozostałe 55%. Niemniej
wydaje się, że dla większości jąkających się osób centrum zainteresowania jest po‑
ziom płynności, jakiego doświadczają podczas wypowiadania słów i zdań. Pracując
z tymi klientami, należy uwzględnić to zastrzeżenie.
Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość mowy i komunikacji jawi się odna‑
lezienie naszego najbardziej naturalnego i najefektywniej brzmiącego głosu. Inte‑
gralną częścią procesu produkcji mowy jest także oddech – to wydychane z płuc
powietrze wprawia w wibracje struny głosowe. DeVore i Cookman (2009) uważają,
że nasze ciała są zbudowane tak, abyśmy, uruchamiając mięśnie brzuszne i niskie
partie klatki piersiowej, uzyskiwali przepływ powietrza pozwalający na większą
kontrolę wydechu w produkcji mowy. Efektywna produkcja mowy wymaga więc
koordynacji pracy trzech powiązanych ze sobą systemów: układu oddechowego
(płuca), układu fonacyjnego (krtań) i układu artykulacyjnego (jama ustna i nosowa,
język, wargi, zęby i podniebienie miękkie) (DeVore, Cookman, 2009).
Jak zwykło się sądzić, osobom jąkającym się trudno jest utrzymać płynność
mowy i komunikacji przez dłuższy okres (Craig, Andrews, 1985; Ward, 2018). Uwa‑
ża się poza tym, że jeżeli elementy modyfikacji mowy i jąkania nie będą imple‑
mentowane w codziennym życiu lub jeśli zmienione zachowanie w zakresie mowy
nie zostanie włączone do codziennych sytuacji, które mają największe znaczenie
dla jąkających się, nowo wykształcone umiejętności komunikacyjne pogorszą się
znacznie w miarę upływu czasu. Indywidualne podejście do terapii jąkania wyma‑
ga zatem samodyscypliny i systematycznego wykonywania w domu ćwiczeń po‑
zwalających utrwalić pozytywne zmiany.
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Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania – podstawowe zasady
Na proces terapii i jej wyniki może wpływać wiele zmiennych; wymieńmy: klien‑
tów i ich konkretne problemy, logopedów, wsparcie okazywane klientowi (lub jego
brak), aspekty społeczne i środowiskowe, jakość przymierza terapeutycznego itd.
W przypadku wielu jąkających się życie z zaburzeniem mowy, które potencjalnie
wpływa na ich interakcje, może powodować pewne koszty psychospołeczne lub
psychologiczne. Craig i in. (2011) zakładają, że istnieją trzy wyjątkowe czynniki przy‑
czyniające się do osiągnięcia adaptacyjnych celów: poczucie własnej skuteczności,
wsparcie i zdrowe funkcjonowanie społeczne jednostki. Rolę tego ostatniego ele‑
mentu pozwala docenić także doświadczenie logopedyczne. Inne ważne czynniki
to poziom świadomości klienta, jego społecznych i komunikacyjnych umiejętności,
ogólna zdolność do mówienia oraz samodyscyplina, a ponadto: intensywność tera‑
pii, typ doświadczanych przez kogoś trudności i stopień ich nasilenia, poziom mo‑
tywacji jednostki, a także gotowość do poświęcenia czasu na samodzielne ćwicze‑
nia. Istotna jest wreszcie struktura procesu terapeutycznego, niektóre fragmenty
terapii muszą bowiem zostać wprowadzone i utrwalone w poradni, a dopiero potem
mogą być wdrażane poza nią.
Współpraca pomiędzy osobą jąkającą się i logopedą powinna obejmować wspól‑
ne rozważenie oczekiwań i celów jednostki. MIST podkreśla znaczenie tej współpra‑
cy, uznaje też klienta za równorzędnego partnera procesu terapeutycznego. McLeod
(2018) sugeruje, że może on aktywnie badać proces terapii i wyrażać opinie na te‑
mat tego, co było, a co nie było pomocne w sesjach terapeutycznych. Tego rodzaju
informacje zwrotne zostają włączone w nurt MIST; ważne jest, aby logopeda stwo‑
rzył dla nich przestrzeń, ponieważ każdy klient najlepiej zna samego siebie i powi‑
nien być zachęcany do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli oczekiwany wy‑
nik nie zostanie podczas sesji osiągnięty, należy zmodyfikować podejście w oparciu
o zamierzenia i życzenia osoby jąkającej się.
Zaprogramowanie właściwej terapii „na miarę” konkretnego klienta, z poszanowa‑
niem jego potrzeb, perspektywy i celów, jest sporym wyzwaniem – zarówno w dzie‑
dzinie interwencji zogniskowanej na zaburzeniach płynności mowy w ogóle, jak
i w ramach podejścia MIST. W odniesieniu do zarządzania jąkaniem Bloodstein (1997)
podkreśla, że logopedzie nie wolno dyskredytować dążeń i wyborów klienta, jako
osoba ma on kompetencje do określenia zysków i strat w zakresie terapii (Curlee,
Siegel, 1997). W programowaniu indywidualnych terapii („na miarę”) potrzebna jest
jednak szersza definicja poprawy, jak również gotowość logopedy do uznania za‑
sadności wielorakich celów (Bernstein Ratner, 2005). Za podstawę diagnozy jąkania
uznaje się często wskazówki zawarte w systemie klasyfikacji Światowej Organizacji
Zdrowia (ang. The World Health Organization; WHO) – Międzynarodowej klasyfikacji
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funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. The International Classification of
Functioning, Disability and Health; ICF) (St. Louis, Tellis, 2015). Efekt funkcjonowania,
niepełnosprawności i zdrowia rozważa się tu na tle szerokiego spektrum czynników
i aspektów życia, włączając w to: a) upośledzenie funkcji ciała; b) ograniczenie zdol‑
ności działania oraz uczestnictwa; c) czynniki środowiskowe (World Health Organi‑
zation, 2018). ICF stwarza ramy rozumienia bądź oceniania jąkania i terapii jąkania
w różnych kontekstach; por. jakość życia, ogólne dobre samopoczucie, odczuwanie
stygmatyzacji i aspekty społeczne, które mogą być uważane za szczególnie istotne
dla jąkających się osób (Boyle, Fearon, 2017; St. Louis i in., 2017; Sønsterud, Feragen
i in., 2019; Yaruss, 2010).

Motywacyjna gotowość do zmiany u klienta
Psycholodzy przedstawili różnorodne teorie objaśniające działanie motywacji (Cox,
Klinger, 2004). Według „modelu motywacji do pracy” (Seo i in., 2010) uczucia jed‑
nostki mogą odgrywać ważną rolę w motywacji. Model ten obejmuje trzy kluczowe
elementy motywacji: orientację generatywno‑defensywną, wysiłek i wytrwałość.
Orientacja generatywno‑defensywna charakteryzuje się aktywnym zaangażowa‑
niem w dążenie do osiągnięcia pozytywnych wyników lub może wskazywać na
przeciwieństwo – defensywność. Przejawia się ona (weźmy pod uwagę komponent
generatywny) w takich zachowaniach, jak: eksplorowanie, działania innowacyjne,
podejmowanie ryzyka. Wysiłek dotyczy czasu i energii, które jednostka poświęca
na zrealizowanie określonego zadania, a wytrwałość odnosi się do utrzymania wy‑
branego kierunku działania pomimo upływu czasu (Seo i in., 2010). Osoby jąkające
się muszą być gotowe na zmianę. W podejściu MIST motywacja obejmuje zarówno
czynniki psychologiczne, jak i społeczne, odnosi się też do komponentów związa‑
nych z celem, jak to opisano powyżej.

MIST – podejście zindywidualizowane, zorientowane na cel
Tożsamość osoby jąkającej się, akceptację jąkania i zachowania unikowe uważać
można za trzy ważne czynniki w dziedzinie jąkania, które mogą mieć wpływ na prio‑
rytety klienta dotyczące jego celów i oczekiwanych wyników terapii. W przypad‑
ku MIST istnieje również potrzeba ostrożnego definiowania, co dokładnie oznacza
poprawa, postrzegana przez pryzmat indywiduum, konkretnej jednostki (Sønsterud
i in., 2020; Ward, 2018). Sønsterud, Feragen i in. (2019) twierdzą, że zindywidualizo‑
wane, zorientowane na cel podejście na wiele sposobów odzwierciedla optymalny
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poziom funkcjonowania klienta, a to było główną intencją towarzyszącą opraco‑
waniu poszerzonej wersji testu Priorytety klienta w terapii jąkania (ang. Client Preferences for Stuttering Therapy; CPST‑E). CPST‑E jest jednym z narzędzi stosowanych
w podejściu MIST (McCauley, Guitar, 2010; Sønsterud i in., 2017).
Oryginalny test CPST‑E zawiera, w ogólnym zarysie, pytania o cele terapii, rozwa‑
żania własne jednostki na temat płynności mowy, pytania o łatwość uczestnictwa
w różnych sytuacjach komunikacyjnych i posiadanie poczucia kontroli. Poszczególne
punkty są oceniane zgodnie ze skalą Likerta od 1 do 5 (nieważne – bardzo ważne).
Wersja poszerzona, opracowana przez Sønsterud i in. (2017) zawiera dwie dodat‑
kowe części dokonujące pomiaru motywacji i oczekiwań w odniesieniu do terapii
bardziej szczegółowo niż w wersji oryginalnej. Część motywacja i oczekiwania (ang.
motivation and expectations) odwołuje się do pięciu pytań dotyczących charaktery‑
styki jednostki, w tym motywacji danej osoby, w oparciu o model motywacji pracy
(Seo i in. 2010). Formularz składa się z punktów sondujących: a) poziom wytrwa‑
łości osób jąkających się (utrzymanie obranego kursu działania mimo upływu cza‑
su); b) ich poziom motywacji do czynnej pracy nad jąkaniem; c) czas, jaki skłonni
są poświęcić na ćwiczenia indywidualne; d) zakres pomocy i wsparcia pożądanych
w okresie terapii; e) oczekiwane przez nich wyniki terapii. W CPST‑E znalazło się
również miejsce na swobodną wypowiedź osoby jąkającej się, która może sprecy‑
zować swoje cele, pożądane efekty terapii, elementy pomocne w osiąganiu celów
czy inne kwestie wymagające, jej zdaniem, współpracy z logopedą (por. następujące
pytanie: Opisz własnymi słowami swoje cele i życzenia w odniesieniu do terapii). For‑
mularz, dostępny dla wszystkich zainteresowanych w języku angielskim, norweskim
i szwedzkim1, jest zgodny z ramami ICF w zakresie czynników osobistych i środowi‑
skowych, co zostało omówione np. przez Yarussa i Quesala (2004), Logana (2015)
oraz McCauley i Guitara (2010).
Według Logana (2015, 469) ludzie „najefektywniej funkcjonują, gdy ich codzien‑
ne aktywności są zbieżne z celami, które chcą osiągnąć”. McLeod (2018) konstatuje
z kolei, że cele jednostki mogą zostać wyrażone, ale nie jest łatwo dokonać ich ewa‑
luacji. Być może cele i zadania powinniśmy więc podzielić na specyficzne oraz na
podcele i zadania, które można zmierzyć. Propozycja ta koresponduje z tezą pracy
Sønsterud, Feragen i in. (2019, 2020), jest również zintegrowana z podejściem MIST.
Przed rozpoczęciem terapii konieczna jest refleksja uwzględniająca indywidualne
wyznaczanie celów i procesy decyzyjne, które łączą się z „filozofią przymierza pracy”
(Horvath, Greenberg, 1989) odzwierciedlającego jakość relacji między logopedami
a klientami. Zatem kierunek terapii musi pochodzić od osób jąkających się – przy‑
najmniej w wypadku nastolatków i dorosłych.
1

Można go uzyskać, kontaktując się z autorką.
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Jako forma terapii behawioralnej odnosząca się do emocji MIST może uwzględ‑
niać zaangażowane działania jednostki w środowisku zawodowym, edukacyjnym
i społecznym. Posługując się strategiami opartymi na ekspozycji, MIST opiera się
ponadto na założeniu, że eksplorowanie działań związanych z mową i samoświado‑
mością oraz ich przenoszenie do życia codziennego może wpłynąć pozytywnie na
mowę osoby jąkającej się, na pewność siebie w komunikacji i jakość życia. Ponieważ
dowody wypływające z doświadczenia empirycznego powinny rzutować na schemat
wszystkich interwencji, ocena skuteczności terapii musi bazować na wielowymiaro‑
wych pomiarach i obejmować perspektywę klienta, jak również funkcjonalne wyniki
(Baxter i in., 2015; Bothe, Richardson, 2011). Funkcjonalne wyniki mają w MIST istot‑
ne znaczenie, możemy tu odwołać się do kilku pozytywnych efektów terapii, ujmo‑
wanych w perspektywie najszerszej: umiejętności używania telefonu, zwiększenia
społecznego uczestnictwa w życiu, znalezienia partnera lub rozpoczęcia edukacji.

Znaczenie przymierza terapeutycznego
Jakość przymierza terapeutycznego to jeden z kluczowych czynników mogących
zdecydować o wynikach terapii. Flückiger i in. piszą: „Przymierze terapeutyczne
reprezentuje proaktywną współpracę klientów z terapeutami podczas sesji i w mo‑
mentach krótkich interakcji” (Flückiger i in., 2018, 330). Koncept ten ma swój począ‑
tek w teorii psychodynamicznej (Wampold, 2015) i w nawiązaniu do przywołanego
wyżej cytatu może być utożsamiany z proaktywną współpracą pomiędzy klientem
i terapeutą podczas sesji terapeutycznych (Flückiger i in., 2018). Pierwszą osobą,
która użyła terminu przymierze terapeutyczne w odniesieniu do relacji między szu‑
kającym wsparcia a logopedą, była Bordin (1979). Podstawami przymierza są: a) więź
emocjonalna pomiędzy klientem i terapeutą; b) stopień, w jakim klient i terapeuta
zgadzają się co do celu terapii; c) stopień, w jakim klient i terapeuta postrzegają zadanie terapeutyczne jako istotne.
Wydaje się, że opinia klienta o terapii jako efektywnej lub nie powstaje pod wpły‑
wem jego doświadczenia pracy z terapeutą w poradni (Flückiger i in., 2018; Flückiger
i in., 2019). Według Zebrowski i Kelly (2002, 41) indywidualna terapia jąkania „po‑
zwala logopedzie i klientowi rozwinąć wzajemne zrozumienie i opartą na szacunku
relację zaufania i współpracy, relację, która umożliwia otwarcie się i zmianę”. Zatem
zasadne jest przekonanie o znaczeniu przymierza terapeutycznego w terapii jąkania.
Warto zadać sobie pytanie, co sprawia, że relacja między osobą poszukującą pomo‑
cy a terapeutą jest udana. W tym kontekście przywołajmy kolejne istotne badania
naukowe z dziedziny terapii mowy i języka: Manning, 2010; Plexico i in., 2005, 2010.
W ewaluację terapii jąkania powinno być wpisane rozważenie relacji klient – tera‑
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peuta, szczególnie z perspektywy klienta (Sønsterud, Kirmess i in., 2019). Szerokie
grono osób jąkających się zaakcentowało wagę tej relacji i jej wpływ na przebieg
oraz na wyniki terapii. Podkreślmy więc ponownie: relacja terapeutyczna naprawdę
ma znaczenie (Sønsterud, Kirmess i in., 2019).
Choć istnieje konsensus co do potrzeby otwartej i uczciwej dyskusji pomiędzy te‑
rapeutą i klientem, pozwalającej na uzgodnienie celów oraz oczekiwań wobec inter
wencji logopedycznej jako takiej, nad realnym wpływem motywacji i przymierza te‑
rapeutycznego na jąkających się przeprowadzono jednak mało badań (Sønsterud,
Kirmess i in., 2019). W ostatnich latach zainteresowanie tymi problemami znacznie
wzrosło. Wyniki badań Sønsterud, Kirmess i in. (2019) sugerują, że zawiązanie się
przymierza terapeutycznego na początku terapii jest równocześnie jej krytycznym
momentem (to dlatego zaleca się, aby ewaluacja przymierza została włączona do
terapii jąkania). Ważne, by osoba jąkająca się i terapeuta rozumieli specyficzne cele
terapii; terapeuta będzie mógł wtedy zidentyfikować i wybrać odpowiednie podej‑
ście terapeutyczne lub zadania do realizacji. Jeżeli osoba jąkająca się z czymś się
nie godzi lub coś jest dla niej pozbawione znaczenia, osoba ta powinna o tym po‑
wiedzieć – a terapeuta powinien „stworzyć dla tego przestrzeń” i uważnie słuchać.
Podejście MIST podkreśla znaczenie otwartej dyskusji nie tylko na temat dążeń jed‑
nostki w terapii, ale również działań i zadań włączanych do jej programu. To z kolei
sugeruje, że włączenie ewaluacji przymierza terapeutycznego na wczesnym etapie
procesu terapeutycznego może pomóc w zidentyfikowaniu i wyborze owych celów
i ważnych zadań, a także w dostrzeżeniu i rozwiązaniu problemów, które się poja‑
wią. Dostępnym narzędziem do oceny przymierza terapeutycznego jest np. Inwentarz przymierza terapeutycznego (ang. The Working Alliance Inventory – Short Revised
version; WAI‑SR) (Hatcher, Gillaspy, 2006); zostało ono zastosowane w opisanym
powyżej badaniu Sønsterud, Kirmess i in. (2019). WAI‑SR jest łatwy w użyciu, a przy
tym bada interesujący nas fenomen w trzech dziedzinach: więzi, celu i zadania.

Znaczenie osobistych i zależnych od kontekstu informacji zwrotnych
Warunkiem wstępnym zmiany jest postrzeganie terapii przez osoby jąkające się
jako odpowiedniej, efektywnej i ważnej (Binder i in., 2010; Bothe, Richardson, 2011;
Collier‑Meek i in., 2018; Ingham i in., 2012). Zdaniem badaczy zapatrywania logo‑
pedów na postępy ich klientów w terapii bywają czasem nadmiernie optymistycz‑
ne (Lambert i in., 2018). W celu przeciwdziałania temu zjawisku Lambert i in. (2018)
zarekomendowali narzędzie o nazwie Rutynowe monitorowanie wyników (ang. Routine Outcome Monitoring; ROM), za pomocą którego postępy szukającego pomocy
regularnie mierzy się przy użyciu wystandaryzowanych arkuszy, co dla terapeuty
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stanowi informację zwrotną uzyskiwaną w trakcie pracy terapeutycznej (Lambert
i in., 2018). Wystawianie tego rodzaju ocen podczas każdej sesji obrazuje, „[…] w jaki
[sposób – dopisek red.] dostarczona informacja przekracza zakres informacji pocho‑
dzących jedynie z obserwacji terapeuty i jego rozumienie postępu w terapii” (2018,
521). Egan (2014) sugeruje, że jedną z metod dookreślania, jak ktoś postrzega terapię,
jest regularne zadawanie pytań, czy udzielana pomoc jest rzeczywiście skuteczna.
Ważkie jest ponadto uświadomienie sobie przez klienta jego wartości, preferencji
i potrzeb w odniesieniu do planów i celów terapii. Koresponduje to z podejściami
zorientowanymi na jednostkę, których przedstawiciele utrzymują, że każda osoba
powinna otrzymać najodpowiedniejszą dla siebie terapię, przyczyniającą się do po‑
zytywnych zmian w życiu codziennym tej osoby i różnych sytuacjach komunikacyj‑
nych (Baxter i in., 2015; McLeod, 2018). Identyfikacja/eksploracja elementów terapii
mogących mieć znaczenie dla konkretnej, uwikłanej w jakiś kontekst jednostki to
główny punkt programu MIST. Jak już powiedziano, zgodnie z MIST klient jest ak‑
tywny w badaniu przebiegu terapii i wypracowywaniu poglądów, co było, a co nie
było pomocne podczas sesji (McLeod, 2018); każda osoba ma bowiem możliwość
podejmowania dialogu z terapeutą, w tym udzielania mu ustnie bądź na piśmie in‑
formacji zwrotnych. Preferencje, o których mowa, pozwala np. badać Kwestionariusz
preferencji w terapii (ang. Therapy Preferences Form; TPF); TPF jest także dobrym na‑
rzędziem do programowania indywidualnych interwencji terapeutycznych.
Stosowanie TPF można uznać za sposób rutynowego monitorowania wyników
(Lambert i in., 2018). W podejściu MIST klientów prosi się o ocenę poszczególnych
elementów przy użyciu skali Likerta (od 1 do 7); por. takie pytania, jak: 1) Jak użyteczny, twoim zdaniem, jest dany element?, 2) Jak często stosujesz dany element podczas ćwiczeń w domu? Inny punkt kwestionariusza, z podobną skalą Likerta, brzmi:
Jak oceniasz terapię i jak aktywnie w jej trakcie ćwiczyłeś? TPF pozwala zatem zareje‑
strować i podsumować opinie dotyczące strategii, zadań itd., które uznane zostały
przez osobę jąkającą się za przydatne i relatywnie łatwe do przeniesienia do życia
codziennego. Jeżeli zdaniem tej osoby ćwiczenia są pomocne, mogą one zostać
włączone do pracy w domu i poza nim (w pracy, w szkole itp.). Jeśli zaś oczekiwa‑
ny wynik nie został osiągnięty, logopeda w oparciu o uzyskane informacje zwrotne
powinien zmodyfikować elementy terapii.

Kluczowe elementy MIST w zarysie
Między 2009 i 2012 r. na bazie obserwacji poczynionych w pewnej przychodni logo‑
pedycznej opracowano studium przypadku. Wśród uwzględnionych wówczas wypo‑
wiedzi znalazła się opinia 39‑letniego jąkającego się mężczyzny, który uczestniczył
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w indywidualnej, wielowymiarowej terapii. Jako najwartościowsze elementy terapii
ocenił on głębsze „zakotwiczenie” oddechu w ciele w celu uzyskania ogólnego zwol‑
nienia ruchów ciała, a także świadome wydychanie (Sønsterud, Løvbakk, 2012). Zda‑
niem klienta świadome oddychanie pozwoliło na łatwiejszą produkcję mowy. Dzięki
grantom Fundacji Dam (ang. the Dam Foundation/the Norwegian Extra Foundation
for Health and Rehabilitation) badania zostały rozszerzone i w 2016 r. przeprowa‑
dzono wielokrotne (A‑B‑A) studium przypadku. Dodajmy, że poddana badaniu te‑
rapia była oparta na dowodach empirycznych, z uwzględnieniem tego, co dla danej
osoby jest/powinno być istotne w określonym momencie.
Kilku badaczy i terapeutów zajmujących się jąkaniem uważa nieoceniającą świa‑
domość i samoakceptację za podstawowe komponenty terapii nakierowanej na
wskazane zaburzenie (Beilby i in., 2012; Boyle, 2011; Cheasman i in., 2015). Słowa
wielowymiarowa i zindywidualizowana w podejściu MIST, łączącym elementy tera‑
pii akceptacji i zaangażowania z modyfikacją jąkania i mowy, podkreślają wartość
interakcji pomiędzy wyznawanymi wartościami, świadomością i procesami fizycz‑
nymi – patrz rys. 1.
Terapia
modyfikacji
jąkania
Modyfikacja
jąkania i mowy
Indywidualne
zarządzanie
jąkaniem
Podejścia oparte
na świadomości
i wartościach

Terapia
upłynniania
mowy
Elastyczne
stosowanie
elementów ACT

Rysunek 1. Uproszczony model wielowymiarowej zindywidualizowanej terapii jąkania (MIST)

Jedną z głównych przyczyn włączenia elementów opartych na świadomości do
podejścia MIST było ułatwienie osobie jąkającej się radzenia sobie z jąkaniem, zarzą‑
dzania nim zarówno na poziome psychospołecznym, jak i sensoryczno‑motorycznym.
Bardziej szczegółowo zostanie to omówione poniżej. Skoncentrowanie się na war‑
tościach w tym podejściu jest zakotwiczone w pluralistycznej, zorientowanej na cel
terapii i w perspektywie ACT; jest też utrzymywane i wzmacniane przez świado‑
mość osobistych wartości wyznawanych przez uczestników terapii (Harris, 2019;
Hayes i in., 2012).
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Elementy tego programu są usystematyzowane zgodnie z trzema połączonymi
ze sobą subsystemami motorycznymi mowy: oddechowym, fonacyjnym i artykula‑
cyjnym (DeVore, Cookman, 2009), a częściowo z ACT i ogólnymi umiejętnościami
prezentacji stosowanymi przez klienta w gabinecie i/lub poradni. Zindywidualizo‑
waną naturę prezentowanego podejścia oraz odpowiednie wyważenie subkompo‑
nentów różnych dla poszczególnych jednostek pozwala przybliżyć poniższy penta‑
gon. Jak można zobaczyć na rys. 2, wewnętrzne pentagony (te na niebiesko) mogą
różnić się wymiarami i formą.

Rysunek 2. Pentagon z wewnętrznymi, indywidualnymi pentagonami

W czasie terapii oczekuje się wprowadzenia różnorodnych elementów i eksplo‑
rowania ich wspólnie z osobami jąkającymi się; por. pracę nad samoświadomością,
podparciem oddechowym, łagodniejszą fonacją, uwolnieniem się z bloku i/lub ogól‑
nymi umiejętnościami prezentacji. MIST obejmuje pięć głównych obszarów zain‑
teresowania, takich jak: 1) ogólne wzorce oddychania i napięcia w ciele, 2) wzorce
oddychania podczas produkcji mowy, 3) cechy wokalne w produkcji mowy, 4) strate‑
gie oparte na wartościach i idei mindfulness (uważności) oraz 5) ogólne umiejętności
w zakresie komunikacji i prezentacji. Obszary te zostały scharakteryzowane poniżej.
1. Ogólne wzorce oddychania i napięcia w ciele
Element ten może np. wiązać się z wprowadzeniem wolniejszych ruchów ciała lub
praktyką zwracania baczniejszej uwagi na oddech w celu poprawy ogólnego samo‑
poczucia albo lepszego radzenia sobie ze stresem.
2. Wzorce oddychania podczas produkcji mowy
Może to np. obejmować monitorowanie zmian w pozycji powłok brzusznych pod‑
czas mówienia, ćwiczenie podparcia oddechowego podczas mówienia, ekspery‑
mentowanie ze spokojnym, gładkim przepływem oddechu (pasywnie lub aktywnie)

Rozdział 12: Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania…

419

w celu utrzymania relatywnie równomiernego wydechu i ogólnie małego wysiłku
oddechowego oraz napięcia podczas mówienia.
3. Cechy wokalne w produkcji mowy
Przykłady mieszczące się w tym obszarze to: eksperymentowanie z mową prze‑
dłużoną, łagodnym początkiem, ciągłą fonacją, łagodniejszy kontakt części aparatu
artykulacyjnego (włączając łatwy i łagodny początek), świadomość zakresu wyso‑
kości dźwięku (wysokie lub niskie dźwięki mogą wymagać zwiększonego napięcia
strun głosowych), zmiany w intensywności produkowanego dźwięku (różna gło‑
śność i ton głosu) (Ward, 2018) i inne metody modyfikacji mowy, takie jak modyfi‑
kacja w trakcie bloku (Van Riper, 1973). Uwalnianie się z bloku może nastąpić przez
wycofanie się z zająkniętych słów albo łagodne wzmocnienie fonacji (voicing‑out),
które odzwierciedla „wycofanie się” i/lub łagodzenie bloków poprzez uwalnianie
przepływu powietrza przy świadomym wydychaniu (breathing‑out), co w tym kon‑
tekście mogłoby być uznane za przekształconą modyfikację Van Ripera. Głównym
zadaniem obszaru 3. jest wypracowanie mowy i komunikacji wymagających mniej
wysiłku, mniej energii wydatkowanej podczas mówienia.
4. Strategie oparte na wartościach i idei mindfulness
Przykłady odpowiadające tej części obejmują zwracanie uwagi na doświadczenia
wewnętrzne i ich obserwowanie („obserwujące »ja«”), pracę z „punktem wyboru”,
który jest momentem, kiedy możemy wybrać zachowania zgodne lub niezgodne
z wartościami (opisane m.in. przez Harrisa (2019)), rozwijanie świadomości bycia tu
i teraz („świadomy umysł”; ang. the being mind w przeciwieństwie do „działającego
umysłu”; ang the doing mind), eksplorowanie życzliwości, współczucia i perspektyw
opartych na wartościach, rozwijanie stanów większego spokoju oraz akceptowanie
myśli bez ich osądzania.
5. Ogólne umiejętności w zakresie komunikacji i prezentacji
Por. indywidualne stosowanie pauz, zróżnicowanego tempa mowy, intonacji i pro‑
zodii, elastyczne stosowanie akcentu w zdaniu w celu podkreślenia znaczenia słów,
kontakt wzrokowy i/lub postawa dostosowane do kontekstu sytuacyjnego.
Obszary zainteresowania mogą czasem częściowo pokrywać się (szczególnie
obszar 1. i 4.) oraz zależeć od indywidualnej odpowiedzi klienta i jego preferencji.
Jednym ze sposobów rozwinięcia u siebie świadomości tu i teraz jest np. zwróce‑
nie uwagi na swój wzorzec oddychania i podążanie za oddechem w fazie wdechu
i wydechu. Ćwiczenie świadomej uważności na oddech powinno być wkompono‑
wane w obszar 4., jeśli zaś rezultatem, który chcemy osiągnąć, jest ogólna poprawa
samopoczucia lub ogólne radzenie sobie ze stresem, zadanie powinno znaleźć się
w obszarze 1. Pamiętajmy jednak: natura wielowymiarowego zindywidualizowane‑
go podejścia oznacza, że wyważenie różnych subkomponentów terapii powinno
zależeć od każdego indywidualnego przypadku. MIST w pewnym stopniu znajduje
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odzwierciedlenie w pracach Logana (2015) i Warda (2018), którzy podzielają pogląd,
że zmiany lub dostosowania w systemie motoryki mowy prawdopodobnie dopro‑
wadzą do zmian w innych częściach systemu. Ponadto dokonując małych zmian
w systemie motorycznym mowy, osoby jąkające się mogą być w stanie dokonać
również większych zmian w swojej mowie, zarządzając jąkaniem, zyskując świado‑
mość i podejmując pracę opartą na wartościach.

Zarządzanie jąkaniem poprzez świadomość i pracę opartą na wartościach
Wiele programów poświęconych zarządzaniu stresem uczy samoświadomości i głę‑
bokiego oddychania jako podstawowych technik relaksacji czy uzyskiwania ogól‑
nego dobrego samopoczucia. Podejścia oparte na teorii mindfulness (uważności)
stały się także popularnymi formami interwencji w dziedzinie jąkania (Boyle, 2011;
Cheasman i in., 2013). Wymieniony wyżej termin oznacza zwracanie uwagi w szcze‑
gólny sposób, który jest celowy, skupiony na tu i teraz i nieosądzający (Kabat‑Zinn,
2003). Według Boyle’a (2011) praktykowanie mindfulness może zmniejszyć liczbę
zachowań unikowych, a poza tym poprawić regulację emocjonalną.
Teoria mindfulness została opisana przez wielu badaczy i terapeutów (Kabat
‑Zinn, 2003; Teasdale i in., 2003). Pełniejsze rozwinięcie, a zarazem doprecyzo‑
wanie zestawianej z nią definicji (możliwej do zastosowania dla celów naukowych),
znajdziemy w pracy Bishopa i in. (2004). Mindfulness zaczyna się od skierowania
świadomości na bieżące wydarzenia, zajmowania się myślami, uczuciami i odczu‑
ciami płynącymi z ciała z chwili na chwilę i ich obserwacji, a ponadto od regulo‑
wania głównego punktu uwagi. Samoregulacja uwagi ułatwia osiągnięcie prostej,
niewyszukanej świadomości pojawiających się myśli, uczuć itd. (Bishop i in., 2004).
Zamiast koncentrować się na rozważaniach nad przeżyciami jednostki, w tym róż‑
nymi implikacjami i skojarzeniami, mindfulness obejmuje bezpośrednie doświad‑
czenie wydarzeń w umyśle i ciele. Klienta nie instruuje się, jak osiągnąć pewien
szczególny stan, dowiaduje się on, że ma „podjąć wysiłek zauważenia każdej myśli,
uczucia czy odczucia, które pojawia się w strumieniu świadomości” (Bishop i in.,
2004, 231). Bishop i in. zaproponowali model mindfulness, który dotyczy przyjęcia
orientacji na chwilę obecną wspomaganej przez ciekawość, otwarcie i akceptację
(Hayes i in., 2012). Według tych badaczy (Bishop i in., 2004) mindfulness jest pro‑
cesem samoobserwacji i różni się od techniki medytacji (również tutaj stosowanej)
„trybem świadomości”, który jest ewokowany, gdy regulujemy uwagę.
MIST nie zawiera żadnych szczególnych technik medytacyjnych pochodzących
z mindfulness, ma raczej ulepszyć uważną świadomość różnych aspektów ciała
i/lub umysłu, niezależnie od tego, czy zamierzamy mówić, czy nie. Przykłady zadań
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opartych na świadomości w podejściu MIST to np. ćwiczenie „rzucania kotwicy”,
obserwowanie i zwracanie uwagi na doświadczenia wewnętrzne („obserwujące
»ja«”) i/lub praca nad „punktem wyboru”, kiedy uczestnicy są zachęcani do zdefi‑
niowania własnych ruchów „od i do” (gdzie „ruchy od” znaczą ‘nie do zastosowa‑
nia’, a „ruchy do” to zachowania, myśli i sytuacje do zastosowania). Zintegrowa‑
nie „punktu wyboru” z terapią może pomóc klientowi uzmysłowić sobie, co jest
ważne, i pozwolić podążać w stronę bogatszego, pełnego znaczenia życia. Osoby
jąkające się różnią się umiejętnościami polegającymi na „byciu świadomym”; war‑
to to w przyszłości poddawać oglądowi – w warunkach poradni oraz w ramach
badań naukowych.
W podejściu MIST – jak i w innych podejściach wykorzystujących mindfulness –
mamy do czynienia z ciągle aktualnym zaproszeniem do „zauważania”, np. oddy‑
chania bądź odczuć z ciała. Zapraszanie uczestników terapii do polepszania swoich
umiejętności bycia świadomymi, „bycia obecnymi”, „otwarcia się” i „robienia tego,
co ma znaczenie” może pomóc klientom rozwinąć elastyczność psychologiczną,
definiowaną jako zdolność „bycia obecnym” z pełną świadomością i otwarciem na
wszelkie doświadczenia życiowe, a także jako podejmowanie działań w zgodzie
z własnymi wartościami (Harris, 2019). Świadomość behawioralna w kontekście
MIST odnosi się do stopnia, w jakim dana osoba może odczuwać to, co fizycz‑
nie robi podczas mówienia – jąkając się lub nie. Podejścia oparte na świadomości
mogą wymagać pewnego obeznania się z przedmiotem. Jak już wskazywano, pro‑
jekty odwołujące się do mindfulness koncentrują się na świadomości doświadczeń
tu i teraz (Hayes i in., 2012); w terapii mowy konieczne może być stworzenie dla
klienta warunków, w których będzie on realizować określone zadania i przecho‑
dzić zmianę, jednocześnie obserwując swoje myśli, uczucia i doświadczenia fizjo‑
logiczne. Zamiast przekazywania szczegółowych informacji werbalnych na temat
zmian, jakich jednostka mogłaby dokonać, oraz eksperymentów możliwych do
przeprowadzenia podczas procesu terapeutycznego, logopeda powinien zachęcać
klientów do koncentrowania się na własnych doświadczeniach i kontynuowania
praktyki rozwijającej świadomość samego siebie – zarówno w poradni, jak i poza
nią. Dodajmy jednak: bycie świadomym własnych odczuć fizycznych, a przy tym
pozostawanie obecnym i żywo reagującym w swoim środowisku wymaga od jed‑
nostki wysokiego poziomu umiejętności.
Współpraca w tym obszarze polega na wspieraniu osoby jąkającej się w rozwija‑
niu świadomości takich elementów, jak wzorce oddychania, uzyskiwanie dźwięcz‑
ności i/lub odczuwanie zmian fizycznych zachodzących w ciele (por. ekspery‑
mentowanie, celowe dostosowywanie przepływu powietrza, napięcia lub głosu);
pamiętamy, że to jąkający się zadecydują, co jest najistotniejsze w ich życiu co‑
dziennym. Modyfikacja mowy lub procesu oddychania, świadome regulowanie pra‑
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cy strun głosowych przy równoczesnym staraniu się o zwiększenie świadomości
bycia tu i teraz może, na pierwszy rzut oka, wydawać się dużym obciążeniem ko‑
gnitywnym (Sønsterud i in., 2020). Przypominając jednak klientom, że umiejętności
rozwijamy przez jakiś czas, i zakotwiczając ich poczynania w koncepcie „wystar‑
czająco dobre na teraz”, możemy ich wspomóc i zachęcić do dalszego podejmo‑
wania praktyk mindfulness. Niezależnie od tego warto też kontynuować badania
naukowe związane z rozważanym tu obszarem terapii jąkania.

Konkluzja
Jak stwierdzają Baxter i in. (2015), osoby jąkające się mogą odnieść korzyści z sze‑
rokiego spektrum terapii. Chociaż zakres interwencji i liczba związanych z nimi do‑
ciekań zdecydowanie wzrosła, autorzy ci przyznają, że dowody naukowe nadal nie
są jednoznaczne co do tego, „kto odniesie największą korzyść z danego programu”
(Baxter i in., 2015, 688). Skutecznych jest wiele terapii jąkania (Baxter i in., 2015);
wykazano, że podejście MIST jest skuteczne zarówno w warunkach poradni, jak
i w sytuacjach życia codziennego oraz że pozytywne zmiany znajdujące swe odbicie
w tym podejściu nawiązują do modelu Światowej Organizacji Zdrowia, tj. Między
narodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (World Health
Organization, 2018). Wyniki badań Sønsterud i in. (2020) potwierdziły istnienie
umiarkowanego bądź nawet silnego związku pomiędzy ulepszoną umiejętnością
mowy, pewnością siebie w komunikacji i jakością życia.
Podejście MIST można uznać za wyjątkowe, ponieważ jego ogólnym celem nie
jest nauczenie technik upłynniania mowy, ale raczej rozwinięcie świadomości na‑
pięć w ciele, oddychania i mechanizmu wytwarzania mowy – po to, by znaleźć ła‑
twiejszą i mniej wysiłkową alternatywę mówienia oraz komunikacji. Ponadto za
nadrzędną intencję sprzężoną z MIST poczytywać można polepszenie samopoczu‑
cia osób jąkających się, ich zdolności przeżywania życia w pełni, w zgodzie z wy‑
znawanymi wartościami.
Programowanie terapii w oparciu o unikalne potrzeby i preferencje konkretnej
osoby stało się strategią stosowaną w wielu odmianach interwencji terapeutycznych,
a stopniowo staje się także cechą opieki zdrowotnej w ogóle (Lambert i in., 2018;
McLeod, 2018; Wampold, 2015). Jak zakłada się w MIST, stosowanie się do zasad
terapii i jej efektywność będą większe, jeśli na etapie programowania interwencji
weźmiemy pod uwagę różnice osobowości, potrzeb i reakcji klientów. Logopedzi
powinni być więc wrażliwi na motywacje klienta, wyznawane przez niego wartości,
na wszystko, co wnosi on do procesu terapeutycznego. Kolejny ważny przymiot,
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o którym należy pamiętać w praktyce logopedycznej, to elastyczność (Croft, Watson,
2019; McLeod, 2018; Sønsterud, Kirmess i in., 2019; Wampold, 2015).

Pytania kontrolne
1. Komunikacja jest zjawiskiem wielowymiarowym i realizuje się werbalnie i niewer‑
balnie. Według DeVore i Cookman (2009):
a) nośnikiem około 38% znaczenia są słowa, 7% ton głosu, a 55% język ciała;
b) nośnikiem około 7% znaczenia są słowa, 38% ton głosu, a 55% język ciała;
c) nośnikiem około 55% znaczenia są słowa, 38% ton głosu, a 7% język ciała.
2. Karimi i in. (2018) twierdzą, że następujący czynnik odzwierciedla fundamental‑
ne osiągnięcie terapii jąkania:
a) poprawa jakości życia;
b) zwiększenie pewności siebie;
c) satysfakcja z komunikacji w codziennych sytuacjach;
d) łatwość uczestnictwa w życiu społecznym.
3. Termin: przymierze terapeutyczne, rozumiany jako proaktywna współpraca mię‑
dzy klientem i terapeutą w trakcie sesji terapeutycznych, został po raz pierwszy
użyty przez:
a) Wampolda;
b) Bordina;
c) Flückigera i jego współpracowników;
d) Horvatha.
4. W wielowymiarowej zindywidualizowanej terapii jąkania (MIST) można wskazać
następującą liczbę głównych obszarów zainteresowania:
a) 4 obszary;
b) 6 obszarów;
c) 3 obszary.
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Rozdział 13
Aleksandra Boroń, Izabela Michta, Agata Sakwerda-Grzesiek, Katarzyna Węsierska

Grupowe wsparcie dla jąkających się dzieci i ich rodziców
Nasze ostatnie przesłanie na temat zajęć grupowych jest pozytywne:
uważamy je za stymulujące, stanowiące wyzwanie i satysfakcjonujące.
Lubimy obserwować, jak dzieci zmieniają się, rozwijają;
jak mogą wzmacniać swoje umiejętności i odkrywać nowe.
Stewart, Turnbull, 2012, 181

Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale przybliżono początki idei zajęć grupowych w terapii logope‑
dycznej w Polsce i na świecie, a także obecny stan opieki logopedycznej w tym za‑
kresie. Następnie zostały omówione założenia terapii grupowej wdrażanej w przy‑
padku interwencji logopedycznej ukierunkowanej na pomoc dzieciom jąkającym się
i ich rodzinom. Podjęto również kwestie związane z organizacją tego rodzaju zajęć
czy wyborem celów uzależnionych od grupy uczestników (tj. dzieci i ich rodziców).
W końcowej części rozdziału zaprezentowano sposoby realizacji różnych celów na
przykładzie grupowych zajęć warsztatowych LOGOLab, organizowanych cyklicz‑
nie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Opisano też możliwości, jakie daje te‑
rapeutom ta forma terapii logopedycznej w jąkaniu, oraz wyzwania, z jakimi można
się spotkać podczas pracy z grupą. Artykuł uzupełniają przykładowe scenariusze
zajęć mogące stanowić inspirację dla początkujących logopedów zainteresowanych
rozpatrywaną tu pracą terapeutyczną.

Procesy grupowe w ramach terapii logopedycznej – wstępne przybliżenie
Dynamika procesów grupowych jest wykorzystywana w obrębie różnych form in‑
stytucjonalnej działalności pomocowej bądź leczniczej (terapia grupowa w ramach
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grup rewalidacyjnych albo psychoterapeutycznych), czy też opieki pozainstytucjo‑
nalnej w postaci grup samopomocy bądź grup wsparcia (Lalak, Pilch, 1999). W świa‑
towej logopedii terapia grupowa jest od wielu lat szeroko stosowana w przypad‑
ku różnych zaburzeń w komunikowaniu się (Goldberg, 1993; Graham, Arent, 2004).
Pierwsze próby pracy w grupie osób dorosłych podjęto w latach 40. w odniesieniu
do pacjentów afatycznych (Kearns, Elman, 2000; Marshall, 1999). Z kolei w latach
50. zaczęły powstawać grupy dla osób jąkających się (Conture, 2001). Z czasem for‑
mę grupową terapii zaczęto proponować także osobom laryngektomowanym (Gra‑
ham, 1997), głuchym (Schein, 1982) czy pacjentom po urazach mózgu (Ylvisaker i in.,
2001). Terapia grupowa, postrzegana jako pewnego rodzaju alternatywa dla terapii
indywidualnej (argumentuje się np., że jest ona mniej kosztowna), stopniowo sta‑
wała się jej uzupełnieniem, a czasem nawet całkowicie zastępowała terapię indy‑
widualną. Choć forma, treść i sam proces terapii grupowej są różne w zależności od
warunków, w jakich grupa pracuje, jej dążeń, a ponadto faz pracy, można wyróżnić
pewne cechy wspólne grup terapeutycznych organizowanych w postępowaniu lo‑
gopedycznym (Avent i in., 2004). Jedną z nich jest zdefiniowanie członkostwa, doko‑
nujące się np. w związku z zaburzeniem, z którym zmagają się jednostki wchodzące
w skład grupy (jąkanie, afazja), lub celem, jaki grupa realizuje (rozwijanie kompeten‑
cji społecznych, interpersonalnych itp.). Innym czynnikiem charakterystycznym dla
grup terapeutycznych wykorzystywanych w logopedii jest ich dynamika – wielo‑
wymiarowość relacji zachodzących w grupie. Członkowie takich grup funkcjonują
bowiem w różnych, czasem dość odmiennych rolach, np. źródła informacji, kotera‑
peuty, doradcy lub osoby będącej wzorem dla współuczestników terapii. Pozwala
to na budowanie poczucia autonomii i przygotowuje do poprawy funkcjonowania
klienta na co dzień. Kolejny element, niezwykle istotny dla tego typu grup, to wspar‑
cie psychospołeczne, którego doświadczają ich członkowie. W wielu przypadkach
praca terapeutyczna w grupie pozwala na stworzenie warunków zbliżonych do re‑
aliów określonego środowiska. Sprawia to, że w takim otoczeniu łatwiej jest poma‑
gać, wracać do zdrowia czy przezwyciężać problemy. Co więcej, coraz powszechniej
akcentuje się również fakt, że ludzki dobrostan wiąże się z odpowiednim zapleczem
społecznym, z posiadaniem swoistej sieci korzystnych relacji międzyludzkich (Pinker,
2015). Jak pokazują badania, osoby, które doświadczają środowiskowego wsparcia
możliwego do uzyskania m.in. w warunkach zajęć grupowych, mają także większe
szanse na poprawę w terapii indywidualnej (Lambert, 2013).
Znany amerykański psychiatra i psychoterapeuta, Irvin Yalom, wskazał konkretne
czynniki związane z udziałem w procesie grupowym przyczyniające się do zdrowie‑
nia bądź osiągania dobrostanu członków grupy. Są to: wzbudzanie nadziei, uniwersal‑
ność, psychoedukacja, altruizm, korekcyjne odtworzenie pierwotnej grupy rodzinnej,
rozwój umiejętności społecznych, naśladowanie, uczenie się przez doświadczenie in‑
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terpersonalne, spójność grupy, katharsis oraz czynniki egzystencjalne (Yalom, Leszcz,
2006). Wzbudzanie nadziei na powodzenie terapii jest ważnym komponentem nie‑
mal każdego procesu wprowadzania zmiany i silnie warunkuje możliwość zadziałania
innych czynników. Wiara w to, że potencjalne korzyści z udziału w terapii przewyż‑
szą ewentualne koszty, sprzyja motywacji do podejmowania wyzwań i większej go‑
towości do wdrażania zmian. Terapia grupowa pomaga w uporaniu się z poczuciem
alienacji, niekomfortowej wyjątkowości wynikającej z powodu przeżywania cho‑
roby, dysfunkcji czy zaburzenia. Taka identyfikacja z innymi członkami grupy przy‑
nosi ulgę i znosi poczucie osamotnienia. Z kolei pozyskiwanie nowej wiedzy dzięki
typowym dla wielu grup aktywnościom – w tym dzięki wymianie informacji na te‑
mat objawów lub przeżywanych emocji – pozwala na obniżanie lęku oraz normali‑
zowanie przeżywanych stanów dyskomfortu. Różne formy psychoedukacji wzmac‑
niają poza tym u uczestników procesu grupowego poczucie przejmowania kontroli
i sprawstwa. Nie mniej istotnym czynnikiem związanym z uczestnictwem w terapii
jest odczuwanie altruizmu. Odkrycie, że można być pomocnym dla innych, że swoją
aktywną obecnością można ich znacząco podbudowywać, jest niezwykle wzmac‑
niające. Korzyści z tego płynące odnoszą się nie tylko do przeżywanej satysfakcji, ale
mają też wpływ na samoocenę. Osoby trafiające na terapię grupową często noszą
w sobie bagaż trudnych przeżyć wyniesionych ze swoich rodzin biologicznych. Gru‑
pa – dzięki swej różnorodności – pozwala na skonfrontowanie się z nimi i poddanie
ich refleksji oraz na przepracowanie. Nabywanie cennych umiejętności w procesie
grupowym dokonuje się ponadto w sposób niezwykle bezpieczny, a niejednokrotnie
również bardziej atrakcyjny niż w indywidualnym kontakcie z terapeutą. Modelowa‑
nie korzystnych zachowań, możliwość naśladowania innych, warunki do bezpiecz‑
nego eksperymentowania – to bezsprzecznie ogromne atuty procesu grupowego.
Spotkania grupy są niemal zawsze okazją do rozwoju kompetencji interpersonalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego i empatycznego słuchania, wypowiada‑
nia się oraz rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy terapii poddają ocenie utrwalo‑
ne przez siebie schematy nawiązywania i podtrzymywania relacji z ludźmi; możliwe
jest także zweryfikowanie sposobu postrzegania innych osób. Spójność grupy ma
ogromny wpływ na oddziaływanie pozostałych czynników i determinuje siłę wpły‑
wu grupy na jej członków. Doświadczanie akceptacji ze strony innych jednostek, po‑
czucie bycia dla nich kimś ważnym scala grupy i przekłada się na silne poczucie przy‑
należności do tych zespołów. Spójność grup sprzyja też otwieraniu się uczestników
procesu grupowego – pozwala im na wyrażanie zarówno odczuć pozytywnych, jak
i negatywnych. Z kolei katharsis (z greckiego oczyszczenie) umożliwia odreagowanie
silnych emocji i/lub jawne wyrażanie uczuć związanych z trudnym doświadczeniem.
Ostatni z czynników, przywołany przez Irvina D. Yaloma i Molyna Leszcza (2006),
to czynnik egzystencjalny, odnoszący się do takich życiowych kwestii, jak najgłęb‑
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sze ludzkie tęsknoty i pragnienia czy doświadczanie bólu egzystencjalnego. Ma to
związek z niemocą człowieka wobec ogólnoludzkich pragnień: zachowania wiecznej
młodości, zatrzymania starzenia się, odwrócenia nieuchronności śmierci. Dzięki kon‑
taktom grupowym uczestnicy mogą skonfrontować się z tym, co jest w życiu ważne,
oraz przekonać się, że wszyscy zmagają się z podobnymi dylematami i lękami (Yalom,
Leszcz, 2006). Inaczej mówiąc: grupa ma ogromny potencjał, mogą zaś z niego sko‑
rzystać zwłaszcza ci, którym budowanie relacji z innymi ludźmi sprawia trudność.
Logopedzi pracujący z ludźmi jąkającymi się spotykają się z takim np. komentarzem
ze strony swoich podopiecznych biorących udział w zajęciach grupowych: Zanim tu
trafiłem, myślałem, że jestem jedyną osobą, która się jąka. Poczucie alienacji u jednostek
z osobistym doświadczeniem jąkania (czy też, wtórnie, chociażby u rodziców jąkają‑
cych się dzieci) potęguje fakt, że ich kontakt z osobami zmagającymi się z podobnymi
trudnościami w mówieniu zwykle nie jest częsty ze względu na stosunkowo niewiel‑
kie rozpowszechnienie jąkania w populacji. Ponownie więc podkreślmy: spotkanie
z grupą może przyczynić się do stworzenia warunków sprzyjających znaczącej i po‑
żądanej zmianie dokonującej się w efekcie interwencji terapeutycznej. Grupa ułatwia
wymianę spostrzeżeń, testowanie albo trenowanie wyuczonych w terapii umiejętno‑
ści; może dać również okazję do znalezienia się po drugiej stronie, tj. wejścia w rolę
słuchacza, a nie (jak to bywa na co dzień) jąkającego się mówcy. Obserwowanie tego,
jak jąkają się poszczególne osoby i na jak wiele sposobów radzą sobie z niepłynno‑
ścią, wpływa na nastawienie uczestników do własnych trudności w wypowiadaniu
się. Opisane przez nas korzyści płynące z procesu terapii grupowej zachęcają zatem,
by nieco bliżej przyjrzeć się jej roli w interwencji logopedycznej.

Potencjał oddziaływania grupy w terapii jąkania
Terapia jąkania może przybierać różne formy – może być wdrażana indywidualnie,
grupowo, a w ostatnich latach także online (telepractice/telehealth). Każdy z tych spo‑
sobów „dostarczania” terapii ma swoje zalety i stwarza określone wyzwania. Terapia
indywidualna jest wśród logopedów niewątpliwie najbardziej popularna, umożliwia
ponadto takie zaprogramowanie interwencji logopedycznej, by jak najpełniej odpo‑
wiadała ona potrzebom konkretnego klienta. Wiele osób jąkających się w początko‑
wym okresie terapii czuje opór przed pracą w grupie (Yairi, Seery, 2011). Doświad‑
czeni terapeuci zdają sobie jednak sprawę, że również i w tym przypadku terapia
grupowa ma wiele zalet, gdyż uruchomienie potencjału uczestników tego procesu
stwarza możliwości, które są niedostępne w indywidualnym kontakcie terapeuty
z klientem. Terapia grupowa skoncentrowana na zjawisku jąkania jest więc niezwy‑
kle pożądana, zwłaszcza jako dopełnienie oddziaływań terapeutycznych prowa‑
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dzonych indywidualnie z osobą jąkającą się /dzieckiem jąkającym się i jego rodziną
(Ramig, Dodge, 2005).
Początkowo zajęcia grupowe oferowano głównie osobom dorosłym, z czasem
spopularyzowały się one także w postaci zajęć dla dzieci – najczęściej w wieku szkol‑
nym (Stewart, Turnbull, 2012). Dodajmy jeszcze, że grupy terapeutyczne organizo‑
wane są przez poradnie publiczne i niepubliczne, prywatne gabinety logopedyczne,
kliniki, fundacje, stowarzyszenia czy grupy samopomocowe – i to w ramach zajęć
stacjonarnych lub wyjazdowych. Konstruuje się je z zastosowaniem rozmaitych kry‑
teriów, najczęstszym jest wiek uczestników, ale ważkie bywają również: stopień
zaawansowania w terapii – na względzie można mieć konkretny etap terapii, któ‑
ry realizują członkowie grupy, albo tzw. „odświeżenie” rezultatów terapeutycznych
po pewnym czasie od jej zakończenia (Zückner, 2014); współwystępowanie jąkania
z innymi trudnościami, np. giełkotem (Mannhard, 2010); problematyka terapii, por.
np. trening wystąpień publicznych (Piętkowa i in., 2018; Stasiczek, Węsierska, 2008);
metoda terapeutyczna, por. nurt upłynniania mowy, modyfikacji jąkania, podejście
zintegrowane i in. (Kostecka, 2004; Tarkowski, 2010). Zajęcia grupowe prowadzi
z reguły jeden terapeuta albo zespół terapeutów – złożony np. z reprezentantów
różnych specjalności (logopeda, psycholog, pedagog itd.). Mogą one odbywać się
z dużą intensywnością, np. podczas wyjazdowych turnusów terapeutycznych, z moż‑
liwością późniejszego „odświeżenia” ich efektów, lub też przez dłuższy czas, regu‑
larnie /w stałych odstępach. Niekiedy zajęcia grupowe dla dzieci z jąkaniem mają
miejsce równolegle z warsztatami dla rodziców (pewna część zajęć jest wówczas
wspólna) (Jastrzębowska‑Jasińska, 2019). Innym rozwiązaniem jest zaplanowanie
poradnictwa bądź warsztatów dla grup rodziców niezależnie od cyklu warsztato‑
wego dla dzieci.
Przykładem praktykowanych na świecie intensywnych zajęć grupowych dla ją‑
kających się dzieci jest dwutygodniowy program turnusowy „Powiedz to” (Camp
„Say”), organizowany przez Stowarzyszenie Młodych Osób/Młodzieży z Jąkaniem
w USA „Powiedz to” (SAY: The Stuttering Association for the Young)1. Takie wyjazdo‑
we formy wsparcia są popularne również w krajach niemieckojęzycznych – w Austrii,
Niemczech i Szwajcarii. Organizują je kliniki uniwersyteckie, akademie medyczne
oraz ruch samopomocowy2. W Polsce długoletnią tradycję ma turnus rehabilita‑
cyjny odbywający się z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkają‑
Lista letnich programów organizowanych w USA dla dzieci i młodzieży z jąkaniem jest dostępna na stronie The Stuttering Foundation: www.stutteringhelp.org.
2
Por.: Austriacką Inicjatywę Samopomocy Osób Jąkających się – Österreichische Selbsthilfe
Initiative Stottern (ÖSIS): http://www.oesis.at/index.php?main=therapiewoche; Międzykantonalną Szkołę Wyższą Pedagogiki Specjalnej – Interkantonale Hochschule für Heilpedagogik
(HfH): https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-logopaedie/stottercamp; Uniwersytet Leibnitz
w Hanowerze – Leibnitz Universität Hannover: https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/
1
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cych „Ostoja”3. Spośród przykładów grup warsztatowych dla dzieci, ich rodziców
oraz specjalistów zainteresowanych jąkaniem warto też wymienić inicjatywy zwią‑
zane z amerykańskim Stowarzyszeniem Młodzieży z Jąkaniem „Przyjaciele” (The Na‑
tional Association of Young People Who Stutter „Friends”)4 czy niemiecką grupą dla
młodych osób z jąkaniem „Flow” działającą w ramach Federalnego Stowarzyszenia
Samopomocy Osób Jąkających (Flow: die junge Sprechgruppe der BVSS)5. W Polsce
to właśnie warsztaty przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych są najczęściej
spotykaną formą terapii grupowej w przypadku jąkania. Coraz chętniej tworzy się
również grupy wsparcia dla rodziców dzieci z jąkaniem, które działają z pomocą lo‑
gopedów (Chmielewski, 2018).

Korzyści płynące z terapii grupowej – dalsze uściślenia
William S. Rosenthal w artykule pod znamiennym tytułem Group therapy is better
than individual therapy: with special attention to stuttering (Terapia grupowa jest lepsza niż terapia indywidualna – ze szczególnym uwzględnieniem jąkania) zaznacza, że
komunikowanie się jest aktem społecznym (Rosenthal, 2004, 4). Terapia indywidu‑
alna, najczęściej zakładająca diadę: jeden terapeuta i jeden klient, nie daje zatem
możliwości doświadczania całego spektrum relacji międzyludzkich, jakie są możliwe
w kontekście grupowym. Podkreśla on także takie walory terapii grupowej, jak zno‑
szenie poczucia izolacji czy możliwość obsadzenia klienta w roli koterapeuty. Pro‑
ces wdrażania zmiany jakiegoś zachowania będący udziałem uczestników spotkań
grupowych jest trudny. Dla nowych członków grupy kontakt z innymi uczestnikami
tego procesu może być jednak okazją do przekonania się, że zmiana jest możliwa –
skoro dokonuje się u innych, ma szansę dokonać się również u nich. W literaturze
przedmiotu zwraca się ponadto uwagę na szereg korzyści, które daje praca tera‑
peutyczna w grupie6; są to m.in.:
• budowanie wspólnej tożsamości poprzez ukazywanie współdzielonych przeżyć,
przemyśleń, postaw;
• odczulanie się na jąkanie, normalizowanie tego zjawiska (w efekcie poznania do‑
świadczeń innych osób);
aktuelles/online-aktuell/details/news/sommercamp-am-steinhuder-meer-richtet-sich-an-stotternde-jugendliche-und-junge-erwachsene-1.
3
Zob. http://jakanielublin.pl/spotkania-grupy-samopomocy-dla-osob-jakajacych-sie/turnus
-rehabilitacyjny-dla-osob-jakajacych-sie-16-30-sierpnia-2020 -jastrzebia-gora.
4
Zob. www.friendswhostutter.org.
5
Zob. https://www.flow-sprechgruppe.de/aktivitäten.
6
O niektórych pożytkach płynących z terapii grupowej była już wcześniej mowa. Z uwagi na
wagę podejmowanych problemów ujęcie zaprezentowane na wstępie rozdziału staramy się tu
dodatkowo rozszerzyć.
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redukowanie poczucia wyobcowania i izolacji;
wzmacnianie motywacji do pracy terapeutycznej;
budowanie poczucia sprawstwa i niezależności od terapeuty;
możliwość praktykowania w bezpiecznym i akceptującym środowisku, w sytuacji
emocjonalnie łatwej, acz zbliżonej do warunków świata rzeczywistego /wprowa‑
dzającej w realia życia codziennego (tzw. introducing reality);
• budowanie sieci wzajemnego wsparcia, kreowanie klimatu akceptacji i zrozumie‑
nia oraz poczucia, że nikt nie jest sam;
• motywowanie do stosowania opanowanych w terapii technik w realnych sytu‑
acjach życiowych (Leahy, Collins, 1991; Stewart, Turnbull, 2012; Turnbull, Stewart,
2010).
Nie mniej istotny jest aspekt praktyczny terapii grupowej – możliwość udzielania
wsparcia większej liczbie osób w jednym czasie, a także większa atrakcyjność spo‑
tkań (Turnbull, Stewart, 2010).
W przypadku dzieci w wieku szkolnym i nastolatków praca w grupie obok ogól‑
nych dążeń ukierunkowanych na kontrolę sposobu mówienia i/lub jąkania może
obejmować realizowanie celów szczegółowych, nie zawsze związanych bezpośred‑
nio z płynnością mowy, takich jak:
• integracja poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie dającej poczucie
bezpieczeństwa i sprzyjającej otwarciu się na innych uczestników;
• zredukowanie poczucia osamotnienia – doświadczenie tego, że nie jest się sa‑
memu z trudnościami w mówieniu; przekonanie się, że są inne dzieci, które się
jąkają; budowanie poczucia wspólnej tożsamości;
• doświadczenie akceptacji takim, jakim się jest;
• zachowanie swojej indywidualności i wyjątkowości w grupie;
• umacnianie poczucia własnej wartości i wiary w siebie;
• współtworzenie grupy wsparcia – udzielanie go sobie nawzajem; dzielenie się
własnymi doświadczeniami, przemyśleniami, uczuciami dotyczącymi jąkania;
uczenie się od siebie nawzajem;
• rozwijanie kompetencji interpersonalnych, trening asertywności i/lub negocjacji;
• budowanie pozytywnej samooceny w zakresie umiejętności komunikacyjnych
(bycie dobrym mówcą i rozmówcą);
• aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum grupy;
• przełamanie tabu – otwarte rozmawianie o jąkaniu;
• gromadzenie i przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat jąkania oraz odczulenie
na jąkanie;
• poznanie i możliwość przećwiczenia technik radzenia sobie z jąkaniem w bez‑
piecznym środowisku, zbliżonym do naturalnych warunków życia i w związku
z tym zwiększenie poczucia sprawstwa oraz skuteczne rozwiązywanie problemów;
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• nabywanie wiedzy na temat dokuczania i mobbingu, umiejętności skutecznego
radzenia sobie w sytuacjach związanych z dokuczaniem oraz gotowość do upo‑
wszechnia wiedzy o mobbingu szkolnym i sposobach przeciwstawiania się temu
zjawisku.
Oprócz aktywności odnoszących się mniej lub bardziej bezpośrednio do terapii ją‑
kania zajęcia grupowe dla dzieci mogą również służyć osiąganiu poniższych celów:
• respektowanie zasady bycia fair wobec innych członków grupy i egzekwowanie
takiej postawy innych wobec siebie (asertywność); zdobycie umiejętności łączą‑
cych się z prowadzeniem negocjacji (niezgodność, kłócenie się i godzenie, zawie‑
ranie kompromisów);
• rozwijanie poczucia empatii wobec siebie i innych;
• zachowanie własnej odrębności, indywidualności, wyjątkowości w grupie; zdo‑
bycie, pogłębienie bądź skorygowanie wiedzy o jąkaniu oraz przekonań na temat
bycia jąkającym się mówcą w rozmowach z członkami grupy i prowadzącymi za‑
jęcia grupowe (Katz‑Bernstein, 2002).
Wydaje się, że działania grupowe angażujące jąkające się dzieci w wieku szkol‑
nym oraz młodzież mogą przyczynić się do osiągania pozytywnych zmian w takich
obszarach, jak:
• pewność siebie;
• motywacja do stosowania opanowanych technik logopedycznych (upłynniania
mowy i/lub modyfikowania jąkania) i lepsze ich zastosowanie w praktyce;
• kompetencje społeczne i komunikacyjne;
• postawa wobec jąkania (lepsze odczulenie);
• umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów (Lidle i in., 2011).
Rodzice jako osoby pośrednio dotknięte niepłynnością mowy dziecka nie są
przedmiotem poradnictwa w zakresie jąkania, lecz jego podmiotem – to dlatego po‑
wstaje potrzeba doradzania nakierowanego jednocześnie i na dziecko, i na jego ro‑
dziców/opiekunów (Cornelißen‑Weghake, 1999; Boroń, 2019). W przeszłości w prak‑
tyce logopedycznej dominowało indywidualne podejście do dziecka z jąkaniem,
a logopedzi stosunkowo rzadko włączali wszystkich członków rodziny w proces
terapeutyczny. W świetle nowszych ustaleń ścisła współpraca z rodzicami/opieku‑
nami jąkających się dzieci uznawana jest za czynnik mający niebagatelny wpływ na
powodzenie terapii. Aktywny udział rodziców/opiekunów w terapii logopedycznej
jąkającego się dziecka uznaje się za sytuację idealną (Dell, 2008; Hill, 2003; Greg‑
ory, Gregory, 1999; Manning, 2010). Organizowanie zajęć grupowych dla młodych
osób zmagających się z jąkaniem jest równie istotne jak umożliwienie uczestnictwa
w tej formie wsparcia ich rodzinom, zwłaszcza rodzicom i bezpośrednim opieku‑
nom (Guitar, Reville, 2003). Równoległa praca terapeutyczna mająca na celu wspie‑
ranie dzieci i ich rodziców może przyczynić się bowiem do lepszego funkcjonowa‑
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nia dziecka oraz całej rodziny. Udostępnienie rodzicom aktualnej wiedzy na temat
jąkania i odpowiedniego reagowania na nie, przebiegu terapii oraz roli opiekunów
we wzmacnianiu dzieci w środowisku domowym i poza nim, jak również uwolnie‑
nie rodziców z poczucia winy czy też wstydu, zapewnienie wsparcia emocjonalne‑
go oraz wzięcie pod uwagę ich potrzeb – to niezbędne składniki terapii (Sandrieser,
Schneider, 2015).
Cele realizowane w grupach dla rodziców lub opiekunów dzieci z jąkaniem naj‑
częściej obejmują:
• tworzenie warunków akceptacji, bezpieczeństwa, otwartości;
• budowanie tożsamości grupowej, m.in. poprzez dzielenie się doświadczeniami by‑
cia rodzicem dziecka z jąkaniem, a ponadto własnymi przemyśleniami i emocjami;
• poszerzanie wiedzy o jąkaniu dzięki możliwości otwartego dyskutowania o tym
problemie oraz zadawania pytań gościom: specjalistom, podwójnym ekspertom
i osobom jąkającym się, które dzielą się z rodzicami swoim doświadczeniem życia
z jąkaniem, a w efekcie – obniżenie poziomu lęku o przyszłość dziecka;
• tworzenie łańcucha wsparcia: otrzymywanie pomocy oraz udzielanie jej pozosta‑
łym uczestnikom grupy;
• zwiększenie stabilności systemu rodzinnego, rozwijanie i wzmacnianie: kompe‑
tencji rodzicielskich, poczucia sprawstwa i umiejętnego towarzyszenia dziecku
w radzeniu sobie z jąkaniem oraz budowaniu poczucia niezależności od terapeuty;
• omawianie i wprowadzanie w życie zasad dobrej komunikacji, m.in. poprzez
otwarte mówienie o jąkaniu umożliwiające znoszenie zmowy milczenia wokół
tego tematu;
• przekazywanie rzetelnej wiedzy o jąkaniu i w konsekwencji odczulanie na jąkanie;
• uwolnienie od poczucia winy;
• zwiększenie mobilizacji do podjęcia lub kontynuowania terapii logopedycznej;
• rozwijanie umiejętności wspierania dziecka na co dzień w środowisku rodzinnym,
szkolnym i pozaszkolnym.
Obszary/formy aktywności i korzyści wiążące się z działaniem grup dla rodzi‑
ców to:
• kontakt z osobami o podobnych przeżyciach i możliwość wymiany doświadczeń,
przemyśleń, co daje rodzicom poczucie ulgi oraz ułatwia odzyskanie równowa‑
gi psychicznej;
• wsparcie środowiskowe dziecka, uaktywnienie rodziców w terapii, co zwykle
przyczynia się do zrozumienia jej istoty i urealnienia celów;
• przezwyciężenie osamotnienia i akceptacja trudnych uczuć (w tym lęku o przy‑
szłość dziecka) w wyniku rozmów czy innych działań podejmowanych przez oso‑
by zmagające się z podobnymi problemami (por. np. burzę mózgów jako technikę
tu stosowaną);
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• pogłębienie wiedzy o jąkaniu i odczulenie na jąkanie, a także nabywanie goto‑
wości do szerzenia tej sukcesywnie poszerzanej wiedzy na temat jąkania i wła‑
ściwych sposobów reagowania na nie;
• możliwość poznania i skonfrontowania technik, które opanowuje dziecko, co
pozwala często na urealnienie oczekiwań rodziców wobec ich stosowania przez
dziecko w codziennym życiu;
• zdobycie umiejętności radzenia sobie z codzienną komunikacją w rodzinie;
• nabywanie umiejętności zapewniania dziecku poczucia bycia akceptowanym, bu‑
dowania bądź wzmacniania jego poczucia pewności siebie, poczucia własnej war‑
tości, pozytywnego nastawienia do problemu i odporności psychicznej;
• zapoznawanie się z założeniami profilaktyki antymobbingowej oraz gotowość do
wspierania dziecka w tym zakresie (np. poprzez manifestowanie postaw proak‑
tywnych w kontaktach ze szkołą);
• znoszenie zmowy milczenia wokół jąkania, tworzenie klimatu akceptacji dla nie‑
płynności mowy;
• podnoszenie kompetencji dorosłych odnoszących się do stawania się adwokatem
dziecka lub wspierania go w dbaniu o własne potrzeby w środowisku oraz budo‑
wania jego poczucia sprawstwa (Guitar, Reville, 2003; Manning, DiLollo, 2010;
Ramig, Dodge, 2005).
Zdaniem Rosenthala (2004) praca w warunkach grupowych dostarcza również wię‑
cej okazji do wykorzystania humoru, a to pozwala przełamać monotonię i pokonać
trudności, jakie wiążą się z wejściem w rolę terapeuty i klienta. Aspekt ten warto
na koniec tego przeglądu wyeksponować.

Ograniczenia terapii grupowej
Należy pamiętać, że obok bezsprzecznych zalet, których logopedzi są zazwyczaj
świadomi (Piekacz i in., 2020), terapia grupowa generuje też pewne wyzwania. Po
pierwsze, wdrażanie takiej formy terapii wymaga od terapeuty posiadania wymaga‑
nych kompetencji i doświadczenia w pracy z grupą. Po drugie, terapia prowadzona
wyłącznie w grupie uniemożliwia indywidualizację interwencji logopedycznej i do‑
pasowanie jej do potrzeb konkretnej osoby. Pod uwagę trzeba brać również niejakie
utrudnienia techniczne związane z upowszechnianiem tej formy terapii, m.in. zni‑
komą liczbę materiałów dydaktycznych na temat prowadzenia zajęć grupowych
z osobami jąkającymi się (z grupą dzieci, młodzieży i/lub rodziców), potencjalne
ograniczenia lokalowe, niemożność sformowania grupy (z uwagi na zbyt małą liczbę
jąkających się klientów), opór ze strony potencjalnych uczestników przed włącze‑
niem się w proces terapii grupowej bądź inne utrudnienia organizacyjne, np. zbyt
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duży dystans do pokonania przez klienta (Lidle i in., 2011; Stewart, Turnbull, 2012).
Zanim terapeuta włączy dzieci z jąkaniem do grupy, powinien rozważyć: czy są one
na odpowiednim poziomie rozwoju psychoruchowego; czy rodzaj zaburzenia mowy,
jakiego doświadczają, nie uniemożliwi im udziału w zajęciach lub nie ograniczy go;
czy dynamika grupy będzie dla nich odpowiednia; czy ich rozwój językowy i spraw‑
ność komunikacyjna są na odpowiednim poziomie (Katz‑Bernstein, 2002).

Organizacja zajęć grupowych
Ogólne zasady organizacji zajęć grupowych w interwencji logopedycznej w jąkaniu
wiążą się z ustaleniem następujących kwestii:
• jasne określenie celu prowadzenia terapii grupowej, w tym założeń jej funkcjo‑
nowania (np. na zasadzie kontraktu);
• formuła prowadzonej grupy – czy ma to być grupa terapeutyczna (będąca uzu‑
pełnieniem dla terapii prowadzonej indywidualnie), czy raczej grupa wsparcia
(np. grupa dla rodziców dzieci z jąkaniem);
• skład grupy oraz przedział wiekowy, w jakim mają się mieścić jej członkowie
(np. dzieci w podobnym wieku);
• wielkość grupy ustalana w zależności od wieku uczestników terapii i/lub w od‑
niesieniu do warunków lokalowych czy liczby terapeutów;
• częstotliwość spotkań (np. spotkania regularne raz w tygodniu albo raz w miesiącu);
• forma prowadzenia spotkań – kontakt bezpośredni, online lub hybrydowo (Guitar,
Reville, 2003; Rosenthal, 2004).
Zawartość merytoryczna spotkań grupowych jest uzależniona od tego, kim są
członkowie grupy (dzieci młodsze, starsze, ich rodzice, młodzież bądź osoby doro‑
słe), jak i od tego, czy jest to grupa wsparcia, czy też grupa samopomocowa. W tym
miejscu warto wymienić różnice w funkcjonowaniu obu przywołanych grup. Otóż
grupa wsparcia ma wymiar terapeutyczny, jest inicjowana oraz kierowana przez
specjalistów i służy doskonaleniu lub utrzymaniu praktycznych umiejętności na‑
bytych podczas terapii instytucjonalnej (Yaruss i in., 2007; Tuchowska, Węsierska,
2017). Z kolei grupa samopomocowa stanowi zazwyczaj pozainstytucjonalne wspar‑
cie środowiskowe dla osób z problemem niepłynnej mowy i jest raczej zrzeszeniem
osób, które pragną dzielić się swoimi odczuciami i doświadczeniami. W grupie ta‑
kiej nie jest wymagana obecność profesjonalnego koordynatora (Yaruss i in., 2007;
Węsierska i in., 2013).
Zagadnienia przepracowywane podczas spotkań grup terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z jąkaniem obejmują następujące, częściowo już przez nas wskazywa‑
ne obszary tematyczne:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

nabywanie wiedzy o jąkaniu i komunikowaniu się;
poznawanie i ćwiczenie technik upłynniania mowy i/lub modyfikacji jąkania;
rozwijanie ogólnych kompetencji komunikacyjnych;
ograniczanie lub likwidowanie reakcji unikania – odczulanie na jąkanie;
samorozwój i doskonalenie różnych kompetencji osobistych;
pozytywna rekonstrukcja poznawcza – zmiana stosunku do siebie i swojego jąkania;
rozwijanie ogólnych kompetencji społecznych i interpersonalnych;
opanowywanie/znoszenie lęku społecznego;
nabywanie umiejętności relaksacji (Stewart, Turnbull, 2012).
Podsumowując ten fragment rozważań, zaznaczmy, że dynamika procesów za‑
chodzących w grupie pozwala niejednokrotnie na skuteczniejsze przepracowywanie
kognitywnych i afektywnych komponentów jąkania, dlatego zastosowanie terapii
grupowej w jąkaniu jest zdecydowanie pożądane.

Grupowa terapia dla dzieci jąkających się i ich rodzin na przykładzie
warsztatów LOGOLab
Zajęcia grupowe nie są standardowo wybieraną formą terapii jąkania podejmowaną
przez terapeutów w naszym kraju. Wciąż dominuje model terapii indywidualnej, cza‑
sem tylko łączonej z grupami wsparcia czy grupami samopomocowymi. Stopniowo
wzrasta jednak wśród logopedów świadomość wartości, jakie niosą ze sobą grupowe
formy terapii, co sprawia, że takie inicjatywy zaczynają się pojawiać coraz częściej.
Przykładem całorocznych zajęć warsztatowych, wspierających zarówno dzie‑
ci z jąkaniem, jak i ich rodziców, są warsztaty pod nazwą LOGOLab, organizowa‑
ne przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (zainicjowane w roku akademickim
2017–2018). Jeden cykl warsztatów obejmuje cały rok akademicki/szkolny, tj. trwa
od września/października do czerwca. Rekrutacja, prowadzona w sposób otwarty,
skierowana jest do wszystkich chętnych. Zajęcia odbywają się z udziałem czterech
terapeutek pracujących w dwóch grupach – osobno w grupie dla dzieci (tworzą ją
dzieci z osobistym doświadczeniem jąkania, ale także ich rodzeństwo – o ile wyrazi
na to zgodę) i osobno w grupie dla dorosłych (w jej skład wchodzą rodzice/opieku‑
nowie, ewentualnie np. dziadkowie młodych klientów). Oprócz terapeutek w przy‑
gotowanie i prowadzenie zajęć angażowani są również goście – specjaliści, studenci
logopedii i wolontariusze (osoby ze środowiska polskiego ruchu samopomocy dla
osób jąkających się). Cele warsztatów różnią się w zależności od grupy uczestników
biorących udział w zajęciach.
Ponieważ o celach zakładanych przez grupę dzieci z jąkaniem, ich rodziców itd.
już pisałyśmy (realizuje się je też podczas warsztatów LOGOLab), skupimy się wy‑
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łącznie na roli/pozycji innych uczestników procesu grupowego wkomponowanego
w ramy LOGOLab. Zaangażowanie specjalistów w dziedzinie jąkania, a także stu‑
dentów i wolontariuszy (np. ze środowiska ruchu samopomocy dla osób jąkających
się) w warsztaty LOGOLab sprawia, że zajęcia zyskują na atrakcyjności. Świadectwa
ludzi z prywatnym doświadczeniem jąkania mają szczególny wydźwięk, zwłaszcza
dla zaniepokojonych kwestią przyszłości dzieci rodziców, dzieciom osoby te służą
natomiast jako wzór do naśladowania. Studentom z kolei kontakt z jąkającymi się
dziećmi i ich rodzicami umożliwia nabywanie niezbędnych w zawodzie logopedy
kompetencji i umiejętności, dając szansę na połączenie teorii z praktyką.
Cele istotne dla grupy specjalistów, studentów oraz wolontariuszy mogą obej‑
mować następujące kwestie:
• umożliwienie spotkania z ludźmi jąkającymi się (np. niektórzy studenci kontakt
z jąkaniem mogą mieć po raz pierwszy);
• skonfrontowanie przekonań uczestników zajęć na temat jąkania;
• poszerzanie wiedzy o jąkaniu, terapii logopedycznej i osobach jąkających się oraz
rozwijanie kompetencji związanych z zapewnieniem im wsparcia;
• uświadomienie znaczenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej, przede
wszystkim wdrażania interwencji opartej na współpracy z rodziną i środowiskiem
dzieci jąkających się.
Jak wielokrotnie podkreślałyśmy, ogromnie ważne jest upowszechnianie wiedzy
o jąkaniu i edukowanie otoczenia dzieci jąkających się, tak by mogły one swobod‑
nie i komfortowo wypowiadać się we wszystkich sytuacjach codziennych. Dlatego
też prace powstałe podczas zajęć w obu grupach LOGOLab (tzn. w grupie dzieci
i rodziców) są wykorzystywane do przygotowania materiałów podporządkowa‑
nych tym zamierzeniom; dla przykładu: opracowania autorstwa rodziców i nagra‑
nia wideo z wypowiedziami dzieci zostały zaprezentowane podczas webinarium
poświęconego mobbingowi, a skierowanego do nauczycieli i logopedów. Wpływ
wywierany dzięki tego typu materiałom na szeroko pojmowane środowisko spo‑
łeczne zasadza się jeszcze na:
• promowaniu zasad dobrej komunikacji oraz akceptacji dla inności;
• obalaniu stereotypów na temat jąkających się osób i jąkania;
• modelowaniu odpowiednich postaw wobec osób jąkających się i aktywizowaniu
otoczenia w tym zakresie.

Formy aktywności podczas spotkań w grupie dzieci (warsztaty LOGOLab)
Cykl warsztatowy LOGOLab dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców/opiekunów trwa je‑
den rok szkolny. Jest to wystarczająco długi okres, by zauważyć i odnotować zmiany
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zachodzące w obszarze postaw, zachowań, myśli i emocji, a także w sferze radzenia
sobie z problemem jąkania w obu grupach zajęciowych. Aby określić poziom funk‑
cjonowania członków owych grup we wszystkich wymienionych wcześniej obsza‑
rach, na początku cyklu wykorzystuje się elementy diagnozy (w postaci odpowied‑
nio przygotowanych formularzy), a pod koniec ponownie zbiera się te same dane
w celu ewaluacji. Program zajęć początkowych nakierowany jest na integrację ich
uczestników (por. wypracowywanie poczucia bycia częścią grupy, bezpieczeństwa
i akceptacji), poznawanie innych jąkających się /innego sposobu jąkania się oraz do‑
strzegania wartości w „inności”. Wymiana myśli, doświadczeń, bliższe poznawanie
się uczestników odbywa się w trakcie zabaw, zajęć ruchowych, aktywności zwią‑
zanych z rysowaniem itp. form współpracy. Dbałość o dobrą atmosferę, przyjazne
nastawienie do siebie nawzajem, wyrozumiałość bądź – w razie konieczności – ne‑
gocjowanie i rozwiązywanie konfliktów wpisane są nie tylko w całe pasmo warsz‑
tatowe, lecz również w czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć czy w przerwy, pod‑
czas których zapewnia się dzieciom poczęstunek. Z kolei elastyczność terapeutek
w dostosowywaniu się do zmian w dynamice grupy, odpowiednie reagowanie na
poszczególne sytuacje zaistniałe między dziećmi, uwzględnianie ich propozycji ak‑
tywności pozwalają na utrzymanie naturalnego przebiegu spotkań.
Ponieważ nieodzowne jest odczulenie uczestników warsztatów na jąkanie (co
mogą uczynić wyłącznie terapeutki, same dostatecznie na nie odwrażliwione) oraz
zdobywanie wiadomości o specyfice komunikowania się i jąkania (Guitar, 2014; Mur‑
phy i in., 2007a; Reardon‑Reeves, Yaruss, 2013), grupa dzieci podejmuje np. działania
polegające na analizowaniu procesu mówienia i budowaniu schematu mechanizmu
mowy. Dzieci dyskutują o możliwych przyczynach zakłóceń mowy, a w trakcie burzy
mózgów formułują zasady umożliwiające skuteczne i komfortowe porozumiewanie
się (zasady dobrej komunikacji). Rozwiązując quiz dotyczący jąkania, poznają fakty
i mity z nim sprzężone. Podczas kolejnych warsztatów dzieci podejmują aktywno‑
ści nakierowane na poznawanie jąkania – jego objawów pierwotnych i wtórnych,
różnych postaci jąkania, a także odróżniają je od niepłynności zwykłych. Czynią to
na podstawie nagrań wideo oraz „na żywo” – czerpiąc z doświadczeń własnych.
W efekcie tego powstają rysunki na temat: Moja góra lodowa jąkania albo Moje jąkanie. W dalszej kolejności młodzi uczestnicy warsztatów wymieniają się poglądami
odnoszącymi się do tego, co im pomaga radzić sobie z jąkaniem. Terapeutki stara‑
ją się tak dobierać ćwiczenia, by dzieci miały szansę poczuć, że panują nad swoim
jąkaniem, że potrafią nim zarządzać. W tym celu korzystają z podejść zintegrowa‑
nych (Bothe, 2002) – na zajęciach można wypróbować rozmaite sposoby/techniki
ułatwiające mówienie (upłynnianie mowy) lub umożliwiające wydostanie się z za‑
jąknięcia (modyfikacja jąkania). Korzysta się przy tym z rekwizytów znanych dzie‑
ciom z terapii indywidualnej, służących lepszemu zobrazowaniu konkretnej techniki.
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Dzieci mogą przećwiczyć te rozmaite sposoby radzenia sobie z jąkaniem podczas
scenek odgrywanych w podgrupach, aby utrwalić poczucie odzyskiwania kontroli
nad mówieniem (Bennett, 2006; Dell, 2008; Guitar, Peters, 2014).
Aktywności proponowane dzieciom w trakcie warsztatów, których tematem wio‑
dącym są emocje, myśli i nastawienie do jąkania, związane są z umiejętnością odgry‑
wania ról – wykorzystuje się w tym celu elementy dramy, scenki sytuacyjne, naśla‑
dowanie znanych postaci, dzieci mogą odwoływać się również do bohaterów filmów,
baśni itp. (Aichinger, Holl, 1999; Pankowska, 1997; Way, 1997). Sięgając po rozmaite
formy zabawy, terapeutki starają się zwiększyć poziom motywacji do terapii (Flem‑
ming, 1999). Pracują w zgodzie z nurtem poznawczo‑behawioralnym i podejściem
skoncentrowanym na rozwiązaniu, tak dobierając działania, by dzieci łatwiej odróż‑
niały myśli od emocji, fakty od opinii i potrafiły odnaleźć kolejne kroki prowadzące
do rozwiązania problemu (Stallard, 2006; Bogdanowska, 2018). Dzięki koncentra‑
cji na postawach i emocjach następuje wzmocnienie zmian poznawczych, zacho‑
dzą też zmiany w zakresie postaw wobec jąkania i wobec siebie jako jąkającego się
mówcy, a w konsekwencji – zmiany w zachowaniu (Chmela, Reardon, 2014; Yaruss
i in., 2012). Warto nadmienić, że podczas całego cyklu warsztatowego realizowane
są różne zadania, których istotą jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, bu‑
dowanie poczucia pewności siebie, adekwatnej samooceny (por. Dziennik dobrych
wieści), refleksyjności, nabywania zdolności do rozpoznawania tego, w czym dzieci
są wystarczająco dobre, i/lub tych zdolności, które chciałyby one w sobie rozwi‑
jać (Hamer, 2000; Portmann, 2001; Wegscheider‑Cruse, 2007). Za sprawą ćwiczeń
poświęconych rozwojowi kompetencji społecznych i interpersonalnych, np. z za‑
kresu treningu wystąpień publicznych, uczestniczące w zajęciach dzieci stopniowo
się przełamują i są w stanie dokonać autoprezentacji (jako youtuberzy) w formie
krótkiego filmu wideo, w prezentacji wygłoszonej przed grupą przedstawić sławną
osobę z jąkaniem czy też zareklamować kolegę/koleżankę, wykorzystując poznane
wcześniej zasady obowiązujące dobrego mówcę (Böhner, 2002; Czarnawska, 2004;
Herbert, 2004; Miyata, 2005; Plummer, 2011; Zebrowski, Kelly, 2002).
Ważnymi zagadnieniami podejmowanymi podczas zajęć w grupie dzieci są kwe‑
stie dotyczące kontroli emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych wymagających
większej odporności psychicznej (Hipp, 2008; Shanker, 2019; Snel, 2010), trening
asertywności, rozpoznawanie oznak dokuczania i reagowanie na mobbing, które‑
go dzieci jąkające się doświadczają częściej niż ich niejąkający się rówieśnicy. Takie
aktywności mogą obejmować analizowanie nagrań filmowych i/lub scenek odgry‑
wanych przez wolontariuszy oraz burzę mózgów. W dalszej kolejności dzieci mają
okazję same odnajdywać właściwe rozwiązania kłopotliwych sytuacji oraz odpo‑
wiednie wzorce zachowania (Langevin, 2002; Murphy i in., 2013). Na podjęcie tego
wątku pozwala jeszcze webinarium pt. Bądź dobrym kumplem! przeznaczone dla ro‑
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dzeństwa i kolegów/koleżanek dzieci z jąkaniem albo materiały informacyjne, fil‑
my itp. przygotowywane przez uczestników warsztatów (Langevin, 2000; Murphy,
Quesal, 2002; Murphy i in., 2007b). Dzięki tak sprofilowanym działaniom tworzy
się swoisty łańcuch wsparcia dzieci z jąkaniem.
W roku 2020 warunki związane z pandemią wirusa SARS‑CoV‑2 wymusiły na or‑
ganizatorach warsztatów LOGOLab dopasowanie się do nowej, niełatwej rzeczywi‑
stości. Przeniesienie zajęć z murów uniwersytetu w przestrzeń Internetu okazało się
nie lada wyzwaniem, ale ostatecznie stworzyło też nieoczekiwane możliwości. Bez‑
sprzecznie umożliwiło bowiem intensyfikację oddziaływań (większa częstotliwość
spotkań), jak również dotarcie do większego grona odbiorców z różnych stron kraju.
Zajęcia w formie online mogą być zresztą bardzo interesujące i pożyteczne (Brosch,
2013). Doceniając zainteresowanie dzieci nowymi technologiami, terapeutki wyko‑
rzystały rozmaite aplikacje (typu Mentimeter, Kahoot, quizy online i in.), które do‑
datkowo podnoszą atrakcyjność zajęć i motywację do udziału w nich.

Spotkania warsztatowe grupy rodziców (przypadek LOGOLab)
Zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów rozpoczynają się zwykle od wstęp‑
nego oglądu sytuacji związanej z jąkaniem się ich dziecka. W tym celu można wy‑
korzystać kwestionariusze dla rodziców typu: Skala reakcji na niepłynność mówienia –
wersja dla rodziców (Tarkowski, 2011) czy Skala Palin dla rodzica dziecka jąkającego
się – Palin Parent Rating Scales – Palin PRS (Millard i in., 2009; Millard, Davis, 2016;
Węsierska, 2012; Węsierska, Jeziorczak, 2016). Skala reakcji na niepłynność mówienia bada reakcje poznawcze, behawioralne oraz emocjonalne. Do poznawczych za‑
liczono reakcje dotyczące natury, rozwoju, natężenia, przyczyny, samoustąpienia
i terapii niepłynności. Ocena reakcji behawioralnych odnosi się natomiast do takich
czynników, jak koncentracja uwagi, dezorientacja, unikanie, zwalnianie, poprawianie
czy wyręczanie. Za reakcje emocjonalne wobec jąkania uznano w tej skali wzrost
napięcia, złość, poczucie winy, niepokój, irytację i żal (Tarkowski, 2011). Z kolei Palin
PRS pozwala rozpoznać, jak rodzice oceniają wpływ jąkania na ich dziecko, a także
jak postrzegają oni nasilenie jąkania i jak jąkanie dziecka oddziałuje na nich samych.
Dzięki tej skali można ustalić ponadto, jak rodzice oceniają własny poziom wiedzy
na temat jąkania oraz pewność w radzeniu sobie z nim7. Dokonanie takiej wstępnej
oceny sytuacji rodziców dzieci z jąkaniem przekłada się na dopasowanie tematyki
zajęć do potrzeb i możliwości uczestniczących w nich rodzin. Wykorzystanie skali
7
Niezaprzeczalnym atutem tego narzędzia jest to, że w wersji polskiej jest dostępne bezpłatnie online. Skala Palin PRS znajduje się na stronie Action for Stammering Children (the Michael
Palin Centre): https://www.palinprs.org.uk/secure/index.php.
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Palin PRS umożliwia także śledzenie postępów osiąganych w określonych odstępach
czasu pomiędzy badaniami kontrolnymi (np. na początku zajęć warsztatowych i na
zakończenie cyklu). System operacyjny umożliwia wygenerowanie wykresów gra‑
ficznych, które prezentują wyniki w trzech obszarach (1. wpływ jąkania na dziecko,
2. nasilenie jąkania i jego wpływ na rodziców oraz 3. wiedza i kompetencje rodzi‑
ców w radzeniu sobie z jąkaniem) z przyporządkowaniem wartości numerycznych
(od wyników bardzo niskich do bardzo wysokich).
Wspólne aktywności aranżowane w małych grupach lub w parach, budujące inte‑
grację grupy, przyczyniają się do wykształcenia się poczucia bezpieczeństwa, akcep‑
tacji i zrozumienia oraz odnalezienia płaszczyzny porozumienia z innymi rodzicami
(Guitar, 2014). Zrozumieniu przez rodziców fenomenu jąkania (z całą jego złożono‑
ścią i wielowymiarowością) służy wymiana doświadczeń – rozmowy z pozostały‑
mi uczestnikami warsztatów na forum albo w kuluarach. Możliwe jest tu dogłębne
eksplorowanie kwestii związanych z urealnieniem zarówno celów w terapii jąkania,
jej potencjalnego przebiegu, jak i roli rodziców w tym procesie. Dynamika proce‑
sów zachodzących w grupie zapewnia również takie warunki, w których jest prze‑
strzeń na doznawanie ulgi od poczucia winy, odnalezienie równowagi emocjonal‑
nej, wzmocnienie nadziei na dobrą przyszłość dziecka. Terapeutki mają okazję do
zaakcentowania roli rodziców jako osób wspierających dziecko w procesie terapii
i w codziennym życiu. Niezwykle istotne w ramach takich spotkań grupowych jest
też dzielenie się wiedzą o normach komunikacji oraz jej zakłóceniach, o jąkaniu czy
relacjach: rodzic−dziecko i dziecko−rówieśnicy (Conture, 2001). Realizacja wskaza‑
nych zadań odbywa się przy pomocy różnych elementów: prezentacji, miniwykła‑
dów bądź rozmów/wywiadów ze specjalistami i osobami z doświadczeniem jąkania
(tzw. „podwójnych ekspertów”). Rodzice mogą lepiej poznać swoje dziecko, zagłębić
się w trudności, z jakimi ono się zmaga (np. poprzez analizę „góry lodowej jąkania”
swojego dziecka), zweryfikować metody terapeutyczne. Umożliwienie rodzicom
praktykowania ćwiczonych przez dziecko technik terapeutycznych pozwala im na
postawienie się w sytuacji dziecka. Często jest to dla nich bardzo otwierające do‑
świadczenie, pomagające zrozumieć, dlaczego dzieci odmawiają niekiedy używania
poznanych technik. Takie skonfrontowanie rodziców czy opiekunów z wyzwania‑
mi, z którymi mierzy się dziecko, umacnia więzi w rodzinie, sprzyja zrównoważeniu
celów terapii i sprawia, iż stają się one bardziej realne/osiągalne. Inne zagadnienia
podejmowane w czasie zajęć grupowych to wspieranie opiekunów we wdrażaniu
ich ról rodzicielskich. Rodzice mogą wspólnie odkrywać, jak jeszcze lepiej budować
u dziecka adekwatną samoocenę i wiarę w siebie, a także odporność psychiczną
(Bettner, Lew, 1992; Faber, Mazlish, 2001). Dzięki prezentacjom i rozmowom z do‑
rosłymi osobami z jąkaniem uczestnicy warsztatów dowiadują się, jak rozpoznać, że
dziecko mogło ulec mobbingowi, jak temu zapobiegać, jak reagować i gdzie szukać
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wsparcia. Sugerowane rodzicom zadania domowe (wykonywane pomiędzy kolejny‑
mi spotkaniami grupy) polegają zwykle na czytaniu rekomendowanej literatury lub
obejrzeniu polecanego filmu/nagrania. Dyskusje, burze mózgów i rozmowy – w tym
rozmowy z wolontariuszami, studentami, specjalistami innych dziedzin – porządkują
wiedzę, własne przemyślenia, umożliwiają wyciąganie wniosków i przeformułowy‑
wanie przekonań, a ponadto zmianę postaw wobec jąkania oraz wobec bycia rodzi‑
cem dziecka z jąkaniem (Zebrowski, Schum, 1993). Tak przygotowani rodzice mogą
szerzyć wiedzę o jąkaniu w szkole i poza nią, wszędzie tam, gdzie trafi ich dziecko.
Stają się ponadto rzecznikami dziecka – do czasu aż samo będzie w stanie skutecz‑
nie zadbać o swoje potrzeby i egzekwować należne mu prawa.

Budowanie łańcucha wsparcia w otoczeniu dziecka jąkającego się. Opinie
uczestników warsztatów LOGOLab
Cykl warsztatowy organizowany przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od po‑
czątku cieszy się sporym zainteresowaniem dzieci i rodziców, nie tylko tych z aglo‑
meracji śląskiej, lecz także z województw ościennych. Warunki pandemii COVID‑19,
które wymusiły przeniesienie aktywności wpisanych w LOGOLab do Internetu, za‑
sięg terytorialny warsztatów jeszcze bardziej zresztą rozszerzyły. Rozpoznania opi‑
nii ich uczestników dotyczącego odbioru opisywanej formy wsparcia dokonujemy
w oparciu o ankiety wypełniane po zakończeniu kolejnych edycji tego przedsięwzię‑
cia. Przejdźmy do zreferowania najważniejszych prawidłowości.
Sondaż diagnostyczny przeprowadzony wśród uczestników drugiego cyklu
LOGOLab (2018−2019) miał na celu zebranie opinii dzieci, ich rodziców oraz wolon‑
tariuszy i ustalenie wskazywanych/dostrzeganych korzyści wypływających z udziału
w proponowanych zajęciach (Węsierska i in., 2019). Dane gromadzono z wykorzysta‑
niem pogłębionych wywiadów ankietowych odnoszących się do czterech obszarów:
zmian zaobserwowanych przez uczestników warsztatów, korzyści, jakie odnieśli, na‑
bytych kompetencji i oczekiwań. Do grupy respondentów należało ośmioro jąkają‑
cych się dzieci (3 dziewczynki i 5 chłopców), ich rodzice/opiekunowie (15 osób) oraz
czternaścioro innych osób (logopedzi, psychologowie, studenci i osoby jąkające się).
Wszyscy rodzice, którzy wzięli udział w badaniu, zauważyli zmianę zarówno
u dzieci, jak i we własnym nastawieniu, sposobie myślenia i przekonaniach związa‑
nych z tym, co pomaga dzieciom z jąkaniem, a także przyrost rzetelnych informacji
w tym zakresie. Zdecydowana większość wolontariuszy i specjalistów praktyków
również dostrzegła zmianę odnotowaną w przywoływanym obszarze (chodzi o mo‑
dyfikację perspektyw, postaw i sposobu myślenia czy wzbogacenie wiedzy o jąka‑
niu). W sferze korzyści odniesionych z udziału w warsztatach rodzice wskazywali
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na zrozumienie tego, czym jest jąkanie, oraz doznanie ulgi, że nie są winni jąkaniu
dziecka. Istotne było dla nich także: poznanie innych rodziców dzieci z jąkaniem,
możliwość zdobycia nowego spojrzenia na osoby z jąkaniem, nauka cierpliwości
podczas ich słuchania. Rodzice docenili również bezpośredni kontakt z zaproszo‑
nymi gośćmi (jąkającymi się), dzięki któremu mieli okazję się przekonać, że są to
niejednokrotnie jednostki wyjątkowe; otrzymali ponadto cenne wskazówki i pora‑
dy. Studenci podkreślali użyteczność warsztatów dla przebiegu studiów, zwraca‑
li uwagę na emocje, jakie im towarzyszyły, a także na możliwość spotkania z oso‑
bami z jąkaniem – co niejednokrotnie miało miejsce po raz pierwszy – szczególnie
z jąkającymi się dziećmi. Dla specjalistów biorących udział w zajęciach ważny był
kontakt z rodzicami dzieci z niepłynnością mowy. Oceniając nabyte kompetencje,
większość rodziców zauważyła ich wzrost, choć w różnym stopniu. Podobnie było
w grupie wolontariuszy. Wyrażając swoje zdanie na temat oczekiwań, jakie wiązali
z udziałem w warsztatach, rodzice stwierdzali, że w większości zostały one spełnio‑
ne. Podobnych odpowiedzi udzielili członkowie grupy wolontariuszy i specjalistów.
Ponowne badanie ankietowe przeprowadzono wśród uczestników trzeciej edycji
warsztatów LOGOLab (Michta i in., 2020). Przedstawiciele każdej z grup wskazali
korzyści podobne do tych, które opisałyśmy wcześniej. Tylko jedna z odpowiedzi
nieco odbiegała od optymistycznego tonu pozostałych – była ona wyrazem żalu
i rozczarowania informacjami o tym, że jąkania nie można „wyleczyć”. Jej pojawie‑
nie się świadczy o wciąż istniejącej potrzebie edukowania i podnoszenia świadomo‑
ści dotyczącej jąkania. Powyższe wyniki znajdują potwierdzenie w wypowiedziach
uczestniczących w warsztatach dzieci, niektóre z nich przyznają: Warsztaty są dla
mnie czymś ważnym; są pomocne i fajne; są przydatne; mogłem spotkać się z ludźmi takimi samymi jak ja. Podobne wypowiedzieli się rodzice: Dowiedziałem się, że jąkanie
nie musi być problemem w życiu mojego dziecka; jąkanie jest zmienne, raz bardziej nasilone, a raz mniej; nie musimy być idealni; sukcesem jest akceptacja nas samych, dziecka
takim, jakim ono jest; Spotkania pomogły mi zrozumieć proces jąkania i [to], jaki wpływ
na samopoczucie osoby jąkającej się ma otoczenie.
Zreferowane wyniki badań sondażowych wskazują na pozytywny wpływ uczest‑
nictwa w spotkaniach LOGOLab – zarówno na dzieci jąkające się, jak i na ich rodzi‑
ców oraz opiekunów. Za dodatkową mocną stronę spotkań można uznać pozytyw‑
ną, przyjazną atmosferę, jaka panowała podczas ich trwania, co pomogło zbudować
u uczestników poczucie wspólnoty, przebywania „wśród swoich”, w bezpiecznym
miejscu. Jako zalety warsztatów wskazywali oni także spójność informacji przeka‑
zywanych członkom każdej z grup w sposób odpowiadający ich możliwościom po‑
znawczym.
Działania podejmowane przez zespół terapeutek prowadzących warsztaty
LOGOLab zmierzają do przywrócenia dzieciom z jąkaniem oraz ich rodzicom rado‑
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ści i przyjemności z komunikowania się, wzajemnych relacji, kontaktów z otoczeniem.
Zamierzenia te realizowane są poprzez szerzenie wiedzy na temat jąkania, wspoma‑
ganie procesu odzyskiwania poczucia kontroli nad mową i jąkaniem, a także przeno‑
szenie efektów terapii do życia codziennego, wzmacnianie poczucia pewności sie‑
bie, rozwijanie kompetencji (komunikacyjnych i społecznych) w duchu przyjaźni itd.
Najistotniejsze korzyści, jakie niesie ze sobą udział w rocznym cyklu warsztatowym,
to z punktu widzenia dzieci: możliwość bycia częścią grupy, jej wartościowym człon‑
kiem (bez względu na trudności w wypowiadaniu się), poznanie jąkania i uzyskanie
wpływu na sposób mówienia/jąkania się oraz odkrycie, że jąkanie nie uniemożliwia
realizowania marzeń i celów życiowych. Z punktu widzenia rodziców ważkie są: po‑
czucie ulgi i otrzymanie wsparcia w postaci wiedzy oraz umiejętności radzenia sobie
z jąkaniem dziecka. Warsztaty grupowe w tej formie gwarantują możliwość kształ‑
cenia logopedów, którzy od początku mają bezpośredni kontakt z osobami z nie‑
płynnością mowy, mogą obserwować sposób organizowania i prowadzenia zajęć
grupowych, a finalnie – przygotować i poprowadzić własne. Nie do przecenienia
jest również możliwość włączania nowych osób w tę inicjatywę czy edukowanie
społeczeństwa.

Implikacje praktyczne
Warsztaty grupowe LOGOLab mogą stanowić inspirację dla logopedów pracujących
w rozmaitych placówkach zapewniających uczestnikom odpowiednie warunki do
spotkań. Po zapoznaniu się z programem tych zajęć terapeuci będą w stanie przy‑
gotować oryginalne propozycje dla swoich grup i poprowadzić je samodzielnie lub
we współpracy z innymi współpracownikami, wykorzystując część przedstawionych
wyżej pomysłów. Tego rodzaju programy terapeutyczne mogą być przeznaczone dla
dzieci (i realizowane np. w warunkach szkolnych czy też w poradni psychologiczno
‑pedagogicznej) lub ich rodziców (por. spotkania grup samopomocy). Ważne jest
tylko, by przesłanie: Jesteś w porządku taki, jaki jesteś, bez względu na jąkanie poja‑
wiało się na wszystkich spotkaniach grup warsztatowych. Bezwarunkowa akcepta‑
cja, znajdowanie wartości w „inności”, wzmacnianie i wspieranie uczestników – to
niezbędne składniki programu każdego spotkania.

Podsumowanie
Zarówno jąkające się dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, a także ich rodziny mogą
czerpać duże korzyści z uczestnictwa w zajęciach grupowych organizowanych czy to
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w obrębie instytucjonalnej opieki logopedycznej, czy w ramach działalności podej‑
mowanej przez ruch samopomocy. Zmiany, jakie mogą dokonywać się w takich wa‑
runkach, dotyczą nastawienia do jąkania, do siebie jako mówcy z jąkaniem, do dziecka
z jąkaniem i siebie jako rodzica. Wszystkie formy oddziaływań opisane tu pokrótce
i zalecane przez specjalistów zajmujących się zaburzeniami płynności mowy ułatwia‑
ją naszym zdaniem przejście przez odpowiednio sprofilowany proces terapeutyczny
(Cornelißen‑Weghake, 1999; Ochsenkühn i in., 2010; Sandrieser, Schneider, 2015).

Pytania kontrolne
1. Wskaż zalety i potencjalne wyzwania terapii prowadzonej w warunkach grupo‑
wych dla dzieci i rodziców.
2. Jakie są cele warsztatów dla trzech grup odbiorców: dzieci z jąkaniem, ich rodzi‑
ców i wolontariuszy, studentów logopedii itd.?
3. Jakie elementy powinien zawierać program warsztatów grupowych dla dzieci
z jąkaniem i ich rodziców?
4. Jakie korzyści z udziału w warsztatach mogą odnieść następujące grupy uczest‑
ników: dzieci z jąkaniem, ich rodzice i wolontariusze?
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Załączniki:
I: Scenariusz dla grupy dzieci – zajęcia wstępne w ramach rocznego cyklu
Jesteśmy różni, jesteśmy podobni – każdy z nas jest wyjątkowy…
Cele zajęć:
• integracja grupy;
• wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie adekwatnej samooceny;
• urealnianie oczekiwań wobec siebie;
• gromadzenie wiedzy o jąkaniu i słynnych osobach z jąkaniem;
• odczulanie na jąkanie.
1. Zabawa integracyjna na powitanie – uczestnicy podają swoje imię i wybrany przez
siebie gest, a grupa odgaduje, co ten gest oznacza.
2. Ćwiczenie: Bohaterowie reklamy
Z pomocą terapeutek dzieci szukają swoich mocnych stron i uzupełniając niedo‑
kończone zdania, reklamują siebie jak markę lub produkt:
• Jestem dobry w...
• Jestem mistrzem w...
• Świetnie robię...
• Można na mnie liczyć w...
• Najlepiej potrafię...
• Coraz lepiej wychodzi mi...
• Lubię...
• Przyjemność sprawia mi...
• Chętnie...
Uczestnicy zabawy dobierają się w pary, następnie wymieniają się kartkami i każ‑
dy dopisuje jedną pozytywną cechę partnerowi. W grupie partnerzy prezentują się
nawzajem.
3. Zabawa: Gdybym miał magiczną różdżkę...
Dyskusja wprowadzająca w tematykę perfekcjonizmu; terapeuta poddaje pod roz‑
wagę takie stwierdzenia jak:
• Nikt nie jest doskonały.
• Każdy z nas ma swoje mocne strony.
• Każdy ma też takie obszary, które może rozwijać.
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• Popełnianie błędów jest zupełnie normalne.
Dzieci rysują lub opisują bohatera z bajki, komiksu, filmu, którego cechy chciałyby
posiadać – wskazują też, jakie cechy bohatera im imponują.
Burza mózgów na temat tego, czy można to osiągnąć, a jeśli tak, to w jaki sposób.
Wspólne ustalenie konkluzji, np.: każdy się zmienia; każdy ma swoje mocne strony i swoje ograniczenia; nie warto porównywać się do innych; im bardziej siebie znamy i akceptujemy ze wszystkimi naszymi atrybutami, tym bardziej świadomie możemy się zmieniać.
4. Słynne osoby z jąkaniem
Prezentacja dotycząca słynnych jąkających się osób oraz ich wypowiedzi na temat
własnego jąkania (np. Jerzy Owsiak, Adam Michnik, Łukasz Golec, Michał Jurecki,
Ed Sheeran, Rowan Atkinson, Bruce Willis, Julia Roberts, Emily Blunt, Chris Martin,
Tiger Woods, Joe Biden, król Jerzy VI i in.).
Dyskusja na forum grupy związana z dokonaniami tych osób, które udało im się
osiągnąć pomimo jąkania.
Konkluzja, np.: Każda z przedstawionych osób doświadcza (lub doświadczała) w swoim życiu jąkania, ale fakt, że się jąka (jąkała), nie przeszkadza w realizacji celów, pasji,
nie przeszkadza żyć pełnią życia, wykonywać wymarzony zawód oraz być szczęśliwym
człowiekiem.
5. Podsumowanie spotkania
Wszyscy uczestnicy siedzą w kręgu. Ochotnicy mogą się wypowiedzieć do zabaw‑
kowego mikrofonu, wskazując: co wynoszą z zajęć, jakie mają przemyślenia, czy są
zadowoleni, jak się czuli, czego się dowiedzieli.
II: Scenariusz dla grupy dzieci – drugie lub trzecie zajęcia w ramach rocznego
cyklu
Jak to się dzieje, że mówimy i dlaczego się jąkamy?
Cele zajęć:
• integracja grupy;
• poznanie mechanizmu mowy;
• odróżnienie faktu i mitu na temat jąkania;
• odczulanie na jąkanie.
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1. Zabawa integracyjna: Witamy się!
Dzieci, stojąc w dwóch kręgach, witają się różnymi częściami ciała. Krąg zewnętrz‑
ny przemieszcza się o jednego partnera w prawo, umożliwiając każdemu dziecku
przywitanie się z sąsiadem.
2. Mówienie to bardzo skomplikowana czynność
Dyskusja: jak to się dzieje, że człowiek mówi; jakie części ciała biorą udział w pro‑
cesie wytwarzania mowy.
Uczestnicy na dużym arkuszu papieru odrysowują kontury własnego ciała, a na‑
stępnie wypełniają wnętrze kształtami narządów odpowiedzialnych za wytwarza‑
nie mowy.
Nawiązanie do mechanizmu mowy w kontekście jąkania.
3. Fakty i mity na temat jąkania – czyli co już wiemy o jąkaniu?
Przeprowadzenie quizu na temat jąkania.
4. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się o jąkaniu?
Wyświetlenie polskiej wersji filmu dokumentalnego the Stuttering Foundation pt.
Dzieci dzieciom o jąkaniu (Stuttering – for kids by kids).
5. Konkluzje:
Dyskusja: Czego dowiedzieliśmy się o procesie tworzenia mowy, o jąkaniu, czy w za‑
jęciach było coś zaskakującego, interesującego?

III: Scenariusz dla grupy rodziców – zajęcia wstępne w ramach rocznego cyklu
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem dziecka z jąkaniem?
Cele zajęć:
• integracja grupy;
• poszerzanie wiedzy na temat jąkania;
• odwrażliwianie na jąkanie oraz trudne myśli i uczucia z nim powiązane;
• zrozumienie kluczowej roli rodzica w terapii;
• tworzenie łańcucha wsparcia dziecka z jąkaniem;
• poszukiwanie dodatkowych źródeł wsparcia środowiskowego dziecka;
• kształtowanie umiejętności wzmacniania poczucia własnej wartości dziecka.
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1. Integracja grupy: ćwiczenie w trójkach. Rodzice ustalają w losowo dobranych
grupach:
• trzy wspólne cechy uczestników;
• trzy cechy różniące ich nawzajem od siebie;
• trzy oczekiwania związane z udziałem w warsztatach.
2. Co warto wiedzieć o jąkaniu?
Uczestnicy na karteczkach zapisują swoje pytania (będące uzupełnieniem fraz: Co
chciałbym wiedzieć o jąkaniu…, ale bałem się zapytać; … nie miałem do tej pory okazji,
by zapytać…), następnie karteczki wrzucane są do woreczka. Rodzice w grupach 3lub 4‑osobowych otrzymują pewną pulę pytań i uzgadniają, na które z nich chcie‑
liby poszukać odpowiedzi, a na które być może już ją znają. Na kolejne spotkanie
należy przygotować propozycje odpowiedzi na pytania pozostałych osób z grupy.
3. Łańcuch wsparcia
Zadanie dla całej grupy. Prowadzący pytają, jakie są plusy i minusy uczestnictwa
obojga rodziców w terapii dziecka, i proszą o argumenty dla obu stanowisk. Burza
mózgów w mniejszych grupach: co można zrobić, by inni członkowie rodziny wspie‑
rali terapię – jak pomóc im zrozumieć jej założenia i sprawić, by chcieli się w nią
zaangażować (wprowadzenie strategii problem‑solving). Kto jeszcze może być cen‑
nym wsparciem dla dziecka? Jaki wpływ na dziecko może mieć wsparcie otoczenia?
4. W czym jestem dobry?
Prowadzący proszą, by uczestnicy wypisali swoje mocne strony, pasje (min. 5) i po‑
dali przykłady, jak te cechy wpływały na osiąganie przez nich celów i sukcesów ży‑
ciowych. Następnie rodzice prezentują swoje prace w parach.
5. Adekwatna samoocena
Burza mózgów na temat: co to jest adekwatna samoocena? Prowadzący dopytu‑
ją, dlaczego dziecko, które się jąka, powinno mieć adekwatną samoocenę; rodzice
podają przykłady, jak można ją u dziecka kształtować. Prowadzący wskazują na
znaczenie dobrej pochwały i pytają, jak dobrze chwalić dziecko. Rodzice mogą od‑
grywać role, starając się przedstawić sposoby, w jaki należy i nie należy tego robić.
6. Dziennik dobrych wieści
Prowadzący wydają dyspozycje (opracowania dla rodziców) dotyczące Dziennika
dobrych wieści – z zadaniem wpisywania do niego przez dzieci wszystkich dobrych
wiadomości, jakie dotyczą dziecka w kolejnych dniach tygodnia.
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7. Podsumowanie.
Prośba o dokończenie zadania – do wyboru:
• Na dzisiejszym spotkaniu zaskoczyło mnie…;
• Na dzisiejszym spotkaniu nie podobało mi się…;
• Na dzisiejszym spotkaniu podobało mi się…;
• Dzisiejsze spotkanie uświadomiło mi…
8. Zadanie domowe: przygotowanie odpowiedzi na pytania z woreczka oraz wspie‑
ranie dzieci w prowadzeniu Dziennika dobrych wieści.
Połączenie się z grupą dzieci i wręczenie dzieciom Dziennika dobrych wieści. Poże‑
gnanie obu grup.

IV: Scenariusz dla grupy rodziców – spotkanie z ekspertem
Wszystko, co chcieliśmy wiedzieć o jąkaniu, ale baliśmy się zapytać…
Cele zajęć:
• odczulenie na jąkanie;
• kształtowanie umiejętności otwartego mówienia o jąkaniu;
• zmniejszenie nasilenia lęku o przyszłość dziecka;
• zaakcentowanie znaczenia wsparcia ze strony rodziców dla zdolności dziecka do
odnoszenia sukcesów w życiu pomimo jąkania.
1. Powitanie uczestników i przedstawienie eksperta (osoba dorosła z jąkaniem lub
„podwójny ekspert” – logopeda/psycholog/pedagog z osobistym doświadcze‑
niem jąkania).
2. Pytanie do grupy rodziców: Czy jąkanie może w przyszłości mieć wpływ na wybór
zawodu przez osobę z jąkaniem? Czy ta osoba może odnieść sukces w życiu?
3. Krótka prezentacja na temat sławnych osób z jąkaniem i wpływu jąkania na bieg
ich życia. Prowadzący proszą o komentarze ze strony rodziców na temat: Co może
mieć wpływ na to, że ktoś odniósł sukces? Czy zawsze jest to płynność mowy?
4. Czas dla gościa specjalnego – prezentacja dotycząca przebiegu jego życia z ją‑
kaniem i/lub opowiadanie o własnych perypetiach przez terapeutę, który osobi‑
ście doświadczył jąkania. Ewentualnie wystąpienie bez prezentacji, np. rozmowa
z grupą.

Przesłanie eksperta skierowane do rodziców dzieci z jąkaniem.
Pytania kierowane przez rodziców do zaproszonego gościa.
Odpowiedzi eksperta.
5. Podsumowanie zajęć przez osoby prowadzące. Pożegnanie gościa specjalnego
oraz uczestników warsztatów.
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Refleksje logopedy na temat terapii grupowej

Cel i zarys artykułu
Praktyka kliniczna/logopedyczna i badania naukowe oparte na dowodach w różno‑
rodnych dziedzinach akademickich rzucają światło na to, jak terapia grupowa może
stworzyć nowe wymiary tradycyjnej pracy z klientem. Uczestnicy często opisują pro‑
ces grupowy jako ważny w terapii jąkania, ponieważ zapewnia on jedyną w swoim
rodzaju szansę na podzielenie się nowymi doświadczeniami z osobami znajdujący‑
mi się w takiej samej sytuacji. Wnosi to pozytywny wkład do procesu uzyskiwania
lepszych wyników terapii i skuteczniejszego ich uogólniania w sytuacjach życia co‑
dziennego. Pomimo doświadczeń klinicznych terapia grupowa nie wydaje się tak
zintegrowana z procesem terapii jąkania na równych prawach, jak terapia indywidu‑
alna. Według Liddle, James i Hardman (2011) jednym z powodów takiego stanu rze‑
czy u dzieci w wieku szkolnym może być brak zgodności w kwestii głównych celów
terapii. Autorki uważają ponadto, że barierami dla terapii grupowej może być brak
zainteresowania klientów lub zbyt mała liczba klientów, którzy mogliby regularnie
dojeżdżać do miejsca odbywania się terapii.
Celem tego artykułu jest podkreślenie pozytywnych aspektów i efektów terapii
grupowej oraz zachęcenie i zainspirowanie logopedów do włączenia tej formy te‑
rapii do ich praktyki. W tym rozdziale zostaną przedstawione praktyczne przykła‑
dy z praktyki logopedycznej, aby wykazać, jak większość istniejących programów
terapii może być realizowana w grupie i jak ten proces może wzbogacić zarówno
wyniki terapii, jak i doświadczenie uczestników. Jako że nie jest łatwo znaleźć do‑
kumentację opartą na dowodach naukowych i badania naukowe w dziedzinie gru‑
powej terapii jąkania, większość refleksji w tym artykule jest oparta na doświad‑
czeniu i praktyce logopedycznej. Artykuł nie jest ani ilościowym, ani jakościowym
badaniem naukowym, ale praktyczną perspektywą spojrzenia na terapię grupową.
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Badania naukowe z pokrewnych dziedzin zostaną przytoczone w dyskusji dla uwia‑
rygodnienia znaczenia i celu terapii grupowej.

Rozważania profilaktyczne i diagnostyczne
Jak powinniśmy definiować grupową terapię jąkania?
W ramach tego rozdziału terapia grupowa będzie rozumiana jako grupy o różnej
liczbie uczestników, zorganizowane i prowadzone przez profesjonalnego logopedę,
mające być głównym albo uzupełniającym komponentem terapii jąkania przezna‑
czonej dla indywidualnego klienta. Terapia grupowa ma jasno wytyczony cel tera‑
peutyczny, w przeciwieństwie do grup wsparcia, których zadaniem jest spotyka‑
nie się w celu doświadczania przynależności do społeczności osób o podobnych
problemach. Według Lutermana (1991) zarówno doradztwo/udzielanie porad (ang.
counselling), jak i terapie grupowe możemy zdefiniować jako grupy terapeutyczne,
ponieważ są one zwykle prowadzone przez profesjonalistów odpowiedzialnych za
wybór konkretnej metody doradztwa i/lub terapii. Terapia jest zatem rozumiana
jako profesjonalna forma opieki zdrowotnej wykorzystująca metody terapeutyczne
wymagające uprzedniej edukacji i/lub świadectwa potwierdzającego odpowiednie
kompetencje. Doradztwo (ang. counselling) jest rozumiane jako forma pomocy edu‑
kacyjnej, zapewniona przez profesjonalnego doradcę w celu wzmocnienia klienta,
zdefiniowanej jako proces wspomagania klienta w lepszym pomaganiu samemu so‑
bie. Istnieje prawdopodobieństwo stopniowego przechodzenia między terapią i do‑
radztwem w grupach terapeutycznych (Luterman, 1991).
Istnieje ponadto wiele definicji grup jako takich. Istotną cechą wskazywaną we
wszystkich definicjach jest „tożsamość grupowa” rozumiana jako sposób, w jaki
jednostki postrzegają siebie jako członków grupy. Niektóre definicje osadzone są
w pojęciu emocjonalnej afiliacji i zależności zapewnionej przez grupę. Takie defini‑
cje zwykle podkreślają, że elementem koniecznym istnienia grupy jest zaangażowa‑
nie społeczne uczestników, z których wszyscy określają siebie jako członków grupy,
dzielących te same cele i będących zaangażowanymi w stabilną, ustrukturyzowaną,
współzależną relację z innymi (Baron, Byrne, 1987).
Ramy, w których umieścimy taką definicję, skupiają się na emocjonalnych aspek‑
tach związanych z afiliacją ze społecznością jako głównym aspekcie rozwijania toż‑
samości grupowej. Inne definicje podkreślają tożsamość grupową powstającą jako
rezultat identyfikowania się jednostek jako członków określonej kategorii społecz‑
nej (Turner, 1987). W takich definicjach afiliacja emocjonalna może być konsekwencją
udziału grupowego, ale niekoniecznie musi prowadzić do pojawienia się tożsamości
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grupowej. W obu przypadkach ramy dodają coś istotnego dla zrozumienia terapii
grupowej w jąkaniu i powinno się je rozumieć indywidualnie i wspólnie.
Często grupy terapeutyczne dla osób jąkających się są inicjowane i organizowane
w oparciu o klasyfikację społeczną. Przy postrzeganiu jąkania jako koniecznego wa‑
runku uzyskania zaproszenia do udziału w grupie terapeutycznej wszyscy uczestni‑
cy zostają pogrupowani w poszczególne kategorie społeczne przed spotkaniem się
z innymi członkami grupy. W przypadku niektórych osób – według definicji Turner
(1987) – może to stworzyć poczucie tożsamości grupowej. Ale co z tymi, którym nie
odpowiada taka klasyfikacja? Otrzymanie oferty udziału w terapii z osobami o po‑
dobnych problemach może zwiększyć negatywne emocje w stosunku do kategorii
społecznej, która jest dla nich problematyczna, nawet jeśli w jakimś stopniu akceptu‑
ją ją, szukając pomocy związanej z jąkaniem. Wielu moich klientów na początku pod‑
chodziło sceptycznie do pomysłu terapii grupowej, ale z czasem zmieniali sposób jej
postrzegania. Jako terapeuci musimy zdawać sobie sprawę, że może to wynikać z ne‑
gatywnych doświadczeń z klasyfikacją społeczną, a późniejsza zmiana postrzegania
może być związana ze stopniowym rozwijaniem się afiliacji emocjonalnej prowadzą‑
cej do powstania tożsamości grupowej. Uczestnictwo i następnie identyfikowanie
się z grupą oznacza zaakceptowanie określonej charakterystyki jej członków (Jones,
Corrigan, 2014), większość klientów ujawnia jednak niechęć do bycia osobą jąkają‑
cą się. Dystansują się od tej społecznej kategorii, ponieważ uważają ją za stygmaty‑
zującą (Craig, Hancock, Train, 2003). Mimo to, jak wskazano wcześniej, wielu z nich
szybko adaptuje się i przychodzi spotkać się z grupą, z którą może się silnie iden‑
tyfikować. Jeżeli nie czyni tego społeczna klasyfikacja, czym to jest powodowane?
W poprzedniej pracy z terapią grupową klienci często wskazywali, że grupa za‑
pewnia im bezpieczne otoczenie, w którym łatwiej jest im dzielić się swoimi do‑
świadczeniami. Kluczowe dla tego poczucia bezpieczeństwa jest uczucie przynależ‑
ności do wspólnej społeczności. Może się więc wydawać, że proces tworzenia się
tożsamości grupowej jest związany zarówno z afiliacją, jak i z klasyfikacją społeczną.
Jeżeli nawet tak jest, ludzie dystansują się od społecznej kategorii osób jąkających,
używają tej samej kategorii dla wyjaśnienia, jak osiągnęli poczucie bezpieczeństwa
w grupie. Fakt, że inni uczestnicy mogą się odnieść osobiście do swojego problemu,
zawdzięczają podobnym doświadczeniom i przynależności do tej kategorii społecz‑
nej, od której chcą uciec. W praktyce logopedycznej tożsamość grupowa wydaje się
rezultatem procesów wyjaśnianych przez oba przedstawione podejścia. Dla jednych
kategoria społeczna osób jąkających się może być wyjściową przyczyną identyfika‑
cji grupowej. Dla innych kategoria społeczna jest problematyczna, ale jest koniecz‑
nym czynnikiem doświadczania grupy jako bezpiecznego otoczenia, które tworzy
poczucie afiliacji. W ramach prac logopedycznych sugeruję następujące rozumienie
grup terapeutycznych: połączenie jednostek należących do wspólnej, choć nieko‑
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niecznie akceptowanej kategorii społecznej, w związku z ich zaburzeniami płynności
mowy, która albo od razu, albo po pewnym czasie tworzy poczucie jedności, afiliacji
i społeczności, gdzie bezpiecznie jest dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami,
myślami i uczuciami dotyczącymi jąkania się.

Rozważania terapeutyczne
Prawdopodobne korzyści terapii grupowej
Istnieją mocne dowody naukowe na to, że podejścia terapii indywidualnej są sku‑
teczne w pracy z osobami jąkającymi się (Herder, Howard, Nye, Vanryckeghem,
2006). Główne punkty tych terapii różnią się i znajdują swoje miejsca w kontinuum
pomiędzy kształtowaniem płynności i modyfikacją jąkania. Pierwsze koncentrują
się na przejęciu kontroli nad jąkaniem przy użyciu określonych technik obejmują‑
cych formę zmodyfikowanej mowy, podczas gdy drugie koncentrują się na akcep‑
tacji jąkania. Ten opis modyfikacji jąkania jako podejście nie powinien być mylony
z modelem modyfikacji jąkania Van Ripera (1973), w którym jeden z kroków obejmuje
klarowny element zmiany mowy (zastosowanie technik kontrolowania jąkania), bę‑
dąc w centralnej części kontinuum. Niewątpliwie można powiedzieć, że modyfika‑
cja po bloku, jak sugeruje model Van Ripera (1973), wymaga dobrowolnego jąkania
(powtórzenie słowa z łagodnym przejściem po anulowaniu), co jest zwykle uważa‑
ne za promujące desensytyzację, ale element zmiany mowy nie może zostać prze‑
oczony w technice kształtowania płynności.
Korekty podczas bloku czy techniki zestawu przygotowawczego (techniki pozo‑
stania w zająknięciu lub powolne i spokojne przechodzenie przez każdy dźwięk da‑
nego słowa) również wymagają ujawnienia jąkania, podczas gdy podejścia kształto‑
wania płynności mowy koncentrują się na stosowaniu technik, przy pomocy których
jąkanie jest eliminowane (element ujawnienia jąkania oznacza tu zastosowanie wię‑
cej technik, niż może to być komfortowe dla mówiącego, ale nie dopuszcza się ją‑
kania czy dobrowolnego jąkania).
W kontekście pracy logopedycznej większość podejść, które stosuje się w pracy
indywidualnej, może być zastosowana w terapii grupowej, w dodatku ta sama te‑
rapia w formie grupowej może przynieść korzyści, które można przedstawić w po‑
niższych kategoriach:
1. doświadczanie afiliacji ze społecznością;
2. zmniejszony niepokój i zwiększona akceptacja;
3. lepsza generalizacja wyników terapii;
4. wartości społeczno‑ekonomiczne.
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Doświadczanie afiliacji ze społecznością
Powszechnym wyzwaniem, z jakim musi zmierzyć się logopeda w swojej praktyce
w terapii osoby jąkającej się, jest poczucie osamotnienia klienta z powodu zaburze‑
nia mowy. Wielu przyznaje, że nigdy nie rozmawia z kimkolwiek o jąkaniu lub zda‑
rza się to rzadko i nigdy nie spotkało kogoś z takim problemem. Całkowicie zatem
brak im poczucia afiliacji, towarzystwa podobnych osób (Reardon, Reeves, 2002).
Według Lutermana (1991) terapia grupowa zapewnia jedyną w swoim rodzaju moż‑
liwość zaangażowania osób będących w takiej samej sytuacji i stworzenia dla nich
kontekstu sytuacyjnego, w którym zrozumieją, że nie są samotni. W bezpiecznym
otoczeniu grupy mogą mówić otwarcie o swoich problemach emocjonalnych, prak‑
tycznych i społecznych lub po prostu dzielić się ogólnymi doświadczeniami związa‑
nymi z jąkaniem z kimś o takich samych punktach odniesienia. Ma to wielkie zna‑
czenie, ponieważ jąkanie nadal może być źle rozumiane przez społeczeństwo. Jako
przykład Everard (2007) wskazuje, jak niedoceniane mogą być istotny wpływ wy‑
wierany przez jąkanie na jednostkę i jego złożoność. Ludzie nie dostrzegają ponad‑
to wpływu, jaki takie zaburzenie wywiera na codzienne życie, na planowanie i wy‑
korzystywanie możliwości. Jąkanie ma moc podważenia pewności siebie jednostki,
samooceny i z kolei wpływania zarówno na relacje osobiste, jej udział w otoczeniu
akademickim, społecznym i profesjonalnym (Everard, 2007).
Kontekst grupy terapeutycznej daje uczestnikom możliwość budowania pew‑
ności siebie i zyskiwania nowych perspektyw, które mogą stanowić wyzwanie
dla starych, uogólnionych prawd (Reardon, Reeves, 2002). Być może będziemy
musieli rozważyć ponownie takie ugruntowane przekonania/prawdy, spotyka‑
jąc ludzi, którzy myślą inaczej, pomimo takich samych jak my punktów odniesie‑
nia. Wspólnota grupy może też wzmocnić indywidualny proces terapii i stworzyć
nową motywację do kontynuowania pracy rozpoczętej indywidualnie (Luterman,
1991). Terapia indywidualna wydaje się generować podobne motywacje. W związ‑
ku z tym, można by powiedzieć, że terapia grupowa powinna stanowić naturalną,
a nawet konieczną część procesu terapii jąkania. Może ona zainspirować jednost‑
kę do podjęcia większego wysiłku i przyczynić się do pozytywnego wyniku terapii.
(Egan, 2007; Manning, 2001). Może obejmować zmniejszenie liczby zająkniętych
sylab (%SS), a także powodować zmiany trudnych emocji związanych z jąkaniem
i reakcji na nie. Z mojego doświadczenia wynika, że odczuwanie przynależności
do wspólnoty najprawdopodobniej stworzy pozytywne poczucie tożsamości i po‑
stawę wobec jąkania. Społeczna kategoria osoby jąkającej się może zmienić się
z nieakceptowanej, stygmatyzującej w oczach jednostki, z którą nie chce być iden‑
tyfikowana, w społeczność, z jaką chce się identyfikować. Znajduje to poparcie
w badaniu porównawczym, w którym Boyle (2013) wykazał, że jąkający się dorośli,
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którzy doświadczyli udziału w grupie wsparcia, mają niższy poziom zinternalizo‑
wanej stygmatyzacji, lepszą samoocenę i mniej koncentrują się na swojej mowie
w porównaniu z osobami, które nie korzystały z tej formy pracy grupowej. Nie
jest jednak całkiem pewne, czy obniżenie poziomu zinternalizowanej stygmatyza‑
cji wynika z udziału w grupie, czy jest jego powodem.
Zredukowany poziom lęku i zwiększony poziom akceptacji
Zarówno doświadczenie kliniczne, jak i badania naukowe (Egan, 2007) pokazują,
że osoby jąkające się mają wiele silnych uprzedzeń co do tego, jak są postrzegane
przez innych. Przypisują innym negatywne postawy, uważanie osób jąkających się
za głupie, odbiegające od normy, opóźnione itp. W konfrontacji takie opinie są czę‑
sto uzasadnione tym, że inne osoby reagują negatywnie na ich jąkane. Doświadcza‑
ją tego, że ludzie uśmiechają się, śmieją, odwracają wzrok albo stają się nachalnie
pomocni, mili lub zbyt neutralni itd. Oczywiście w niektórych przypadkach reakcje
mogą mieć negatywny charakter, ale uśmiech sprzedawcy w lokalnym sklepie może
być po prosu przyjaznym uśmiechem, którym mógłby zostać obdarzony również
każdy inny klient. Nawet najbardziej naturalny wyraz twarzy czy zachowanie, które
nie ma związku z jąkaniem, mogą zostać zinterpretowane jako reakcje dowodzące,
że ludzie oceniają ich i dewaluują. Większość z nich niechętnie jednak przyznaje
się do błędnej interpretacji. Ich opinie są utrwalone i często powodują, że osoby ją‑
kające się unikają sytuacji, w których muszą mówić (Shapiro, 2011). Takie unikanie
może prowadzić do zanegowania różnych obszarów życia jednostki i znacznie ob‑
niżyć jakość życia. Niedawne badania wykazały, że niemal 60% osób, które szukają
pomocy w jąkaniu, ma tak wysoki poziom lęku przed mówieniem publicznym, że
może być on uznany za fobię społeczną (Menzies, 2008).
W grupie terapeutycznej można uzyskać aprobatę dla odczuwanego przez siebie
lęku przed mówieniem publicznym. Uczestnicy mogą mieć podobne doświadczenia
sytuacji, w jakich czuli się dewaluowani przez innych, które mogą omówić z pozosta‑
łymi członkami grupy. Bez konfrontacji może to prowadzić do poważnej weryfikacji
utrwalonych już postaw i uczestnicy mogą być zmuszeni do przemyślenia swoich
doświadczeń w innym świetle. Dostarczanie nowych perspektyw w takich dysku‑
sjach może być zatem istotną częścią procesu terapeutycznego i można to osiągnąć
poprzez różne ćwiczenia. Można zalecić uczestnikom wzajemną obserwację w dys‑
kusji. Jakie wyrazy twarzy pojawiają się u członków grupy? Co one oznaczają? Unie‑
sienie brwi jest czymś, co często robimy, chcąc potwierdzić coś niewerbalnie. Może
również pojawić się po pauzie, zanim rozpoczniemy mówienie. Marszczenie brwi
niekoniecznie musi oznaczać coś negatywnego. Często widzimy taką minę w dys‑
kusjach wymagających koncentracji lub gdy nie zgadzamy się z czymś.
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Po ćwiczeniu z obserwacją i interpretacją wyrazu twarzy w grupie dobrze jest
zrobić to samo w sytuacji z życia codziennego. Jaki wyraz twarzy ma zwykle
sprzedawca w lokalnym sklepie, gdy zwraca się do klientów? Czy coś się zmieni,
gdy zająkniemy się dobrowolnie? Łatwiej byłoby interpretować reakcje, pozosta‑
jąc neutralnym, gdy inna osoba jąka się, a uczestnicy grupy często zaczynają roz‑
ważać reakcje w inny sposób, z większym zastanowieniem. Stają się oni bardziej
świadomi braku oczekiwanych reakcji, szczególnie jeżeli osoba modelująca jąka‑
nie robi to z dużym nasileniem jąkania. Jak podkreśla Manning (2003, 433): „Nie
ma chyba nic lepszego niż efektywna grupa wsparcia dla zwiększenia społeczne‑
go zaangażowania jednostki”.
Dzięki dyskusjom neutralizującym przypuszczenia osób jąkających się, jak są osą‑
dzani i postrzegani przez innych, łatwiej jest uczestnikom grupy stawić czoła sytu‑
acjom napełniającym ich lękiem. Stają się oni bardziej świadomi stronniczego procesu
interpretacji, który pojawia się, gdy rozmawiają z innymi, oraz jak w sposób naturalny
szuka się dowodów na potwierdzenie swoich ugruntowanych przekonań. Ze wspar‑
ciem innych uczestników grupy łatwiejsze są konfrontacja z unikaniem mówienia,
a także zmierzenie się z sytuacjami, których dotychczas unikano; można też odkryć,
że lęk przed oczekiwanymi reakcjami jest większym problemem niż same reakcje. Sta‑
je się również jasne, że szansa na spotkanie się z oczekiwaną reakcją, która jest dla
nas przerażająca, nie jest warta energii zużytej na martwienie się takimi sytuacjami.
Krótko mówiąc, problemem unikania jest to, że nigdy nie mamy okazji obalić wła‑
snych przypuszczeń i ugruntowanych postaw. Poczucie bezpieczeństwa jednost‑
ki otrzymane w grupie może obniżyć próg konfrontacji ze swoją strefą komfortu
związanego z mówieniem i taka konfrontacja może prowadzić do odkrycia nowych
perspektyw wobec uzyskanych reakcji (Menzies, 2008). Z kolei bardziej neutralne
nastawienie może stworzyć większą akceptację jąkania. Z mojego doświadczenia
logopedycznego wynika, że ten proces zajmuje trochę czasu i wymaga wielu pozy‑
tywnych doświadczeń, aby wyeliminować poprzednie przekonania. Przy akcepta‑
cji grupy osób jąkających się łatwiej jest jednak podjąć konieczne kroki. Celem nie
jest przejście od negatywnej myśli na temat jąkania do pozytywnej, ale otwarcie
się na bardziej neutralne myślenie o tym, jak jąkanie jest postrzegane w codzien‑
nym życiu (Menzies, 2008).
Lepsza generalizacja wyników terapii
Szeroko znanym wyzwaniem w kontekście pracy logopedycznej jest generalizacja
lub transfer wyników terapii do życia codziennego. Zarządzanie jąkaniem poprzez
zastosowanie odpowiednich technik i/lub akceptację poza gabinetem terapeuty sta‑
nowi trudny cel do osiągnięcia, choćby dlatego, że wielu klientów chce pozbyć się
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jąkania, aby nie być dłużej postrzeganym jako inni. Ich pierwszą reakcją na zasto‑
sowanie technik może być przekonanie, że to po prostu inny sposób mówienia, ale
również dziwny, co powoduje takie samo doświadczenie bycia różnym od innych.
Takie podejście może być trudnym wyzwaniem dla logopedy. Należy przezwyciężyć
ustalony stereotyp myślenia jednostki o jąkaniu i jaki odbiór/osąd u innych powo‑
duje to zaburzenie mowy (Egan, 2007). Terapia grupowa zapewnia niepowtarzalną
możliwość stawiania wyzwań i przyjmowania ich od ludzi będących w takiej samej
sytuacji, pomagania sobie wzajemnie w doskonaleniu technik i wzajemnego mobi‑
lizowania się do wyjścia poza ustaloną strefę komfortu.
Aby techniki upłynniania mowy były jednostce przydatne, muszą być wykonalne
i efektywne w codziennym życiu (Guitar, 2014). W grupie terapeutycznej jest możliwe
ćwiczenie technik w poszerzonym otoczeniu społecznym, co przyczynia się do zacie‑
rania się różnic między salą, w której odbywa się terapia, a kontekstem życia codzien‑
nego (Gregory, Capbell, Gregory, Hill, 2003). Według Williamsa (2006) nastolatkowie,
którzy są szczególnie wrażliwi na aprobatę rówieśników, mogą łatwiej przenieść do
codziennego życia to, czego nauczyli się na terapii, gdy czują się komfortowo w gru‑
pie osób takich jak oni sami. Mimo że ta faza procesu terapeutycznego jest bardzo
istotna, dla wielu logopedów pomoc klientom w stawianiu powolnych kroków w stro‑
nę realnego świata jest dużym wyzwaniem. Zajęcia grupowe są bardzo dobrą alter‑
natywą, ponieważ można trenować w małym, bezpiecznym otoczeniu społecznym,
otrzymywać informacje zwrotne od osób, którym ufamy, i uzyskiwać wsparcie w zbli‑
żaniu się do sytuacji społecznych codziennego życia. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
można powiększyć grupę w celu stworzenia liczniejszego środowiska społecznego.
Wartość społeczno‑ekonomiczna
Powinno się zauważyć, że terapia jąkania w grupach może mieć społeczno
‑ekonomiczną wartość związaną z korzyściami odnoszonymi z efektywności tera‑
pii. Terapia grupowa może zmniejszyć obciążenie zawodowe logopedy, co z kolei
prowadzi do większych możliwości przyjmowania nowych klientów i skróci listę
oczekujących. Klienci mogą także mniej zależeć od monotonnej lub długotrwałej
terapii, ponieważ terapia grupowa może być prowadzona na zasadzie grupy wspar‑
cia, która generuje wzmocnienie i stabilne utrzymywanie się osiągniętych wyników.
Redukowanie ryzyka nawrotu jąkania jest zatem dobrą inwestycją z perspektywy
społeczno‑ekonomicznej. Stosowne wydaje się podkreślenie znaczenia tej formy
terapii ze względu na fakt, że klienci zgłaszają dobre wyniki terapii grupowej.
Korzyści wymienione powyżej nie powinny być jednak używane jako argument
przeciwko terapii indywidualnej. Logopeda powinien zawsze rozważyć, jaka forma
terapii będzie najlepsza dla klienta, niezależnie od efektywności terapii i wartości
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społeczno‑ekonomicznej. Dla niektórych osób grupa terapeutyczna może być for‑
mą suplementacji lub poszerzenia terapii indywidualnej. Dla innych będzie to pod‑
stawowa forma terapii.

Efekt grupowej terapii jąkania
Pomiar efektu terapii grupowej w przypadku problemów z mową, szczególnie
z płynnością mowy, nie jest dobrze udokumentowany. Być może wynika to z faktu,
że trudno jest udokumentować bezpośredni efekt zastosowanych metod pomiaru,
a nawet trudniej udokumentować następstwa takich procesów. Należy zadać so‑
bie pytanie, co powinno zostać zmierzone i jak otrzymać precyzyjny obraz efektów
terapii danej osoby. Narzędzia służące do pomiaru wyników, takie jak wystanda‑
ryzowane testy, mogą nie sprostać wymogom koniecznym do sporządzenia takiej
dokumentacji, ponieważ efekty terapii nie są związane wyłącznie z danymi ilościo‑
wymi, np. liczbą zająkniętych sylab (%SS). Równie ważne jest uzyskanie jakościo‑
wych danych dotyczących zmian w funkcjonowaniu emocjonalnym i/lub społecz‑
nym i jakości życia drogą indywidualnych rozmów. To, na jakim efekcie terapii się
koncentrujemy, zależy od celów wybranych wspólnie z klientem.
W ostatnich latach Elman (2007) przeprowadziła istotne badanie naukowe w dzie‑
dzinie w wyników terapii grupowej w terapii mowy. Jej badanie opiera się na neuro‑
gennych problemach w komunikacji i dokumentuje, że grupowa terapia dla klientów
z afazją skutkuje lepszą generalizacją do życia codziennego niż terapia indywidu‑
alna. Chociaż jej badanie odnosi się do innej grupy klientów niż osoby jąkające się
i jego wyniki nie mogą być bezpośrednio uogólnione z pierwszej grupy na drugą,
podkreśla ono pozytywny efekt terapii grupowej w kontekście życia codziennego.
Powinno to być ważnym miernikiem wyników, ponieważ docelowo klienci powinni
odnosić korzyści z terapii w realnych sytuacjach życiowych.
Badanie, które potwierdza wyniki uzyskane przez Elman (2007), zostało prze‑
prowadzone przez Hearne, Packman, Onslowa i Quine (2008). Uczestnicy biorący
udział w badaniu posiadali wieloletnie doświadczenie nasilonego jąkania i nie szu‑
kali pomocy do momentu, gdy poczuli się do tego zmuszeni przez specyficzne oko‑
liczności życiowe. Badanie wykazało, że wszyscy klienci grupy terapeutycznej byli
zadowoleni z wyboru tej formy terapii i osiągniętych wyników. W relatywnie no‑
wej pracy magisterskiej w Norwegii (Lien, Trønsdal, 2009) znajdujemy potwierdze‑
nie, że klienci dobrze przyjmują terapię grupową i donoszą o satysfakcjonujących
wynikach terapii. Podkreślono, że doświadczenie przynależności do społeczności
pozytywnie nastawionej do jąkania jest decydującym czynnikiem prowadzącym do
myślenia o niepłynności w pozytywny sposób, zarówno ogólnie, jak i indywidualnie.
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Rola logopedy w terapii grupowej
Funkcjonowanie i pozytywne wyniki terapii grupowej nie są automatyczne. Zależą
od dobrego planowania i celowanej implementacji. Już w 1987 roku Cole podkreśla,
że logopeda odgrywa ważną rolę w procesie i powinien być dobrze przygotowany
do stanowiska przywódcy grupy. Bez dobrego przywództwa efekt pracy grupowej
może być negatywny, logopeda musi być zatem świadomy, jak można wpłynąć na
proces terapeutyczny i wyniki terapii.
Planowanie i wdrażanie procesu terapii grupowej
Jak wykazano, logopeda musi spędzić trochę czasu na planowaniu terapii grupo‑
wej. Jak liczna powinna być grupa? Którzy klienci powinni zostać zaproszeni? Jaki
wkład wniosą poszczególni uczestnicy w dynamikę grupy. Czy uczestnicy powin‑
ni być na tym samym etapie procesu terapii? Jako że cele grupy mogą być różne,
istotne może okazać się połączenie uczestników z uzupełniającym się doświadcze‑
niem terapii. Jeżeli celem jest wdrażanie programu od początku do końca, byłoby
korzystne, gdyby wszyscy uczestnicy zaczynali terapię od początkowego etapu.
Ktoś z doświadczeniem w programie może przyjąć rolę mentora, co może wzbo‑
gacić proces grupowy. Jeżeli celem jest zmierzenie się z unikaniem, z mojego do‑
świadczenia wynika, że łączenie doświadczonych i niedoświadczonych klientów
może okazać się pozytywne. Bardziej zaawansowani w terapii klienci mogą dzielić
się swoimi doświadczeniami i zachęcać innych uczestników do wytrwania w tym
procesie, tym samym przyczyniając się do ich postępów.
Powiedziałabym, że logopedzi zbyt martwią się różnicami między klientami, pro‑
gramując terapię grupową. W większości przypadków pułapką podczas planowa‑
nia terapii grupowej jest myślenie, że uczestnicy powinni być możliwie najbardziej
podobni do siebie. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że dynamika grupy może być
zrównoważona i pozytywna, nawet jeśli uczestniczą w niej osoby w różnym wieku,
o różnych osobowościach, płci, procencie zająkniętych sylab (% SS), wcześniejszym
doświadczeniu w terapii jąkania itp. Obecność uczestników w różnym wieku może
prowadzić do owocnych i potencjalnie desensytyzujących debat o jąkaniu na róż‑
nych etapach życia. Różne rodzaje jąkania podkreślają różnorodność form w obrę‑
bie zaburzenia i zapewniają różne perspektywy dotyczące strategii stosowanych do
radzenia sobie lub unikania w codziennym życiu. Różne reakcje emocjonalne mogą
wywoływać wspólne zrozumienie, że jąkanie nie jest postrzegane tak samo przez
wszystkie osoby jąkające się. Różne typy osobowości mogą koegzystować w grupie
z pomocą logopedy, który wie, jak udzielić wsparcia nieśmiałym i introwertycznym
klientom, aby mogli się bardziej otworzyć czy ekstrawertycznych klientów skłonić
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do zajmowania mniej przestrzeni (Manning, 2001). Ogólnie prowadzi to do konklu‑
zji, że logopedzi powinni być bardziej otwarci na pracę ze zróżnicowanymi grupami.
Przy dobrym przywództwie można stworzyć warunek wstępny do dobrej interakcji
społecznej, zrównoważonej dynamiki grupy i pozytywnych wyników.
Rola logopedy jako pewnego i oczywistego przywódcy
Aby uzyskać pozytywny wynik terapii grupowej, logopedzi muszą stworzyć atmosfe‑
rę zaufania w procesie terapeutycznym. To z kolei może wykreować konieczną mo‑
tywację uczestników do rozpoczęcia i kontynuowania trwającej terapii i zmierzenia
się ze swoimi problemami związanymi z płynnością mowy. Jak logopeda może zbu‑
dować taką atmosferę zaufania w czasie procesu terapeutycznego?
Praktyka logopedyczna sugeruje, że podstawowe znaczenie ma umożliwienie
uczestnikom pełnego zrozumienia wszystkich działań, jakie mają podejmować w te‑
rapii, szczególnie działań będących wyzwaniem dla ich strefy komfortu związanej
z ujawnieniem się. Logopeda powinien wyjaśnić cel każdego ćwiczenia w taki sposób,
że oczywisty staje się dla uczestnika fakt, że przyswojone techniki nie będą miały
praktycznej wartości, o ile nie wyjdzie się poza strefę komfortu. Oczywiście, logo‑
peda musi wierzyć w metodę (program) terapii, aby tę wiarę przekazać uczestnikom.
Logopeda musi zatem wydawać się przekonanym i pewnym zawartości wybranych
metod. Konieczne jest także miejsce na korekty w czasie trwania terapii i logopeda
powinien być uczciwy co do faktu, że rzadko mamy jedną odpowiedź przy złożo‑
nych opcjach terapeutycznych, ale terapeuta powinien mieć kontrolę i wydawać się
spokojnym, pewnym, oczywistym i odpowiedzialnym przywódcą (Cole, 1998). Bez
takiego lidera dynamika grupy może wymknąć się spod kontroli i zepsuć wyniki te‑
rapii, niezależnie od wielkości czy składu grupy.
Dynamika grupy terapeutycznej będzie się ciągle zmieniać, podobnie jak zmienia‑
ją się interakcje poszczególnych uczestników. Logopeda powinien monitorować tę
dynamiczną interakcję, ale jej nie dominować. Należy widzieć proces terapii klienta
w kontekście społecznym i wykorzystywać możliwości leżące w zawiłej interakcji
grupowej (Conture, 1990). Potencjalnie może się to przyczynić do przeniesienia war‑
tości kompetencji, ale może prowadzić również do negatywnego wyniku terapii dla
uczestników nie czujących jedności/spójności grupy. Bycie świadomym interakcji
klient–terapeuta jest jednak równie ważne w terapii indywidualnej.
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Opisy przypadków
Sporządzenie i wprowadzenie w życie konkretnego przepisu na terapię grupową
nie jest możliwe. W pracy logopedycznej praktycznie wszystkie metody terapii in‑
dywidualnej mogą być używane w kontekście grupowym.
To, co charakteryzuje terapię grupową, nie jest wybraną specyficzną metodą, ale
raczej dynamiczna interakcja stwarza dodatkowe możliwości dla procesu terapii in‑
dywidualnych klientów. Może to ostatecznie prowadzić do zwrotu w procesie i uzy‑
skania pozytywnego wyniku. To, jak poszczególne korzyści terapii grupowej mogą się
ujawnić, zostanie przedstawione w opisach przypadków poniżej. Miejmy nadzieję,
że posłużą one za źródło inspiracji dla logopedów pragnących włączyć pracę z grupą
do swoich opcji terapeutycznych. Należy podkreślić, że mogły tu być zastosowane
różne metody lub programy we wszystkich grupach, ale celem nie jest wyjaśnianie
lub uzasadnianie żadnej z nich, lecz ukazanie, jak kontekst grupowy przyczynia się
do wzmocnienia procesu terapii.
Opis przypadku 1: grupa przedszkolna
Uczestnicy: 6 dzieci pomiędzy 4,3 i 5,8 rokiem życia.
Płeć: 4 chłopców (4,3; 4,9; 5,4; 5,5) i 2 dziewczynki (4,7; 5,8).
Cel: praca nad desensytyzacją przez ćwiczenia w formie zabawy.
Wybrana terapia: Mini‑KIDS (program dla dzieci przedszkolnych).
Mini‑KIDS zostało wybrane jako program terapii dla tej grupy, ponieważ uznano,
że będzie odpowiedni do realizacji celu terapii oraz wieku uczestników. Program
stawia sprawę jasno – „dzieci mogą się jąkać” – i podkreśla, że łagodne i łatwe ją‑
kanie (repetycje) powinny być akceptowane, a nawet powinno się do nich zachę‑
cać uczestników poprzez zabawę z dobrowolnym jąkaniem. Celem programu jest
spowodowanie, aby dzieci podchodziły do swojego jąkania z akceptacją i tolerancją,
zapobiegając w ten sposób ciężkim momentom jąkania (bloki), stosowaniu strate‑
gii walki i negatywnym emocjom związanym z jąkaniem (zobacz dalsze opisy w in‑
nych rozdziałach).
W programie Mini‑KIDS stosuje się konkretne przedmioty dla zidentyfikowania
jąkania i rozmów o nim. Ważne jest stworzenie bezpiecznego i neutralnego języka,
którego dziecko będzie mogło używać do opisania swoich doświadczeń, gdy poja‑
wia się jąkanie. Dowolny jest wybór obiektów używanych do identyfikacji jąkania,
ale powinny być one reprezentatywne dla różnych typów jąkania, które istnieją.
W tym przypadku Kubuś Puchatek jest używany dla bloków, Tygrysek dla repety‑
cji, a Prosiaczek dla prolongacji.
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Podczas pierwszej sesji grupowej dzieci poznały się. Wstępnej identyfikacji i de‑
sensytyzacji za pomocą pseudojąkania dokonano w naturalnej rozmowie. Wybrano
neutralny język. Wszystkie dzieci zidentyfikowały momenty jąkania, reagując na nie
podczas wykonywanych czynności, gdy pojawiały się takie imitowane problemy
z płynnością mowy. Rozmowa poniżej czytelnie ilustruje naturalność komunikacji:
Dziewczynka do logopedy (L): Czy utknąłeś/zablokowałeś się na słowie?
L: Tak, wszyscy słyszeliście?
Dzieci: Tak (niektóre kiwają głowami).
Dziewczynka: …tak, jak ja czasem…
Dzieci: Ja też… ja również.
L: Może wszyscy czasem blokujecie się na słowach?
Dzieci spoglądają na siebie i kiwają głowami.
Dziecko: To jesteśmy… jakoś tak… podobni…
L: Taak… Czy słowa robią coś jeszcze poza blokowaniem się?
Dziecko: Moje czasem jakby podskakiwały.
L: Robią tak? Wła‑wła‑właśnie tak?
Dzieci: Tak… Moje też.
L: Czyli czasem się blokują, a czasem podskakują…
Dzieci: Mmm… Tak (niektóre kiwają głowami).
L: Może damy imię takim słowom. Słyszeliście o Kubusiu Puchatku?
Dziecko: Tak, on lubi miód.
L: Tak, a jak go zje za dużo, może się zablokować w słoiku.
Dziecko: Bo jego brzuch robi się duży.
L: To może nazwiemy te słowa „kubusiowe słówka”?
Dzieci (podekscytowane): Tak.
Dziecko: A co z podskakującymi słowami?
L: Powinny też dostać swoje imię?
Dzieci: Tak.
L: Słyszeliście o Tygrysku z książki o Kubusiu Puchatku?
Dzieci, przerywając sobie, rozmawiają o Tygrysku.
L: Tygrysek zwykle nie chodzi na nogach… Czy ktoś pamięta, co robi zamiast tego?
Dzieci: Podskakuje… na ogonie… cały czas.
L: Tak, on podskakuje… Tak jak czasem mogą to robić słowa…
Dziecko: To są „słowa‑tygryski”.
L: Powinniśmy je nazwać „słowa‑tygryski”? Jak sądzicie?
Dziecko: Tak, kiedy słowo podskakuje jak Tygrysek.
Dziecko: Właśnie tak (pokazuje zabawkę Tygryska) – po‑po‑podskakuje.
Dziecko: Mogę spróbować – poo‑poo‑podskakuje.
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Wszystkie dzieci próbują podskakiwać na słowie jak Tygrysek.
L: Teraz wszyscy już spróbowaliście podskakiwać jak Tygrysek.
Dziecko: Tak, ale udając.
L: No cóż, nie brzmi to całkiem podobnie do tego, gdy słowo po‑po‑podskakuje
naprawdę?
Dziecko: Tak jak Twoje zrobiło teraz…
L: Tak…? Czy to ma znaczenie?
Dzieci: Nie… Wcale nie… Jest w porządku.
L: To może pozwolimy im trochę poskakać…
Dziecko: Możemy skakać celowo.
L: Oczywiście, że możecie. Jak to robiliście przed chwilą.
Dziecko: To było zabawne.
L: Mogę Wam zdradzić sekret?
Dzieci (podekscytowane): TAAK… Proszę nam powiedzieć (niektóre kiwają głowami).
L: Jeśli słowo się zablokuje, możecie na nie skoczyć.
Dziecko: Na „kubusiowe słówka”?
L: Właśnie. Jeśli trafisz na „kubusiowe słówko”, możesz na nie skoczyć.
Dziecko: Przestanie być zablokowane?
L: Tak, jak wtedy, gdy kurczy się brzuch Puchatka i uwalnia się.
Dzieci: Spróbuję to zrobić… Ja też… I ja…
L: Możemy to nazwać sztuczką Tygryska.
Dziecko: Lubię magiczne sztuczki.
Dziecko: Ja też.
W powyższym przykładzie logopeda używa kilku słów wprowadzonych przez dzie‑
ci i tworzy język umożliwiający opisywanie jąkania i rozmowy o nim na warunkach
zaproponowanych przez dzieci. Tworzy to strefę bezpieczeństwa i spójności gru‑
py, w której jąkanie jest nie tylko tolerowane i akceptowane, ale również zachę‑
ca się dzieci do dobrowolnego jąkania w formie łatwych repetycji. Dzieci mogą
czuć się częścią społeczności zamiast być wyizolowane (Reardon, Reeves, 2002).
Słysząc jąkanie innych dzieci, czują się komfortowo, przyznając się do swojego
jąkania. Wspólnie identyfikują różne rodzaje jąkania i przekonują się wzajemnie,
że jąkanie nie jest wielką sprawą. Według Everard (2007) w procesie tym zostają
wzmocnione samoocena i pewność siebie, a także może rozwinąć się pozytyw‑
na postawa wobec jąkania. W takich okolicznościach powstanie wstydu czy lęku
przed jąkaniem i pojawienie się strategii unikania i wtórnych zachowań jest mniej
prawdopodobne.
Podobne życzliwe podejście może być zastosowane również w terapii indywi‑
dualnej, ale grupa tworzy wspólnotę, która wzmacnia proces neutralizowania jąka‑

Rozdział 14: Refleksje logopedy na temat terapii grupowej

475

nia. Zgodzenie się z osobami w podobnej sytuacji, że jąknie jest w porządku, może
być o wiele bardziej efektywne niż usłyszenie tego od terapeuty. Wskazuje to na
to, że nigdy nie powinno się nie doceniać znaczenia rozmów z dziećmi o jąkaniu
w naturalny i neutralny sposób. Dostosowany do potrzeb dzieci, powstały na ich
warunkach język pomoże im wyrazić myśli, uczucia i doświadczenia w rozmowie
z innymi. Udział w grupie terapeutycznej wydaje się wzmacniać pozytywny pro‑
ces, który inicjuje, ponieważ uczestnicy posiadający podobne punkty odniesienia
mogą identyfikować się z wybranym przez siebie językiem. Nie ma dowodów su‑
gerujących, że powinniśmy obawiać się uświadamiania dzieciom ich jąkania, co
miałoby spowodować pogorszenie się ich zaburzenia. Przeciwnie, dzieci wydają
się reagować pozytywnie, gdy proponuje się im słowa, do których mogą się od‑
nieść, i według rodziców często okazują wtedy wyraźnie oznaki ulgi.
Jedno z dzieci z omawianej grupy z podnieceniem powiedziało swojej mamie po
pierwszej sesji: „Mamo, jeżeli w domu zablokuję się na jakimś słowie, wyskoczę
z niego jak Tygrysek”. Mama odpowiedziała: „Wspaniały pomysł! I możesz opowie‑
dzieć wszystko tacie”. Odpowiedź dziecka brzmiała: „Tak, o Puchatku i… Tygrysku…,
i podskoczyć na kilku słowach. Zamierzam mu powiedzieć… Czy mogę go popro‑
sić, żeby też podskoczył na jakimś słowie?”. Mama odpowiedziała: „Oczywiście, że
możesz. Możesz go nauczyć. Jak sądzisz, jak będzie się czuł?”. Po chwili namysłu
dziecko powiedziało: „Mam zamiar mu powiedzieć, że to jest w porządku”. Po raz
pierwszy, mimo iż dziecko jąkało się już od jakiegoś czasu, mieli okazję porozma‑
wiać i rozumieć się wzajemnie dzięki wspólnemu językowi. Było to ważne, ponie‑
waż dziewczynka do tej pory nigdy nie chciała mówić o swoim jąkaniu, chociaż
były widoczne negatywne oznaki, że jest go świadoma.
Kilkoro rodziców poinformowało nas, że ich dzieci po pierwszej sesji podskaki‑
wały w domu jak Tygrysek. Wszyscy donosili, że jąkanie było w tym tygodniu ła‑
twiejsze, a dzieci czuły się mniej nim dotknięte niż wcześniej. Wskazuje to na to,
że proces transferu już się rozpoczął i kontynuowanie zajęć w grupie miało go da‑
lej rozwijać. Dzieci były zachęcane do łagodnego i łatwego jąkania, a dobrowolne
jąkanie było stosowane w zabawach. Używanie podskakiwania jak Tygrysek, aby
poradzić sobie z „kubusiowymi słówkami”, kontynuowano w momentach ciężkiego
jąkania, ale ogólnie podkreślano, że jąkanie jest w porządku. Głównym celem sesji
terapeutycznych było wzmocnienie samooceny dzieci i pewności siebie związanej
z jąkaniem. Dzieci rozwinęły silną tożsamość grupową, która przyjęła jąkanie jako
naturalnie obecny, łączący je czynnik.
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Opis przypadku 2: dzieci w wieku szkoły średniej
Uczestnicy: 5 dzieci pomiędzy 11,2 i 12,7 rokiem życia.
Płeć: 3 chłopców (11,2; 12,3; 12,7) i 2 dziewczynki (11,7; 12,6).
Cel: praca z technikami upłynniania mowy w ćwiczeniach o różnym stopniu za‑
awansowania.
Wybrana terapia: Camperdown (program dla starszych dzieci i dorosłych).
Dla terapii tej grupy wybrano program Camperdown, ale należy podkreślić, że mo‑
gły być również zastosowane inne podejścia upłynniania mowy. Celem przytocze‑
nia tego przykładu jest pokazanie, jak kontekst grupowy pomaga wzmocnić proces
terapii, a nie omówienie konkretnej metody terapii.
W programie Camperdown pierwszym krokiem procesu terapeutycznego jest
nauczenie się określonego sposobu mówienia poprzez czytanie tekstu nagranego
jako modelowy – najpierw równocześnie z modelem, potem samodzielnie, naśladu‑
jąc modelowy sposób mówienia. Mowa ta charakteryzuje się bardzo wolnym tem‑
pem, frazowaniem, łagodnymi początkami, wolnym oddychaniem, przedłużonymi
samogłoskami itd. Dla klientów jest to zwykle na początku niezrozumiałe, dlatego
należy wyjaśnić cel „pogarszania” mowy w takim stopniu. Z mojej praktyki wynika,
że przekonanie ich do podjęcia próby nie jest trudne, gdy zrozumieją, że nie jest to
sposób, w jaki mają się komunikować po opanowaniu techniki, ale próba nauczenia
głosu całkiem nowej metody mówienia.
W pracy z dziećmi można jeszcze wprowadzić element współzawodnictwa, aby
na początku zmniejszyć poczucie „nieporadności” ich mowy. Kto jest w stanie
najlepiej naśladować model mowy? Pomiędzy ćwiczeniami uczestnicy wyjaśniają
sobie, co robili, i udzielają sobie wzajemnie porad. Rozmowy, które toczą się pod‑
czas procesu, ilustrują, jak społeczność wprowadza dodatkowy wymiar do tera‑
pii jąkania.
Przykład 1:
Chłopiec: Nie jąkam się, imituję model mowy.
Dziewczynka: Ja też nie.
Chłopiec: Zastanawiam się, dlaczego…
Dziewczynka: Bo tempo mowy jest takie wolne.
Chłopiec: Ale nie jąkam się również, gdy zapominam i mówię szybciej…
Dziewczynka: Hmm… Zastanawiam się, jak szybko można mówić, zanim zacznie
się znów jąkać.
Chłopiec: Taa, bo nie będę mówić jak model w szkole.
Dziewczynka: Nie, to byłoby dziwaczne.
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Chłopiec: Mmmm, ale nasz logopeda powiedział, że to tylko podczas uczenia się
tego.
Dziewczynka: Taa, być może można mówić trochę wolniej…
Chłopiec: …albo tylko czasami.
Ta konwersacja ilustruje, że dzieci są świadome, iż mowa modelu daje im kontrolę
nad jąkaniem, i zastanawiają się, dlaczego. Mimo to jest dla nich jasne, że nie chcą
mówić w sposób tak przerysowany/przesadny jak model. Grupa dostarcza kontek‑
stu, w którym dzieci mogą dzielić się swoimi obawami i uzyskać potwierdzenie od
innych. Jednocześnie stoją przed wyzwaniem bycia bardziej cierpliwymi i oczeki‑
wania, dokąd terapia je zaprowadzi.
Następnym krokiem po nauczeniu się mówienia jak model jest badanie, jak da‑
lece mowa musi być przerysowana, aby zapewniała kontrolę nad jąkaniem. Powoli
dzieci poruszają się w dół skali od 10 do 0, gdzie 10 jest mową modelu, a 0 oznacza
niezastosowanie techniki w ogóle (co w rzeczywistości nie jest celem, ponieważ dwa
lub trzy punkty na skali reprezentują granice normalnego tempa mowy). Celem jest
raczej wyeliminowanie jąkania i jeżeli dzieci osiągają ten cel przy tempie mowy np.
6, mogą zdecydować się pozostać przy tym tempie. Jeżeli później uda im się nie ją‑
kać przy tempie mowy 3, mogą pozostać przy tym tempie etc.
Wszystkie dzieci w grupie zbliżyły się do mowy brzmiącej naturalnie (bez jąkania),
ale same nie mogły w to uwierzyć. Gdy indywidualnie robimy coś ze swoją mową,
naturalne będzie oczekiwanie, że inni to zauważą i trudno jest postrzegać swoja
mowę jako normalną. Nagrania mogą pokazywać naturalność mowy, ale informacje
zwrotne od osób w podobnej sytuacji również wzmacniają pozytywną percepcję.
W połączeniu mogą spowodować zmianę od bycia sceptycznym wobec techniki do
zaufania jej. Ilustruje to następny przykład.
Przykład 2:
Dziewczynka 1: Czuję się niezdarnie, mówiąc w ten sposób…
Dziewczynka 2: Ja też.
Dziewczynka 1: …ale nie brzmisz dla mnie niezdarnie.
Dziewczynka 2: Ani ty.
Dziewczynka 1: Mówisz tak, żeby być miła?
Dziewczynka 2: Nie.
Dziewczynka 1: Ale brzmię całkiem inaczej niż zwykle…
Dziewczynka 2: Naprawdę nie, posłuchaj nagrania.
Dziewczynki słuchają nagranej rozmowy, w której stosują technikę.
Dziewczynka 1: Ledwo mogę usłyszeć jakąś różnicę…
Dziewczynka 2: To Ci właśnie powiedziałam.
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Dziewczynka 1: To brzmi tak niezdarnie w mojej głowie.
Dziewczynka 2: Tak, ja też tak czuję, ale na nagraniu brzmi całkiem normalnie.
Dziewczynka 1: Być może wypróbuję to w szkole.
Dziewczynka 2: Ja też… może…
Dziewczynka 1: Martwię się, że mi się nie uda… i zacznę się jąkać, wiesz?
Dziewczynka 2: Jeśli Ci się nie uda, możesz zrobić to, co zwykle…
Dziewczynka 1: Mmmm…
W tej rozmowie widzimy, że dziewczynki rozwinęły wstępne zaufanie do techniki.
Zaczynają powoli rozumieć, że zmieniony wzorzec mowy (mówienie przy zastoso‑
waniu techniki) zawsze będzie bardziej odczuwany jako przerysowany dla mówią‑
cego niż dla słuchacza. Dziewczynki boją się wypróbować zastosowanie techniki
w codziennym życiu, ale podejmują wyzwanie w tej rozmowie. Pomagając sobie
wzajemnie, kwestionują własne postrzeganie, że mówienie z użyciem techniki bę‑
dzie brzmiało niezdarnie. Obie cieszą się pomysłem użycia techniki w szkole, ale są
zdenerwowane ewentualnym niepowodzeniem lub ośmieszeniem.
Problemy takie jak powyższy występują często w terapii i trudno jest się z nimi
mierzyć. W grupie dziewczynki od razu jednak rozpoznają swoje lęki i stawiają im
czoła. Jak powiedziała jedna z nich: „Jeśli Ci się nie uda, możesz zrobić to, co zwy‑
kle…”. Ma tutaj na myśli zastąpienie danego słowa innym, co jest strategią często sto‑
sowaną przez drugą dziewczynkę, aby uniknąć jąkania. Przez powiedzenie tego uda‑
je się jej zmniejszyć obawę koleżanki przed zastosowaniem techniki w codziennym
życiu. Zachęca również koleżankę do dania szansy technice przy pomocy postawy:
„Co mam do stracenia?” i „Co najgorszego może się zdarzyć?”. Logopeda może oczy‑
wiście również zachęcać w podobny sposób, ale we wspólnocie grupy rozwija się
pewien wymiar, który jest trudny do imitowania. Poczucie jedności między uczest‑
nikami dzielącymi to samo doświadczenie powoduje, że mogą oni wspierać się wza‑
jemnie w sposób zasadniczo różny od tego, w jaki wsparcia mógłby udzielić logopeda.
Poczucie jedności/wspólnoty, które rozwija się między członkami grupy, podnosi
samoocenę i buduje pewność siebie (Everard, 2007; Hearne i in., 2008). Wzajemne
wsparcie w grupie zwiększa szanse na to, że uczestnicy będą w stanie skonfronto‑
wać się ze swoimi lękami przed wejściem w sytuacje życia codziennego, których
wcześniej unikali. Ale najpierw muszą skonfrontować się z własną percepcją ich
odbioru przez słuchaczy, gdy zastosują technikę upłynniania mowy. Powszechnym
wrażeniem było, że odbiorcy będą ich postrzegać jako niezdarnych, innych, dziw‑
nych itd. Aby się z tym zmierzyć, grupa wyszła z budynku, a terapeutka mówiła
z użyciem techniki w różnych kontekstach, umożliwiając uczestnikom obserwo‑
wanie reakcji innych osób. Wszyscy zgodzili się, że terapeutka używała techniki
w tym samym (jeżeli nie wyższym) stopniu, niż uczestnicy musieliby użyć w celu
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kontroli nad swoim jąkaniem. Po powrocie do sali przedyskutowali różne aspek‑
ty tego ćwiczenia.
Chłopiec: Dobrze słyszałem, że mówiła pani wolniej.
Dziewczynka: Tak, pani mówiła wolniej niż my w ćwiczeniach.
Terapeutka: Czy były jakieś reakcje?
Chłopiec: Nikt nie patrzył na panią ze zdziwieniem.
Dziewczynka: Myślałam, że ktoś tak popatrzy.
Terapeutka: …a mówiłam bardziej przesadnie, niż to zwykle robimy?
Chłopiec: Tak, tym razem pani mowa była naprawdę wolna…
Terapeutka: Czego mogło to nas nauczyć?
Dziewczynka: Że możemy mówić naprawdę wolno i nikt się nie będzie tym przej‑
mował.
Chłopiec: Ale nie musimy…
Dziewczynka: OK, moglibyśmy… jeżeli nagle się zająkniemy.
Dzieci patrzą na terapeutkę z wyczekiwaniem.
Terapeutka: Tak, moglibyście potrzebować czasem mówić z większą przesadą, jeśli
chcecie kontrolować.
Chłopiec: To jednak spoko… że możemy mieć kontrolę.
Chłopiec: Tak, spoko.
Dziewczynka: Zamierzam wypróbować to jutro w szkole…
Terapeutka: To może wszyscy spróbujecie przed naszym następnym spotkaniem…
Wszystkie dzieci potwierdzają i wzajemnie się zachęcają.
Wszystkie dzieci w grupie zgadzają się „dać szansę technice” przed następną sesją.
Konwersacja wykazuje, że dzieci nabrały przekonania do nowego sposobu mówienia.
Zaprezentowano im dowody, że technika może być stosowana w codziennym ży‑
ciu, bez ryzyka, że inni będą reagować na ten sposób mówienia. Rozmowy z innymi
członkami grupy zapewniły im nowe perspektywy patrzenia na utrwalone przeko‑
nania. Mogły one ćwiczyć używanie techniki w bezpiecznym kontekście, w sposób
eliminujący przepaść między środowiskiem terapeutycznym i prawdziwym życiem.
Wielu logopedów przyznaje, że ich zdaniem proces ten jest trudny i z kolei te‑
rapia grupowa może być bardzo pomocna. W tym przypadku grupa najpierw na‑
uczyła się nowej techniki i wyćwiczyła ją w małym, bezpiecznym społecznym kon‑
tekście i dzieci otrzymały informacje zwrotne od innych z tym samym problemem.
Następnie grupa wkroczyła na arenę, na której uczestnicy mogli skonfrontować się
z lękiem oraz unikaniem jąkania i dostosować swoje przekonania co do tego, jak
inni będą oceniać stosowaną przez nich technikę. W końcu grupa udzielała wspar‑
cia przy wprowadzeniu zmian w życie.
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Konkluzje i implikacje
Celem tego rozdziału jest przedstawienie przykładów klinicznych na to, jak tera‑
pia grupowa może potencjalnie wzmocnić efekt terapii jąkania. W rezultacie nie
jest to ani badanie jakościowe, ani ilościowe, ani studium przypadku. Mam nadzie‑
ję, że jest to cenny materiał w kontekście szerokiego obrazu jąkania i jego terapii.
Zarówno doświadczenie terapeutyczne, jak i teoria oparta na faktach naukowych
z pokrewnych dyscyplin pokazują, że terapia grupowa może dodać pozytywny wy‑
miar do terapii jąkania – albo jako podstawowa/jedyna opcja, albo jako uzupełnie‑
nie terapii indywidualnej.
Korzyścią z uczestnictwa w grupie, pierwszą i zasadniczą, jest poczucie przynależ‑
ności do bezpiecznej społeczności, które przyczynia się do wzmocnienia pozytyw‑
nej samooceny. Wydaje się ponadto oczywiste, że grupa tworzy bezpieczny kon‑
tekst, w którym można stawić czoła niepokojowi, lękowi i unikaniu jąkania. Może
też przyczynić się do zmniejszenia przepaści między gabinetem terapeuty a praw‑
dziwym życiem i zapewnić lepszą stabilizację i długotrwały efekt terapii. Niemniej
ważne jest zagadnienie jakości życia, na co zwraca się coraz większą uwagę w ostat‑
nich latach. W żaden sposób nie oznacza to zastąpienia terapii indywidualnej, ale
powinno się poważnie rozważyć tę opcję. Czasem może to być terapią właściwą,
czasem uzupełnieniem lub kontynuacją pracy indywidualnej. Nie można wyelimi‑
nować możliwości, że nie będzie to forma dla wszystkich, ale wynika z mojego do‑
świadczenia, że większość klientów dostosowuje się, korzysta z terapii grupowej
i wspaniale w niej funkcjonuje.
W artykule starałam się podzielić moim doświadczeniem terapeutycznym i poka‑
zać, że terapia jąkania w grupach nie wymaga wyjątkowych kompetencji. Wszyst‑
kie podejścia, które stosujemy w pracy indywidualnej, można przenieść do terapii
grupowej. Nie ma powodu, dla którego terapie grupowe miałyby nadal być zbyt
rzadko stosowane przez logopedów – szczególnie, że większość istniejących do‑
wodów wskazuje na efektywność terapii grupowej. Oczywiście istnieje potrzeba
dalszych badań naukowych, aby terapia grupowa mogła być uznana za opartą na
dowodach naukowych, ale informacje zwrotne od znaczącej liczby klientów, któ‑
rzy wzięli udział w terapii grupowej, sugerują, że ta forma terapii nie powinna zo‑
stać przeoczona.

Pytania kontrolne
1. Jakich kompetencji wymaga prowadzenie grupowej terapii jąkania?
a) udokumentowanych kompetencji w podejściach do terapii grupowych;
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b) minimum kompetencji w podejściach terapeutycznych dla grup;
c) wymagane są kompetencje w programach zaadaptowanych do sesji grupo‑
wych;
d) nie wymaga żadnych wyjątkowych kompetencji.
2. Które podejścia są odpowiednie dla grupowej terapii jąkania?
a) podejścia zaprogramowane specjalnie dla terapii grupowej;
b) wszystkie podejścia stosowane w terapii indywidualnej;
c) podejścia koncentrujące się na upłynnianiu mowy;
d) podejścia koncentrujące się na modyfikacji jąkania.
3. Dla jakich klientów będzie odpowiednia terapia grupowa?
a) dla tych, którzy korzystają z niej jako z podstawowej formy terapii;
b) dla tych, u których nie sprawdza się terapia indywidualna;
c) dla wszystkich klientów szukających terapii jąkania;
d) dla tych, dla których jest ona tylko uzupełnieniem terapii indywidualnej.
4. Jakie korzyści mogą odnieść klienci z grupowej terapii jąkania?
a) doświadczenie przynależności do społeczności;
b) redukcję poziomu lęku i zwiększenie poziomu akceptacji;
c) lepszą generalizację wyników terapii;
d) wartość społeczno‑ekonomiczną;
e) wszystkie powyższe.
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Mobbing doświadczany przez jąkające się dzieci:
sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem
oraz działania prewencyjne
Wstęp
Czym jest mobbing?
Mobbing został uznany za poważny problem w środowisku szkolnym, dostrzeżono
również jego negatywny wpływ na zdrowie fizyczne oraz psychiczne (Moore i in.,
2017). Od momentu ukazania się przełomowej pracy Olweusa (1993, 1997) i jego
współpracowników (Olweus i in., 2007) w kwestii konceptualizacji tego zjawiska
istnieje konsensus. Jest ono definiowane z wykorzystaniem trzech kluczowych ele‑
mentów – są to: intencja wyrządzenia krzywdy, powtarzalna natura zachowań agre‑
sywnych i brak równowagi sił pomiędzy sprawcą/sprawcami a ofiarą (Gaffney i in.,
2019; Centers for Disease Control and Prevention, 2014; PrevNet, 2020). Ofiary
prześladowania są zwykle słabsze od prześladowcy/prześladowców i czują, że nie
mogą się łatwo obronić (Gafney i in., 2019). Badania dowodzą, że nawet pojedynczy
incydent prześladowania może spowodować głęboki ból o charakterze społecznym
oraz mieć długoterminowe, szkodliwe konsekwencje, będąc wielokrotnie przeży‑
wanym w pamięci ofiary (Chen i in., 2008).
Prześladowanie możemy ująć w dwie kategorie – bezpośrednie i pośrednie (Rig‑
by, 2007). Prześladowanie fizyczne i werbalne traktujemy jako formy bezpośrednie,
podczas gdy społeczne i internetowe dręczenie (cyberprzemoc) uznajemy za formy
pośrednie (Wang i in., 2009). Zachowania typu bullying mogą pojawiać się w wielu
kontekstach, np. w szkole, miejscu pracy, wśród rodzeństwa i w wymienionym wyżej
internecie (Gafney i in., 2019). W kontekście szkolnym jest ono złożonym zjawiskiem
społecznym, które często rozgrywa się nie tylko między prześladowcą a ofiarą, nie
występuje w izolacji (Salmivalli, 2010). Jednostki mogą być bowiem zaangażowane
w proces prześladowania nie tylko jako sprawca i ofiara, ale również jako obser‑
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watorzy, obrońcy, podżegacze (Zych i in., 2017). Uważa się, że bardziej podatne na
prześladowanie w formie pośredniej są dziewczynki, chłopcy doświadczają raczej
bezpośrednich form mobbingu (Björkqvist, 1994).
Dotychczasowe badania pokazują zróżnicowany poziom powszechności zjawi‑
ska prześladowania – prawdopodobnie z uwagi na zastosowanie różnych strategii
pomiaru i definicji mobbingu (Menesini, Salmivalli, 2017). Metaanaliza 80 międzyna‑
rodowych badań naukowych przeprowadzona przez Modecki, Minchin, Harbaugha,
Guerrę i Runionsa (2014) określa wskaźnik występowania dzieci zaangażowanych
w prześladowanie innych: 34,5% działających jako sprawcy i 36% będących ofiara‑
mi. Wang, Iannotti i Nansel (2009) dokonali wcześniej analizy typów prześladowania
doświadczanego przez uczniów. Wyniki ich dociekań były następujące: 20,8% dzieci
w wieku szkolnym potwierdziło fizyczne prześladowania, 53,6% dzieci było dręczo‑
nych werbalnie, 51,4% doświadczyło społecznego mobbingu, a 13,6% było ofiarami
cybermobbingu.
Pomimo wyżej wymienionych liczb prześladowanie może umknąć uwadze, wiele
przypadków nie zostaje odnotowanych, stąd w efekcie częstość występowania zja‑
wiska zostaje zaniżona. Powodem może być to, że osoby prześladowane nie mówią
o tym z powodu wstydu, lęku przed reperkusjami lub innych ograniczeń – np. języ‑
kowych (Novick, Isaacs, 2010). Przyczyną może być też brak właściwego przygoto‑
wania nauczyciela i zarazem brak zdolności zidentyfikowania tego typu zachowań
przemocowych w klasie (Oldenburg i in., 2016).
Konsekwencje prześladowania
Wydaje się jasne, że będąc nie tylko kwestią społeczną, mobbing wpływa nega‑
tywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. Systematyczny przegląd 165 artykułów
przeprowadzony niedawno przez Moore i in. (2017) zidentyfikował statystycznie
istotne powiązania pomiędzy byciem prześladowanym i niekorzystnymi wynikami
zdrowotnymi o charakterze psychospołecznym i fizycznym. Najsilniejsze relacje wy‑
kryto pomiędzy prześladowaniem a depresją, niepokojem, a także myślami samo‑
bójczymi. Autorzy konkludują ponadto, że istnieje związek przyczynowo‑skutkowy
między byciem ofiarą prześladowania i problemami ze zdrowiem psychicznym czy
używaniem substancji psychoaktywnych. Mobbing może również prowadzić do ab‑
sencji w szkole, niepokoju szkolnego u dziecka (Rothon i in., 2011), słabszej pamięci
(Vaillancourt i in., 2011) i funkcji kognitywnych (np. Lupien i in., 2007). Te ustalenia
wskazują zatem na konieczność wprowadzenia w życie efektywnych interwencji
zapobiegających mobbingowi w szkole.
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Częstotliwość i charakter prześladowania związanego z jąkaniem
Kanada i Stany Zjednoczone
Ustalenia naukowe dowodzą, że dzieci z upośledzeniami i specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi są bardziej narażone na prześladowanie. Odsyłamy tutaj czytelnika
do przeglądu 32 badań, którymi objęto uczniów z różnymi formami niepełnospraw‑
ności pochodzących z wielu krajów anglojęzycznych (Rose i in., 2011). Dowody su‑
gerują taką samą zależność w przypadku jąkających się dzieci.
Badanie koncentrujące się na prześladowaniu doświadczanym przez jąkające się
dzieci rozpoczęło się w 1998 roku. Przy użyciu Teasing and Bullying Questionnaire –
TBQ (Dokuczanie i znęcanie się nad jąkającymi się dziećmi – kwestionariusz dla dzieci)
(Langevin i in., 1998; Langevin, 2002) rozpoznano częstotliwość i naturę prześlado‑
wania. Pytania w kwestionariuszu łączyły prześladowanie z jąkaniem, ale też z in‑
nymi kwestiami (np. kolor włosów, waga). W 2013 roku Marilyn Langevin zaktuali‑
zowała ustalenia z 1998 roku przy pomocy badania retrospektywnego 44 jąkających
się dzieci w wieku od 6 do 13 lat (41 chłopców; średni wiek = 9,34 lata, SD = 1,58).
Te nieopublikowane wyniki z 2013 roku uświadomiły, że 65% grupy badawczej spo‑
tkało się z prześladowaniem z powodu jąkania, z czego 52% dzieci odnotowało
prześladowanie raz w tygodniu lub częściej (w 1998 roku odpowiednio: 59% i 56%),
a 97% dzieci martwiło się z powodu bycia prześladowanym w związku z jąkaniem,
35% martwiło się cały czas (w 1998 roku odpowiednio: 81% i 35%). Większy odsetek
prześladowania jąkających się i jego wpływ w 2013 roku w porównaniu z grupą ba‑
dawczą z 1998 roku może być wyjaśniony większą gotowością jąkających się dzieci
do otwartego mówienia o problemie.
Rozważania nad naturą doświadczanego prześladowania, zgłaszanego przez
dzieci z grupy z 1998 roku, pozwalają np. na takie konstatacje: 1) przedrzeźnianie
jąkania, wyśmiewanie i przezywanie były najczęściej doświadczanymi formami drę‑
czenia; 2) dzieci jąkające się najczęściej były prześladowane na podwórku i w kla‑
sie. Wyniki te mają wpływ na opracowywanie programów/strategii prewencyjnych
dla jąkających się dzieci. I tak np. należy wziąć pod uwagę, że prześladowanie na
podwórku występuje na ogół pod nieobecność dorosłych. Zgodnie z ustaleniami
z 1998 roku dzieci jąkające się są dręczone również z innych powodów. W sumie
23% dzieci nigdy nie stało się ofiarami prześladowania z powodu jąkania bądź in‑
nych przyczyn; zatem 77% uczestników badania spotkało się z prześladowaniem
(z powodu jąkania albo nie).
Blood i Blood konsekwentnie sygnalizują, że jąkający się nastolatkowie są bardziej
zagrożeni prześladowaniem niż ich niejąkający się rówieśnicy (2004; zob. też Blood,
Blood i in., 2011). Najwyższe szacunki pojawiły się w 2007 roku, kiedy to jąkające
się dzieci były znacznie bardziej narażone na prześladowanie (65%) w porównaniu

488

Marta Węsierska, Marilyn Langevin, Katarzyna Węsierska

ze swoimi niejąkającymi się rówieśnikami (22%). Badania Gordona Blooda i Ingrid
Blood (2016) pozwoliły odnotować także podwyższony poziom lęku u jąkających się
(dzieci jąkające się uzyskiwały wyższe wyniki w zakresie lęku przed interakcją spo‑
łeczną i negatywną oceną w porównaniu z niejąkającymi się dziećmi z grupy kon‑
trolnej). W świetle innych ustaleń (Blood, Blood i in., 2011) uczniowie jąkający się
wykazywali niższą samoocenę i mniej optymistyczną postawę wobec życia w po‑
równaniu z niejąkającymi się rówieśnikami. Kolejną negatywną korelację ustalono
pomiędzy wiktymizacją a wysoką samooceną i satysfakcją z życia. W dodatku ją‑
kające się dzieci traktuje się stereotypowo jako bardziej niepewne, nieśmiałe, za‑
lęknione lub mniej chętne do komunikacji (Blood i in., 2001; Betz i in., 2008); po te
charakterystyki sięga się również w odniesieniu do dzieci podatnych na prześlado‑
wanie (Espelage, Holt, 2001; Garrett, 2003).
Japonia
Badanie przeprowadzone w 2019 roku przez Kikuchiego i in. również potwierdza,
że jąkające się dzieci znajdują się w grupie podatnej na prześladowanie oraz że
mają tendencję do zapamiętywania nieprzyjaznych interakcji z rówieśnikami. Ki‑
kuchi zapytał jąkające się dzieci (w wieku od 3 do 12 lat): czy czuły się nieszczę‑
śliwe z powodu swoich doświadczeń; czy rówieśnicy zadawali im pytania doty‑
czące tego, dlaczego mówią w taki sposób; czy naśladowali i/lub wyśmiewali ich
mowę. Wyniki pokazują, że ponad dwie trzecie dzieci było w jakimś momencie
przedrzeźniane i wyśmiewane. Pytania o sposób mówienia zdarzały się przy tym
o wiele częściej niż wyśmiewanie lub naśladowanie. Zgodnie z opisanymi powyżej
kanadyjskimi danymi Langevin dzieci czuły się w większości nieszczęśliwe z po‑
wodu takich wydarzeń.
Polska
Ogląd mobbingu doświadczanego przez polskie jąkające się dzieci (P‑CWS) w po‑
równaniu z ich typowo rozwijającymi się rówieśnikami (TDC) i grupą dzieci z in‑
nymi zaburzeniami mowy (inne SLD) został podjęty w 2013 roku (Langevin i in.,
2016). Ogółem w badaniu uczestniczyło 245 dzieci; 157 chłopców i 88 dziewczy‑
nek. Uczestnicy (w wieku od 7 do 13 lat; średnia wieku = 10,24 lat, SD = 1,57) zostali
wybrani z 7 polskich województw. W badaniu brało udział 75 jąkających się dzieci
CWS (55 chłopców), 73 dzieci z innymi zaburzeniami mowy SLD (52 chłopców) i 97
typowo rozwijających się dzieci TDC (50 chłopców). U dzieci z innymi zaburzeniami
mowy SLD 15% miało specyficzne zaburzenie mowy; u pozostałych występowały
zaburzenia fonologiczne. Użyto polskiej wersji kwestionariusza Teasing and Bullying
Questionnaire – TBQ opracowanego przez Langevin i in. (1998). TBQ‑CS (Dokucza‑
nie i znęcanie się nad jąkającymi się dziećmi – kwestionariusz dla dzieci, wersja zaktu‑
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alizowana) (Langevin, 2002) został przetłumaczony na język polski przez Węsierską
i Wesierską w 2013 roku1. Proces ten obejmował tłumaczenie zwrotne, dokonane
przez rodzimego użytkownika języka polskiego i angielskiego. W celu pozyskania
kwestionariusza dla grup innych SLD i TDC słowo jąkanie zostało zastąpione sło‑
wem mówienie.
Wyniki wykazały, że aż 73% jąkających się dzieci zgłosiło bycie nękanym z po‑
wodu jąkania. Tylko 6% TDC (dzieci rozwijających się typowo) i 18% innych SLD
(dzieci z innymi zaburzeniami mowy) raportowało bycie dręczonym z powodu
mówienia. W dodatku 51% CWS (dzieci jąkających się) zgłosiło mobbing z innych
powodów, co w porównaniu z 46% typowo rozwijających się dzieci i 38% dzieci
z innymi zaburzeniami mowy (inne SLD) wskazywało na to, że jąkające się dzieci
są bardziej narażone na jąkanie. Pod względem częstotliwości występowania prze‑
śladowania większość jąkających się dzieci zgłaszała mniej incydentów niż dwa na
tydzień, podczas gdy 9% potwierdziło utrzymywanie się nękania przez większość
dni w tygodniu, żadne dziecko nie przyznawało się jednak do bycia nękanym co‑
dziennie. Wzorzec ten był podobny do tego, który zaznaczał się w grupach TDC
i inne SLD. Jąkające się dzieci były zdecydowanie zmartwione prześladowaniem
z powodu ich jąkania, tylko 9% odpowiedziało, że dręczenie nie martwiło ich wcale;
większość (44%) wskazała, że była zmartwiona przez pewien czas, 25% większość
czasu, a 22% martwiło się cały czas. Dodatkowe pytania dotyczyły tego, gdzie naj‑
częściej dochodziło do prześladowania. Możliwe opcje obejmowały: klasę, koryta‑
rze szkolne, szkolne podwórko i drogę do i ze szkoły. Jak się okazało, dzieci były
najczęściej dręczone z powodu jąkania na korytarzach szkolnych i (równie często)
w klasie, najrzadziej zaś w drodze do szkoły oraz ze szkoły.
Prekursorzy badań w zakresie mobbingu doświadczanego przez jąkające się
dzieci
Badania naukowe skoncentrowane na środowisku społecznym jąkających się dzieci
w wieku przedszkolnym sugerują, że predylekcja do innego traktowania jąkających
się dzieci rozpoczyna się wcześnie. Ezrati‑Vinacour, Platzky i Yairi (2001) pokazali,
że 4‑letnie dzieci dostrzegały różnicę między mową z jąkaniem oraz płynną mową
i preferowały tę płynną. Badania Langevin, Packman i Onslowa (2009, 2010) uwi‑
daczniały negatywne reakcje dzieci w wieku przedszkolnym wobec jąkania, które
obejmowały dokuczanie, przedrzeźnianie lub ignorowanie dziecka jąkającego się
przez niejąkających się rówieśników. Te wczesne negatywne reakcje powodowa‑
1
Polska wersja kwestionariusza the Teasing and Bullying Questionnaire –TBQ jest dostępna na
stronie internetowej LOGOLab: www.logolab.edu.pl.
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ły u jąkających się dzieci ograniczenie mówienia, wycofywanie się i unikanie sytu‑
acji komunikacyjnych. Tego typu negatywna percepcja jąkających się dzieci może
przetrwać do późniejszego wieku szkolnego i adolescencji. Raport Evansa, Healeya,
Kawaiego i Rowland (2008) wykazał, że gdy uczniom szkoły średniej pokazano wi‑
deo z nagraniem jąkającego się chłopca, przyznali oni, że chłopiec z nagrania byłby
wyśmiewany z powodu swojego sposobu mówienia. Langevin, Packman i Onslow
(2009) stwierdzili również, że podczas gdy większość reakcji rówieśników na jąka‑
nie w środowisku przedszkolnym była pozytywna lub neutralna, zaobserwowano
także reakcje negatywne, stanowiące potencjalne zagrożenie dla interakcji spo‑
łecznych jąkających się dzieci. W badaniu jąkania przeprowadzonym w formie pi‑
semnej i skierowanym do dzieci Logan, Mullins i Jones (2008) zauważyli, że postaci
jąkające się były narażone na dokuczanie, przezywanie i mobbing, głównie przez
mówiących płynnie.
Potrzeba interwencji
Zgodność wyników badań przeprowadzonych wśród jąkających się dzieci i nasto‑
latków jest znaczna: prześladowanie zgłosiło 61% jąkających się dzieci w USA, 65%
kanadyjskich dzieci (zob. Blood, Blood, 2007), 66,6% japońskich dzieci (Kikuchi i in.,
2019) oraz 73% polskich dzieci (Langevin i in., 2016). Dane te potwierdzają wcześniej‑
sze wnioski, że jąkające się dzieci są bardziej narażone na mobbing w porównaniu
ze swoimi rówieśnikami rozwijającymi się typowo, zarówno z powodu ich mowy,
jak i innych przyczyn niezwiązanych ze sposobem mówienia. Co więcej, polskie wy‑
niki wskazują, że jąkające się dzieci stają się częściej ofiarami prześladowania niż
dzieci z innymi zaburzeniami mowy i języka. Wszystko to sygnalizuje wreszcie po‑
trzebę przygotowania programów interwencyjnych dotyczących mobbingu, a tak‑
że programów edukacyjnych w zakresie jąkania. Niewątpliwa jest ponadto praca
nad stworzeniem wspierającego środowiska szkolnego dla jąkających się dzieci,
w tym zapewnienie im rozwoju ich potencjału w aspekcie fizycznym i psychicznym,
z uwzględnieniem interakcji społecznych i osiągnięć w nauce.

Mobbing – interwencje
Bradshaw (2015) zalecała trzypoziomowe podejście w szkolnych programach in‑
terwencyjnych mieszczących się w ramach publicznej służby zdrowia. Poziom 1.
obejmuje podejście uniwersalne skierowane do wszystkich dzieci w określonym
środowisku szkolnym. Uniwersalne programy realizowane w klasie lub na forum
szkoły są powszechne w Europie (w tym np. w Wielkiej Brytanii) i Ameryce Pół‑
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nocnej (Bradshaw, 2015). Programy poziomu 1. zawierają projekty skoncentrowane
na poprawie atmosfery w szkole, postaw wobec jąkających się dzieci i (szczegól‑
nie) na zmianie zachowania biernych widzów. Poziom 2. dotyczy selektywnych in‑
terwencji zogniskowanych na dzieciach (np. dzieciach prześladujących bądź prze‑
śladowanych) lub małych grupach dzieci, które nie zareagowały odpowiednio na
uniwersalną interwencję poziomu 1. Jako przykłady interwencji z tego poziomu
Bradshaw przytacza treningi umiejętności społecznych i regulacji emocji. Poziom
3. to interwencje adresowane do jednostek lub małych grup uczniów. Bradshaw
sugeruje, że ten poziom zwykle odnosi się do zdrowia psychicznego i problemów
z zachowaniem i może obejmować członków rodziny w celu zapewnienia wspar‑
cia dzieciom. Jak podkreśla przywoływana autorka, potrzeby 80% uczniów mogą
być zaspokojone przy pomocy uniwersalnych programów, programy selektywne
odpowiadałyby na potrzeby 10−15%, a 5% uczniów potrzebowałoby interwencji
wskazanych/skierowanych.
Obecnie istnieje wiele programów interwencyjnych zapobiegających prześlado‑
waniu w szkołach. Wiele z nich opartych jest na pionierskiej pracy Olweusa (1993,
1997; zob. też Olweus i in., 2007). W metaanalizie 100 szkolnych programów pre‑
wencyjnych Gaffney i in. (2019) ustalili ich efektywność w zakresie zmniejszenia
użycia przemocy i wiktymizacji o odpowiednio 19−20% i 15−16%. Znacznie mniej
uwagi poświęcono tu jednak interwencjom antymobbingowym dla uczniów z in‑
nymi niepełnosprawnościami lub innymi cechami wyróżniającymi ich mowę, np.
zaburzeniami mowy, które nie muszą być ujmowane w kategorii „niepełnospraw‑
ność”. Dodajmy, że jąkanie się jest cechą wyróżniającą, przez jednych ujmowaną
w kategorii „niepełnosprawność”, przez innych natomiast nie. Na zaangażowaniu się
uczniów z niepełnosprawnościami w mobbing szkolny koncentrowało się wydanie
specjalne Remedial and Special Education z 2015 roku. Celem wydania było podejście
do tego zagadnienia z „perspektywy dynamiki społecznej, która sytuowała ryzy‑
ko stania się ofiarą, prześladowcą lub jednym i drugim w ramach kontekstu osoby”
(Farmer i in., 2015, 263). W ramach kontekstu osoby uczniowie z niepełnospraw‑
nościami rozpatrywani są pod kątem systemu społecznego, w jakim funkcjonują,
i tego, jak ich charakterystyka pasuje do systemu. Oprócz wezwania do podjęcia
badań naukowych w zakresie niepełnosprawności i wiktymizacji rówieśniczej na
skalę krajową, Farmer i in. (2015) stworzyli trzypoziomowy system, przedstawio‑
ny powyżej, w którym sugerują, że każdy poziom może obejmować interwencje
przeznaczone dla jednej klasy lub całej szkoły. Dostarczają oni również dalszych
przykładów interwencji, które mogą być wdrażane na każdym z poziomów. Z tego
badania (podobnie jak z innych przedstawionych w ww. wydaniu specjalnym) moż‑
na się wiele nauczyć.
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Interwencja wycelowana w mobbing związany z jąkaniem
W odniesieniu do jąkania większość prac koncentrowała się na polepszeniu postaw
wobec jąkających się dzieci. Jak to określiła Langevin (2000), „w stopniu, w jakim
postawa wpływa na to, jak jednostka myśli, czuje i jak postępuje, zmiana nastawie‑
nia ma fundamentalne znaczenie dla zmiany zachowania” (s. 6). Razem z pozytyw‑
ną postawą i zmianami zachowania mamy możliwość stworzenia dla jąkających się
dzieci bezpiecznego środowiska szkolnego, opartego na poczuciu przynależności
i społecznie wspierającego. Praca obejmowała podejścia z poziomu 1. i 3. Poniżej
zamieszczamy przykłady prac wykonanych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
niektórych krajach afrykańskich i w Polsce. Nie jest to wyczerpujący przegląd, a ra‑
czej wycinek działań podjętych w wybranych środowiskach. Być może możliwości
dla poważniejszej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz potencjalnej współpracy
stworzyłaby baza danych rejestrująca proces zmiany postaw i prewencyjnych prac
antymobbingowych na całym świecie.
Poziom 1: programy uniwersalne
Weidner, St. Louis i Glover (2018) badali efektywność programu Attitude Change and
Tolerance – InterACT (Zmiana postawy i tolerancja) (zob. też Weidner, 2015). InterACT
ma za zadanie poprawę postaw poprzez poszerzenie wiedzy dzieci na temat jąkania
i tolerancji wobec odmienności. Program odnosi się również do innych zagadnień,
np. korzystania z wózków inwalidzkich. InterACT składa się z dwóch 30‑minutowych
lekcji. Podczas każdej lekcji dzieci oglądają film z występującymi w nim kukiełkami,
biorą udział w ukierunkowanej dyskusji i wypełniają kolorowanki. InterACT został
przeprowadzony w sześciu różnych salach przedszkolnych w okresie trzech tygo‑
dni. Przed interwencją i po niej zastosowano test POSHA‑S/Child (Weidner, St. Louis,
2014). Weidner i in. odnotowali statystycznie istotną poprawę w postawach wobec
jąkania. Zauważyli mianowicie poprawę w percepcji dzieci i reakcjach na jąkające
się dzieci. Program był realizowany w Bośni, Hercegowinie i Polsce; w tych krajach
odnotowano pozytywne zmiany (Weidner i in., 2020; Węsierska, i in., 2021).
We wcześniejszym studium wykonalności Langevin i Prasad (2012) badali sku‑
teczność programu Teasing and Bullying: unacceptable behavior – TAB (Dokuczanie
i znęcanie się. Nieakceptowalne zachowania) (Langevin, 2000). TAB jest uniwersal‑
nym programem interwencji antymobbingowej skierowanym na postawy wobec
mobbingu w ogóle i postawy wobec jąkających się dzieci. Czerpiąc z prac Olweusa
(1993) i innych, Langevin włączyła do programu komponenty zarówno do wykona‑
nia w szkole, jak i w domu (przy pomocy tych ostatnich dzieci uczą rodziców tego,
czego dowiedziały się w każdej części TAB). TAB składa się z sześciu części. Pięć
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dotyczy stricte mobbingu, jedna zaś poświęcona została edukacji na temat jąkania.
TAB stosuje filmy wideo w celu stymulowania dyskusji o podejmowanym problemie,
jego wpływie oraz wychodzeniu z sytuacji konfliktowych. Film przedstawia scenę
z życia klasy, w której chłopiec jest nękany z powodu jąkania, dziewczynka nato‑
miast z powodu swojej wagi (narrację prowadzi tu jąkająca się dziewczynka razem
z niejąkającym się chłopcem). Po tej scenie następuje sesja rozwiązywania konfliktu
między sprawcą i ofiarami, a następnie ogólnoklasowa dyskusja, w której uczniowie
omawiają reguły i konsekwencje zachowania w klasie i ograniczenia prześladowania.
Części odnoszące się do mobbingu w ogóle ukazują, co jednostka czuje, będąc nę‑
kaną; uświadamiają też różnicę pomiędzy narzekaniem a rzeczywistym proszeniem
o pomoc, strategie radzenia sobie z dręczeniem czy innymi formami prześladowania
oraz strategie budowania pozytywnych relacji i samooceny.
Langevin i Prasad (2012) zastosowały Peer Attitudes Toward Children who Stutter
Scale – PATCS (Skalę oceny postaw rówieśniczych wobec jąkających się dzieci) (Lan‑
gevin, 2009; Langevin, Hagler, 2004; Langevin i in., 2009) i Pro‑victim Scale (Skalę
bycia po stronie ofiar) (Rigby, Slee, 1991; Slee, Rigby, 1993), by zmierzyć zmianę po‑
staw wobec jąkających się dzieci i mobbingu. W badaniu uczestniczyło ogółem 608
dzieci z klas 3–6. Statystycznie i praktycznie istotna zmiana w wynikach przed pro‑
gramem i po jego zakończeniu wykazała, że TAB ma potencjał bycia efektywnym
narzędziem do poprawy postaw wobec jąkających się dzieci (dotyczy to uczniów,
szczególnie tych, którzy nie spotkali jeszcze jąkającej się osoby). Dzieci, które nie
znały jeszcze nikogo jąkającego się, po wzięciu udziału w programie TAB mogą
chętniej inicjować i wchodzić w interakcje z jąkającymi się dziećmi oraz przeciw‑
stawiać się ograniczeniom tego rodzaju kontaktów czy społecznemu ostracyzmo‑
wi obejmującemu jąkanie. Doświadczają poza tym mniej frustracji z powodu za‑
kłóceń w komunikacji spowodowanych przez jąkanie. Dodajmy: dzieci, które nie
znają nikogo jąkającego się, są skłonne do przyjmowania bardziej negatywnych
postaw wobec tego zaburzenia płynności mowy, niż te, które poznały już jąkające
się osoby (Langevin, Prasad 2012).
W odniesieniu do postaw będących reakcjami na prześladowanie wyniki wykaza‑
ły, że TAB może potencjalnie osłabić podejście aprobujące mobbing w całej grupie
badanych, bardziej skuteczny jest jednakże w grupie niezaangażowanej dotychczas
w prześladowanie. Druga grupa, którą stanowi większość uczniów, odnotowała
również statystycznie istotną poprawę postaw związanych ze wsparciem dla ofiar
przemocy. Uczniów pytano np., czy podoba się im TAB i co szczególnie w nim lubili.
Langevin (2015) podsumowała, że większości uczestników program się podobał, jak
się ponadto spodziewano, wśród dzieci, które były sprawcami dokuczania/znęcania
się, uzyskano najmniej pozytywnych odpowiedzi.

494

Marta Węsierska, Marilyn Langevin, Katarzyna Węsierska

Praca na poziomie 1. jest także w toku w Republice Południowej Afryki (Mallick
i in., 2018). Mallick i jego współpracownicy opisują metodologię randomizowanego
kontrolowanego badania z wykorzystaniem południowoafrykańskiego narzędzia
Classroom Communication Resource – CCR (Zasoby komunikacji w klasie). CCR ma
na celu zmianę postaw uczniów (klasy 7) wobec osób jąkających się. Do pomiaru
wyników zostaną zastosowane The Stuttering Resource Outcomes Measure – SROM
(Zasoby pomiarów wyników jąkania) i modyfikacja Peer Attitude Towards Children Who
Stutter – PATCS. CCR obejmuje opowiadanie, odgrywanie ról i częściowo ustruktu‑
ryzowaną dyskusję prowadzoną przez nauczyciela (Mallick i in., 2018).
Poziom 3: warsztaty ogólne i LOGOLab w Polsce
Praca z poziomu 3. jest najbardziej powszechnym działaniem mającym poprawić
atmosferę w klasie, właściwie ukształtować postawy rówieśników i reakcje na jąka‑
jące się dzieci. Najczęściej obejmuje ona prezentację w klasie przedstawioną przez
jąkające się dziecko przy wsparciu logopedy. W niektórych przypadkach jąkające
się dziecko może poprosić logopedę o wygłoszenie prezentacji bez jego udziału.
Praca ekstensywna poziomu 3. była realizowana w Polsce w ramach warsztatów
LOGOLab organizowanych przy Uniwersytecie Śląskim. Przygotowując warsztaty,
odnosiliśmy się do prac takich autorów jak: Bennett (2006); Chmela (2006); Lange‑
vin (2000); Murphy (1998); Murphy i in. (2013); Murphy, Quesal (2002); Węsierska,
Krawczyk (2017); Yaruss i in. (2004); Yaruss i in., (2018).
Warsztaty LOGOLab
Głównym zamierzeniem twórców warsztatów LOGOLab jest zbudowanie wspie‑
rającego środowiska wokół dziecka, które się jąka (Bauszek i in., 2020; Fatyga i in.,
2019; Hutnik i in., 2020; Jagieła i in., 2020; Jasek i in., 2020; Węsierska i in., 2019).
Osiągamy to przez ćwiczenia z rodzicami/opiekunami jąkających się dzieci, dzieć‑
mi, ich rówieśnikami, rodzeństwem, kuzynami i innymi bliskimi (z domu, szkoły i in‑
nych środowisk, w których dziecko funkcjonuje) oraz ważnymi dla dziecka dorosły‑
mi – nauczycielami i logopedami, wybranymi przez dziecko i rodziców/opiekunów.
Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego typu warsztatów wraz z ich głównymi
celami, a także konkluzje i wyniki zebrane pod koniec cyklu.
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Warsztaty antymobbingowe dla rodziców i opiekunów jąkających się dzieci
Tematy dyskusji: dyskusja z rodzicami/opiekunami koncentruje się na trzech obsza‑
rach: a) prześladowaniu, b) wspieraniu rozwoju podstawowych umiejętności i zdol‑
ności oraz c) jąkaniu.
a) Mobbing. Celem dyskusji o prześladowaniu jest ułatwienie rodzicom stwo‑
rzenia wspierającego środowiska współpracy dla dziecka. Dyskusje mają rów‑
nież za zadanie wzmocnić rodziców, aby czuli efektywność niesionej przez
siebie pomocy w radzeniu sobie dziecka z obecnymi lub przyszłymi epizo‑
dami mobbingu.
Wśród omawianych wątków znajdują się:
• mobbing, uwarunkowania i główni uczestnicy;
• czynniki ryzyka a stawanie się ofiarą nękania/prześladowania oraz możliwe
symptomy wskazujące na to, że dziecko jest już nękane;
• sposoby komunikowania się z dzieckiem, by mogło dzielić się z nami swo‑
imi doświadczeniami;
• sposoby wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i ludź‑
mi w szkole oraz poza nią;
• współpraca z innymi – logopedami, nauczycielami, innymi pracownikami
szkoły itd.
b) Podstawowe umiejętności i zdolności. Celem tych dyskusji z rodzicami/opie‑
kunami jest ułatwienie im zrozumienia, że dostosowywanie się społeczne
dziecka jest procesem zmieniającym się w czasie wraz z dojrzewaniem dziec‑
ka i jego angażowaniem się w relacje z nowymi ludźmi, w różne sytuacje i wy‑
zwania.
Dyskutowane tematy, założone posunięcia:
• jak ustabilizować samoocenę, otwartość, samoakceptację („włączając jąka‑
nie”) i jak pomóc dzieciom rozpoznać ich mocne strony lub słabości;
• pozwalanie dzieciom na przejmowanie inicjatywy w różnych aktywnościach,
umożliwianie im wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie, np. po‑
przez decydowanie, z kim i na jakich warunkach dziecko chce rozmawiać
o sprawach osobistych, włączając w to kwestie związane z dokuczaniem
w szkole.
Rodzice dokładnie analizują, jak te czynniki mogą wspierać ich dziecko w przeciw‑
stawieniu się mobbingowi.
c) Jąkanie
Poruszono dwa główne zagadnienia:
• przedyskutowanie z dzieckiem celów, nad którymi dziecko chce pracować
podczas terapii;
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• wskazanie osób, z którymi dziecko chce rozmawiać o jąkaniu (rówieśnicy,
rodzina, dorośli).
Wnioski z poprzednich warsztatów
Rodzice uczestniczący w warsztatach podkreślili, że uzyskali wgląd w zagadnienia
podane poniżej, takie jak:
• potrzeba otwartego mówienia z dzieckiem o jąkaniu (przełamanie zmowy milcze‑
nia i unikanie tematów tabu);
• znaczenie nieosądzającego, empatycznego słuchania;
• potrzeba bycia pomocnikiem i adwokatem dziecka w kontaktach z innymi (ale
tylko wtedy, gdy jest to konieczne – unikanie postawy nadopiekuńczej);
• manifestowanie proaktywnych postaw i zachowań wobec innych ludzi w oto‑
czeniu dziecka poprzez dzielenie się zdobytą wiedzą i informacjami na temat po‑
tencjalnego mobbingu.
Warsztaty grupowe dla jąkających się dzieci
Dyskutowane tematy: warsztaty dla dzieci mają na celu odniesienie się do dwóch
zagadnień: a) podstawowej wiedzy o mobbingu i b) praktycznych strategii, które
dzieci mogą zastosować, aby obronić się przed prześladowaniem w szkole.
a) Wiedza o mobbingu. Istotą tych dyskusji i ćwiczeń będzie, po pierwsze, usta‑
lenie, jaką wiedzę o prześladowaniu i nękaniu dzieci już posiadają i, po drugie,
lepsze zrozumienie tych zjawisk.
Wątki do dyskusji obejmują:
• zdefiniowanie, czym jest mobbing, w tym cyberprzemoc;
• ustalenie, jak szerokim pojęciem jest mobbing – kto jest zaangażowany
w mobbing, znaczenie figur: prześladowca, ofiara, świadkowie;
• uzgodnienie, jak na mobbing reagują rówieśnicy;
• wyjaśnienie, dlaczego dzieci nie mówią dorosłym o mobbingu.
b) Praktyczne strategie radzenia sobie z mobbingiem
Główne zagadnienia:
• gotowość do dzielenia się osobistymi doświadczeniami związanymi z prze‑
śladowaniem;
• gotowość dzieci do proszenia o pomoc;
• wykrywanie wszelkich potencjalnych oznak prześladowania w środowisku
rówieśniczym;
• zwiększenie kompetencji dziecka i ulepszenie strategii radzenia sobie z mob
bingiem w codziennym życiu.
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Wnioski z poprzednich warsztatów
Dzieci, które uczestniczyły w warsztatach, potwierdziły, że zrozumiały:
• że bycie ofiarą mobbingu nie jest ich winą i że nie tylko one doświadczają takich
form przemocy;
• że budowanie odpowiedniego zasobu słownictwa jest ważne, aby móc popro‑
sić o pomoc;
• dynamikę procesu prześladowania, co pozwala: odczytać potencjalne zamiary
prześladowcy i świadków; nie czuć się skrępowanym, prosząc o pomoc lub opusz‑
czając dane miejsce, gdy pojawi się zagrożenie;
• że mówienie o prześladowaniu i dokuczaniu ma duże znaczenie dla zmiany postaw
wobec mobbingu i jąkania, a także dla podejmowania odpowiedzialnych działań.
Warsztaty dla przyjaciół, szkolnych kolegów i/lub rodzeństwa jąkających się dzieci
Edukacja rówieśników pełni ważną funkcję w kreowaniu wspierającego środowiska
dla dzieci, które się jąkają. Najlepszą opcją byłoby przeprowadzenie warsztatów dla
całej klasy lub szkoły (por. tzw. poziom 1.), jednakże nie zawsze jest to możliwe. Po‑
mocną strategią jest stworzenie małego kręgu zaufanych rówieśników, którzy dla
jąkającego się dziecka stanowić będą grupę wsparcia. Dzieci, które się jąkają, po‑
winny same decydować, kogo zaprosić na sesje. Gość powinien być świadomie wy‑
brany spośród rówieśników z danej szkoły, z zajęć pozalekcyjnych itp. Rodzeństwo,
kuzyni i inni przyjaciele powinni być również wzięci pod uwagę.
Tematy dyskusji: podczas ćwiczeń w ramach warsztatów jąkające się dzieci oraz ich
rówieśnicy omawiają: a) postawy wobec jąkania i innych odmienności, b) mobbing
i budowanie łańcucha wsparcia w środowisku dziecka, które się jąka.
a) Postawy wobec jąkania i innych form odmienności
Podejmowane problemy:
• zjawisko bycia innym i przyczyny negatywnych reakcji z tym związanych
(dyskusje koncentrują się na przekazie, że bycie innym nie oznacza bycia
gorszym niż inni ludzie, oraz na korzyściach płynących z bycia innym i wy‑
jątkowym – jako wartościowych cechach);
• podstawowe fakty dotyczące jąkania.
b) Rozumienie mobbingu i łańcucha wsparcia antymobbingowego w określonym środowisku
Omawiane są następujące zagadnienia:
• prześladowanie i nękanie – cechy, zaangażowane osoby, typy, formy reakcji;
• jak się czuje osoba prześladowana;
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• adekwatne wzorce zachowania w reakcji na mobbing (m.in. wśród poten‑
cjalnych świadków);
• zachęcanie do antymobbingowych postaw wśród dzieci.
Konkluzje z wcześniejszych warsztatów
W warsztatach dla przyjaciół, rodzeństwa itd. jąkające się dzieci były postrzega‑
ne przez rówieśników jako eksperci, ponieważ uczestniczyły już w warsztatach
dla dzieci, które się jąkają. Znały już słownictwo potrzebne do opisania ważnych
konceptów i zjawisk, a dzięki praktycznym doświadczeniom były gotowe mówić
otwarcie o jąkaniu. Dało im to możliwość aktywnego zaangażowania się w promo‑
wanie akceptacji i rozumienia jąkania oraz w desensytyzację swoich rówieśników
na zjawisko jąkania. Warsztaty kształtują współczucie, empatię i chęć wsparcia
jąkających się dzieci, odczulają też na utrudnienia w komunikacji spowodowane
niepłynną mową.
Webinarium dla nauczycieli i szkolnych logopedów pracujących z jąkającymi się
dziećmi
Tematy dyskusji: dyskusje dla nauczycieli i logopedów zajmujących się jąkającymi
się dziećmi koncentrują się na trzech szerokich obszarach: a) jąkaniu, b) doświad‑
czeniu dziecka, które się jąka w szkole, i c) efektywnym wsparciu dla jąkającego się
ucznia i pomocy w radzeniu sobie z prześladowaniem i nękaniem.
a) Jąkanie
Celem tej części webinarium jest osiągnięcie przez uczestników podstawowego po‑
ziomu wiedzy i odniesienie się do popularnych mitów o jąkaniu.
Kluczowe zagadnienia:
• wieloczynnikowa przyczyna jąkania – podstawowe fakty dotyczące etiolo‑
gii jąkania;
• zapadalność i powszechność – kto się jaka, jak wiele osób się jąka;
• naturalne „wyleczenie” i potencjalne ryzyko utrzymywania się jąkania;
• cele terapii w jąkaniu o znacznym stopniu nasilenia i główne typy interwen‑
cji dla dzieci w wieku szkolnym;
• potencjalny negatywny wpływ jąkania na jakość życia dziecka.
b) Jąkające się dzieci w szkole
Dwie następne części webinarium stanowią dyskusje panelowe z tzw. podwójnymi
ekspertami (specjalistami: logopedami, psychologami i/albo liderami grup samopo‑
mocowych działających na rzecz dzieci jąkających się, którzy jednocześnie doświad‑
czają jąkania osobiście). Głównym celem drugiej części webinarium jest zwiększe‑
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nie świadomości uczestników w zakresie rzeczywistych doświadczeń szkolnych
jąkających się dzieci.
Wątki do podjęcia w dyskusji:
• różne wyzwania psychologiczne/emocjonalne, z którymi borykają się jąka‑
jące się dzieci w szkołach (takie jak niepokój, frustracja, unikanie);
• uciążliwe lub ograniczone kontakty międzyludzkie;
• negatywne reakcje rówieśników i personelu szkolnego na jąkanie i doświad‑
czenia związane z prześladowaniem w szkole;
• niższe wyniki w nauce i zwiększone negatywne nastawienie do nauki i szkoły;
• obniżenie poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz pogorszenie
zdrowia fizycznego i psychicznego jako potencjalne długoterminowe nega‑
tywne konsekwencje jąkania.
Zaangażowanie podwójnych ekspertów w dyskusję panelową pozwala uczestnikom
webinarium zdobyć informacje o jąkaniu i prześladowaniu z osobistych historii eks‑
pertów bądź ich bogatego doświadczenia zawodowego.
c) Wspieranie uczniów jąkających się w szkole
Ostatnia część dyskusji panelowej łączy się z opracowaniem praktycznych rozwią‑
zań i zaproponowaniem efektywnych strategii pomocy dla jąkających się dzieci
w środowisku edukacyjnym.
Przedstawiono dwie główne strategie wspierania uczniów:
• Edukacja: a) promowanie atmosfery akceptacji różnic, b) rozumienie zasad
dobrej komunikacji, c) rozpowszechnianie wiedzy o mobbingu szkolnym
i sposobach przeciwdziałania temu zjawisku, d) desensytyzacja jąkania;
• Budowanie zespołu terapeutycznego: a) nawiązanie współpracy z rodzicami
i specjalistami, b) budowanie środowiska akceptacji i wsparcia.
Aby wzmocnić kluczowe przesłanie webinarium, jąkające się dzieci zostały popro‑
szone o przygotowanie nagrania wideo z najważniejszymi informacjami, które chcia‑
łyby przekazać swoim nauczycielom i logopedom.
Wnioski z przedstawionych warsztatów
Uczestnicy webinarium LOGOLab otrzymali specjalne materiały informacyjne za‑
wierające podstawowe fakty dotyczące jąkania i prześladowania, wiadomości na
temat sugerowanych form wsparcia i zalecanych źródeł materiałów opartych na
dowodach. Na tę okazję przygotowano plakat prewencyjny (Twój uczeń się jąka: to
wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć!) oraz ulotkę (Mobbing!). Nagranie wi‑
deo z webinarium wraz z plakatem i ulotką są dostępne na stronie internetowej:
www.logolab.edu.pl.
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Dyskusja i konkluzje
W niniejszym rozdziale omówiono zjawisko mobbingu doświadczanego przez jąka‑
jące się dzieci; opisu dokonano w kontekście badań nad prześladowaniem dzieci nie‑
jąkających się. Przybliżono definicję mobbingu wraz z jego różnymi odmianami oraz
role przyjmowane przez zaangażowanych w mobbing uczestników. Następnie scha‑
rakteryzowano częstotliwość i charakter znęcania się, z którym spotykają się dzieci
z jąkaniem. Uwzględniono nowe dane z Polski i Kanady. Przeglądu prac interwen‑
cyjnych, a następnie prac ukierunkowanych na zmiany postaw i stworzenie środo‑
wiska wspierającego dzieci jąkające się dokonano w kontekście wielopoziomowego
systemu interwencji zalecanego przez Bradshaw (2015). Podano praktyczne infor‑
macje w postaci przykładowych warsztatów i webinariów. W obrębie praktycznych
scenariuszy zamieszczonych w załącznikach autorki sugerują sposoby podejścia do
tematu mobbingu i jąkania z różnymi grupami w środowisku jąkającego się dziec‑
ka: rozpoczynając od samego dziecka, przez jego rodziców, znajomych (zarówno
bliskich przyjaciół, jak i rówieśników z klasy), po nauczycieli i szkolnych logopedów.

Z tego rozdziału należy zapamiętać

Najważniejsze informacje o mobbingu:
• Znęcanie się zostało zidentyfikowane jako poważny problem w środowisku szkol‑
nym. Można je podzielić na bezpośrednie i pośrednie; może ono przybierać po‑
stać fizyczną, werbalną, społeczną, a także formę online.
• Znęcanie się często może pozostać niezauważone, a jego rozpowszechnienie
bywa często lekceważone.
• Znęcanie się może mieć konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego
ofiary.
Informacje o mobbingu wobec dzieci jąkających się:
• Uczniowie niepełnosprawni lub uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyj‑
nymi są bardziej narażeni na znęcanie się – dzieci, które się jąkają, mogą być jed‑
ną z takich grup.
• Znęcanie się nad jąkającymi się dziećmi może się rozpocząć na bardzo wczesnym
etapie ich edukacji szkolnej i trwać do szkoły średniej oraz okresu dojrzewania.
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Informacje o działaniach interwencyjnych wymierzonych w mobbing wobec
jąkających się dzieci:
• Większość działań interwencyjnych koncentrowała się na poprawie postaw i two‑
rzeniu bardziej integracyjnego, bezpiecznego i społecznie wspierającego środo‑
wiska szkolnego.
• Logopedzi mają do odegrania ważną rolę dotyczącą interwencji związanej z ją‑
kaniem się u dzieci w wieku szkolnym (np. pomagając im wdrażać strategie sku‑
tecznego radzenia sobie z „niewłaściwymi” emocjami i myślami związanymi z ją‑
kaniem).
Rozpowszechnianie postaw antymobbingowych w środowisku jąkających się
dzieci:
• W odniesieniu do dzieci jąkających się interwencja obejmuje dwa etapy: 1) prze‑
kazanie podstawowej wiedzy na temat mobbingu oraz 2) praktyczne strategie,
które mogą być stosowane przez dzieci, aby mogły radzić sobie z prześladowa‑
niem w szkole.
• Skuteczność działań interwencyjnych w dużym stopniu uzależniona jest od stop‑
nia współpracy otoczenia dziecka – zwłaszcza najbliższych członków rodziny. Za‑
angażowanie rodziców w proces terapii jest kluczowe. Interwencje powinny mieć
na celu ułatwienie rodzicom gotowości do stworzenia kooperatywnego i wspie‑
rającego środowiska dla dziecka.
• Ważne jest, aby edukować rówieśników dziecka, które się jąka. W tym przypad‑
ku interwencje mają również dwa cele: 1) zmiana podejścia do jąkania i innych
różnic, 2) zrozumienie mobbingu i zbudowanie łańcucha wsparcia w środowisku
dzieci jąkających się.
• Nauczyciele to kolejna grupa w środowisku jąkającego się dziecka, która może
potrzebować pomocy w zrozumieniu zjawiska znęcania. Interwencje, oprócz do‑
starczania faktów na temat jąkania i sposobów wspierania dzieci jąkających się
w szkole, powinny podnosić świadomość prawdziwych doświadczeń jąkających
się dzieci.

Pytania kontrolne
1. Jak myślisz, dlaczego praca z dziećmi doświadczającymi znęcania się nad ich prze‑
konaniami i właściwym postrzeganiem siebie jest ważna?
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2. Kim są ludzie w środowisku jąkającego się dziecka, którzy powinni zostać włą‑
czeni w interwencje przeciw mobbingowi? Jak można ich zaangażować w proces
radzenia sobie z prześladowaniem?
3. Dziecko, które się jąka, jest gotowe opowiedzieć swojej klasie o jąkaniu. Jak przy‑
gotowałbyś to dziecko, aby otworzyło się na rówieśników?
4. Zaproponuj różne formy zajęć, które mogą być wykorzystywane przez jąkające
się dzieci, ich rówieśników, rodziców i nauczycieli do poruszania tematu mob‑
bingu wobec jąkających się dzieci. Jak zorganizowałbyś te zajęcia, o czym roz‑
mawiałbyś z różnymi grupami, w jaki sposób uzyskałbyś indywidualne podejście
do każdej z grup?
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Załącznik A
Scenariusz prezentacji klasowej na temat jąkania
Wszystko, co bystre dzieci powinny wiedzieć o jąkaniu – scenariusz prezentacji dla
kolegów z klasy na temat jąkania, przygotowany i wygłoszony przez jąkającego się
ucznia i jego logopedę
1. Prezentacja dla kolegów z klasy może się opierać na pytaniach z ankiety opraco‑
wanej przez jąkającego się ucznia przy wsparciu logopedy. Przykładowe pytania:
• Co to jest jąkanie?
• Czy znasz jakieś sławne osoby, które się jąkają?
• Dlaczego ludzie się jąkają – co powoduje jąkanie?
• Jakie są objawy jąkania, co robią ludzie, kiedy się jąkają?
• Jakich uczuć doświadczają osoby jąkające się?
• W jaki sposób osoby jąkające się mogą ułatwić sobie mówienie; co się dzieje
podczas terapii jąkania?
• Jak powinni reagować inni ludzie, aby ułatwić komunikację jąkającej się osobie?
2. Kwestionariusze/ankiety mogą zostać wypełnione z wyprzedzeniem przez ko‑
legów z klasy i inne osoby z środowiska jąkającego się ucznia (osoby w różnym
wieku, o różnym pochodzeniu i statusie społeczno‑ekonomicznym, które zostały
wybrane przez dziecko). Alternatywnie w klasie na podstawie tych pytań można
przeprowadzić dyskusję bez wcześniejszego zbierania danych.
3. Po przedstawieniu odpowiedzi na ostatnie pytanie (Jak powinni reagować inni
ludzie, aby ułatwić komunikację jąkającej się osobie?) lub w trakcie burzy mózgów
związanej z tym pytaniem wypowiedzi uczniów powinny zostać odnotowane
i skomentowane przez logopedę.
4. W ramach podsumowania prezentacji wszyscy uczniowie zostaną zaproszeni do
rozwiązania quizu: Fakty i mity o jąkaniu.
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Załącznik B
Scenariusz oparty na programie TAB
Elementy programu TAB do wykorzystania w interwencji przeciwdziałającej
mobbingowi w klasie
Celem tej interwencji jest pomoc dzieciom w wypracowaniu właściwego podejścia
do problemów związanych z dokuczaniem i znęcaniem się oraz gotowości do ich
rozwiązywania (postaw proaktywnych).
1. Wprowadzenie. Poznaj Oliviera: maskotkę programu TAB
2. Burza mózgów i uzupełnianie wykresów/grafów dotyczących znęcania się/różnic/
dokuczania. Dyskusja na temat podobieństw między dokuczaniem a znęcaniem się.
3. Zajęcia w klasie: podział zespołu klasowego i praca w sześciu grupach. Każda
grupa ma przypisane określone pytanie, w każdej grupie wybiera się też jedną
osobę, która nagrywa i sprawozdaje wyniki dyskusji. Por. takie pytania:
• Co to jest znęcanie się i jakiego rodzaju dokuczanie może zaniepokoić uczniów?
• Jak myślisz, dlaczego ktoś dokucza słabszym i znęca się nad innymi?
• Jak to jest być ofiarą dokuczania i znęcania się?
• Jak możesz wpłynąć na kolegę/koleżankę, by przerwać proces znęcania się?
• Co mógłbyś/mogłabyś zrobić, gdyby Ci dokuczano i Cię nękano? Jakie działania
byłyby najlepsze, a jakie najgorsze?
• Co mógłbyś/mogłabyś zrobić, jeśli ktoś by nękał Ciebie albo kolegę z klasy lub
Ci dokuczał?
4. Dyskusja nad zebranymi pomysłami.
5. Dlaczego uczniowie nie rozmawiają o mobbingu? Praca (w parach) z wykresami pa‑
jęczynowymi, a następnie dyskusja grupowa poświęcona zebranym pomysłom.
6. Skarżenie czy zgłoszenie problemu w celu uzyskania pomocy? Karta ćwiczeń – pra‑
ca w parach i dyskusja w obrębie całej klasy.
7. Prezentacja Zasad rozwiązywania problemów. Wprowadzenie do różnych sposo‑
bów reagowania na dokuczanie i inne rodzaje nękania:
• uczniowie odgrywają role powiązane z każdą częścią arkusza ćwiczeń pt.
Zasady rozwiązywania problemów;
• klasa omawia „faule” (niewłaściwe/nieprzydatne/niepomocne zachowania)
i sposoby łamania zasad.
8. Praca nad strategiami rozwiązywania konfliktów:
• ogląd plakatu Strategie rozwiązywania konfliktów;
• wybór strategii rozwiązywania konfliktów: praca w małych grupach z wyko‑
rzystaniem arkusza ćwiczeń;
• czy ta strategia jest odpowiednia? – praca w parach z arkuszem ćwiczeń.
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9. Nauka strategii trzech palców pn. Mogę mówić! (uwaga: zastępuje ona strategię
pięciu palców zamieszczoną w pierwotnej wersji TAB).
• Omówienie treści strategii trzech palców:
a) wypowiedz imię osoby: Adamie,…;
b) asertywnym głosem powiedz: przestań…;
c) powiedz osobie/grupie, co chcesz, żeby zrobiła: zabierać mój plecak!
10. Praca w parach z arkuszem ćwiczeń dotyczącym strategii trzech palców, a na‑
stępnie dyskusja angażująca wszystkich uczniów klasy.
11. Wdrażanie strategii – budowanie „gór pewności siebie”:
• dyskusja w klasie na temat pewności siebie;
• praca z arkuszem ćwiczeń pt. Budowanie gór pewności siebie;
• budowanie „gór pewności siebie” poprzez odgrywanie ról w małych grupach.
Załącznik C
Scenariusz webinarium dla nauczycieli dzieci jąkających się i/lub logopedów
Twój uczeń się jąka: to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć!
1. Powitanie uczestników spotkania, informacje techniczne (program i treść webi‑
narium, sposoby zadawania pytań, informacje o handoutach i materiałach prze‑
znaczonych dla uczestników webinarium).
2. Wprowadzenie gości specjalnych: „podwójni eksperci” (grupa osób jąkających
się reprezentujących jednocześnie środowisko profesjonalistów: logopedów, psy‑
chologów, badaczy i/lub liderów ruchów samopomocowych bądź grup wsparcia
dla osób jąkających się).
3. Pierwszy moduł webinarium (przedstawiają organizatorzy), czyli wprowadzenie
teoretyczne do tematu: Jąkanie – fakty i mity.
4. Panel dyskusyjny – część pierwsza z udziałem „podwójnych ekspertów”: omó‑
wienie najważniejszych faktów i mitów związanych z jąkaniem.
5. Drugi moduł webinarium (refleksje teoretyczne): Jąkające się dzieci w szkole – wy‑
zwania i trudności, z jakimi borykają się uczniowie.
6. Panel dyskusyjny – część druga: Sytuacja jąkających się dzieci w szkole – uwagi na
podstawie osobistych i zawodowych doświadczeń gości webinarium.
7. Trzeci moduł webinarium (refleksje teoretyczne): Podstawowe fakty dotyczące do‑
kuczania i zastraszania w szkołach w odniesieniu do jąkania.
8. Panel dyskusyjny – część trzecia: Jak wspierać jąkającego się ucznia w radzeniu so‑
bie z prześladowaniem w szkole i jak budować wspierającą społeczność w środowisku
szkolnym – praktyczne wskazówki dla nauczycieli i logopedów szkolnych.
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9. Sesja pytań i odpowiedzi – odpowiadanie na pytania, na które nie udzielono od‑
powiedzi w poprzednich częściach panelu dyskusyjnego.
10. Podsumowanie tematów poruszanych podczas webinarium: zebranie omawia‑
nych wskazówek i uzupełnienie ich rekomendacjami z przydatnych źródeł (ulotki,
filmy, strony internetowe zawierające rzetelne materiały).
11. Bonus specjalny – krótkie nagrania wideo wykonane przez jąkające się dzieci
(dzieci wypowiadające się w nagraniach mówią, czego oczekują od swoich na‑
uczycieli i logopedów oraz co chcieliby im przekazać).
Zapis nagrania filmowego webinarium jest dostępny na stronie: www.logolab.edu.pl.

Rozdział 16
Hilda Sønsterud

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
i jej zastosowanie w terapii jąkania

Cel i zarys rozdziału
Głównym zadaniem logopedów pracujących w dziedzinie jąkania jest jak najlepiej
pomóc klientowi szukającemu pomocy. Kiedy osoby jąkające zwracają się do specja‑
listy, zwykle chcą zmienić coś w swoim życiu i wszystko, co służy temu celowi, po‑
winno być uznane za centralne w procesie niesienia pomocy (Egan, 2014; Ramnerö,
Törneke, 2008). Ten aspekt jest szczególnie ważny w pracy logopedycznej w przy‑
padku jąkania. Jednym z istotnych celów logopedy jest skupienie terapii jąkania na
wspólnych z klientem rozważaniach i indywidualnych zasadach procesu decyzyj‑
nego. Zastosowanie umiejętności terapeutycznych opartych i zainspirowanych te‑
rapią akceptacji i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy, ACT;
act w języku angielskim znaczy ‘działaj’) może umożliwić logopedom osiągnięcie ich
celu na wiele sposobów. W tym rozdziale przedstawiam kilka sugestii.

Rola terapeuty rozważana z perspektywy pluralizmu
W tym rozdziale przymiotnik pluralistyczny używany jest w odniesieniu do istnie‑
nia wielorakich składników (w naturze i społeczeństwie) wspólnie tworzących rze‑
czywistość. W ramach pluralizmu absolutna lub fundamentalna prawda nie istnie‑
je – zamiast niej są różne źródła wiedzy mające wartość, a wszystkie źródła mogą
być istotne (McLeod, 2018). Według McLeod (2018) podejście pluralistyczne może
być uważane za integracyjne, szukające możliwości łączenia konceptów i metod
pochodzących z kilku podejść. Pluralizm obejmuje wiele zasobów intelektualnych
i szerokie spektrum dziedzin, w tym etykę, filozofię, socjologię, nauki polityczne,
teologię i psychologię. Do tej listy niniejszym dodaję logopedię. McLeod dowo‑
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dzi, że to, co jest prawdziwe (zasadne), działa na każdą jednostkę w terapii, a to,
co jest najlepsze dla poszczególnych osób, zależy od czynników indywidualnych,
relacyjnych i kontekstualnych. Pluralizm w kontekście filozoficznym odnosi się do
idei, że „nie ma prawidłowych odpowiedzi na główne pytania dotyczące ludzkiej
egzystencji” (McLeod, 2018, 13). Podstawowe zasady pluralizmu, jak również wie‑
lowymiarowej zindywidualizowanej terapii jąkania (ang. Multi‑dimensional Indivi‑
dual Stuttering Therapy, MIST) opisanej w rozdziale 12, są osadzone na założeniu,
że ludzie są prawdziwymi bohaterami i bohaterkami, a logopeda jest po prostu
„przewodnikiem” oraz „dostarczycielem” pewnych zasobów (McLeod, 2018), z któ‑
rych jednostka może odnieść korzyści w określonym czasie podczas swojej po‑
dróży przez życie.
Ta terapia jąkania opiera się na fundamentalnym celu znalezienia strategii, zadań,
elementów, które działają dla klienta w określnym czasie w jego codziennym życiu.
Terapia ukierunkowana na cel może osiągnąć złoty standard tylko wtedy, jeżeli klient
i terapeuta zbudują wspólnie coś konstruktywnego. Opiera się to na wspólnym pro‑
cesie decyzyjnym w zakresie wyboru zadań i indywidualnych celów oraz na tym,
że terapeuta i klient wspólnie poszukują dostępnych możliwości, łącząc elementy
w sposób najbardziej odpowiadający celom i preferencjom klienta. Różne terapie
mogą obejmować „bezpośredni związek pomiędzy identyfikacją celu i tym, co dzieje
się, krok po kroku, w terapii” (McLeod, 2018, 95), co jest zgodne z podejściem plu‑
ralistycznym. Być może podejścia do terapii jąkania powinny być oparte raczej na
doświadczeniu niż na edukacji czy teorii. W szerszym znaczeniu może to podkreślać
własne doświadczenia jednostki w poszukiwaniu elementów terapii, zadań i opcji
oraz ocenianie, które z tych elementów są pomocne w codziennym życiu. W ten
sposób klienci mogą stać się aktywnymi jednostkami i badaczami w ich własnych
kontekstach komunikacyjnych. Osoba jąkająca się i logopeda budują wspólnie coś
konstruktywnego, co odzwierciedla perspektywę współpracy w podejściu plurali‑
stycznym. Z perspektywy pluralistycznej terapeuci uważani są za improwizatorów,
rzemieślników, artystów lub projektantów, którzy uczą się od klienta i improwizują.
Klient i terapeuta współpracując, obserwują komunikację i/lub życie, aby zyskać ro‑
zeznanie w istniejących możliwościach, i używają tej wspólnej przestrzeni, aby ulep‑
szyć np. ogólną umiejętność mówienia, pewność siebie w komunikacji lub ogólne
dobre samopoczucie. Terapeuta musi pracować elastycznie, a terapia jest uznana za
zakończoną sukcesem, jeżeli klienci osiągnęli swoje cele lub są usatysfakcjonowani
tym, co osiągnęli. Myśl, że to klient decyduje, co stanowi udaną terapię, podkreślo‑
na jest w „teorii przymierza” i badaniach naukowych (Flückiger, Del Re, Wampold,
Horvath, 2018; Nissen‑Lie i in., 2013; Nissen‑Lie, Monsen, Rønnestad, 2010; Nis‑
sen‐Lie, Havik, Høglend, Rønnestad, Monsen, 2015; Oddli, Nissen‑Lie, Halvorsen,
2016; Wampold, 2015). Znaczenie silnego „przymierza terapeutycznego” między lo‑
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gopedami i klientami i to, w jaki sposób jakość tego przymierza może wpłynąć na
wyniki terapii, zostało opisane szczegółowo w rozdziale 10.
Podejście pluralistyczne jest oparte na wartościach, czyli podtrzymywaniu i za‑
chęcaniu klienta do uświadomienia sobie własnych wartości. Podczas terapii można
pracować raczej nad uzyskaniem większej świadomości i uczestnictwa w codzien‑
nym życiu niż nad próbami uwolnienia od jąkania swojej mowy lub od ukrywania
jąkania przed światem (Beilby, Byrnes, Yaruss, 2012). Może zatem być konieczne,
aby logopeda stworzył środowisko, w którym osoba jąkająca się będzie mogła wy‑
konywać pewne zadania, działania lub dokonywać zmian, jednocześnie obserwując
swoje myśli, uczucia i reakcje fizjologiczne w danym momencie. Podczas współpracy
w gabinecie zamiast dostarczania werbalnych instrukcji dotyczących zmian, które
klient mógłby wprowadzić lub z nimi eksperymentować, logopedzi mogą zachęcać
osoby jąkające się do obserwacji i odczuwania swojego doświadczenia i rozwijania
samoświadomości w warunkach przychodni i poza nią. Świadomość odczuć fizycz‑
nych, przy jednoczesnym byciu tu i teraz w środowisku społecznym wymaga jed‑
nak wysokiego stopnia umiejętności. Odzwierciedla to praca Gilman (2014), która
zidentyfikowała różnicę między uczeniem się „z zewnątrz do środka” i „ze środka
na zewnątrz”, uznając oba procesy za ważne czynniki wspierające. Sposób, w jaki
ludzie uczą się wykonywania nowego zadania, aktywnie utrzymując uwagę na nim
lub mając świadomość, co i jak wykonują w tym działaniu, jest, zdaniem Gilman,
sposobem, w jaki uczy się ciało. To są odczucia, które ludzie muszą nauczyć się za‑
uważać, jeżeli chcą wprowadzić znaczące zmiany. Podejście pluralistyczne opiera
się na wspólnym podejmowaniu decyzji co do zadań i celów indywidualnych oraz
potrzeb terapeuty i klienta, wspólnego eksplorowania dostępnych możliwości oraz
łączenia elementów w sposób najbardziej odpowiadający celom i preferencjom
klienta. Skupienie się na wartościach jest również podkreślane w terapii akceptacji
i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy, ACT).

Praca logopedy w ramach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)
Jednym z podejść, które wydaje się coraz popularniejsze w obszarze jąkania, jest te‑
rapia akceptacji i zaangażowania (ACT). ACT opiera się na funkcjonalnym kontek‑
stualizmie i jest częścią „trzeciej fali” terapii behawioralnych, obok między innymi
dialektycznej terapii behawioralnej (ang. Dialectical Behavior Therapy, DBT), terapii
poznawczej opartej na uważności (ang. Mindfulness‑Based Cognitive Therapy, MBCT),
terapii skoncentrowanej na współczuciu (ang. Compassion Focused Therapy) i psycho‑
terapii opartej na analizie funkcjonalnej (ang. Functional Analytic Psychotherapy, FAP).
ACT kładzie główny nacisk na interwencje oparte na akceptacji, uważności i współ‑
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czuciu obok tradycyjnych interwencji behawioralnych (Harris, 2019; Hayes, Barnes
‑Holmes, Wilson, 2012); łączy procesy akceptacji i uważności z procesami zmiany
zachowań. Luoma, Hayes i Walser (2017, 35) następująco definiują ACT:
ACT jest interwencją psychologiczną opartą na nowoczesnych zasadach behawio‑
ralnych i ewolucyjnych, obejmujących teorię ram relacyjnych RFT (ang. Relatio‑
nal Frame Theory), w której znajdują zastosowanie procesy uważności, akceptacji
oraz zaangażowanie i procesy zmiany zachowań w celu osiągnięcia psychologicz‑
nej elastyczności.

Ludzie używają języka zarówno w publicznie, jak i prywatnie, a w ramach ACT pu‑
bliczne zastosowanie języka obejmuje takie formy, jak mówienie, gestykulowanie,
pisanie malowanie, śpiewanie, grę aktorską, podczas gdy prywatne użycie języka
to myślenie, wyobrażanie sobie, marzenie, wizualizowanie, planowanie, fantazjowa‑
nie i martwienie się (Harris, 2019; Hayes, 2005). W terapii ACT praca umysłu jest
uznawana za ludzki język i nie jest ona ani przyjacielem, ani wrogiem umysłu. Ce‑
lem terapii ACT jest stworzenie bogatego i konstruktywnego życia, w którym na‑
wet w okresach wielkiego bólu i cierpienia istnieje możliwość znalezienia znaczenia,
celu i witalności (Harris, 2019). ACT wywodzi się z funkcjonalnego kontekstualizmu
(ang. functional contextualism) (Hayes, Barnes‑Holmes i in., 2012; Ramnerö, Törneke,
2008). Funkcjonalny kontekstualizm wyłania się z kontekstualizmu (Ramnerö, Tör‑
neke, 2008) i podkreśla „działanie w kontekście”, w którym każde zdarzenie lub trwa‑
jące działanie musi być obserwowane i analizowane w bieżącym kontekście środo‑
wiskowym i historycznym. Kontekstualizm podkreśla praktyczne zastosowanie idei
przez pracę nad nimi, aby sprawdzić naturę wiedzy, konceptów, znaczenia i nauki
w ludzkich doświadczeniach w realnym świecie (Benton, 2011; Ramnerö i Törneke,
2008). Kontekstualizm zakłada, że prawda nie może być rozumiana poza swoim kon‑
tekstem środowiskowym i analizy oparte na funkcjonalnym konceptualizmie mogą
być uznane za prawdziwe i uzasadnione, jedynie gdy prowadzą do efektywnego
działania lub osiągnięcia celu w istotnym kontekście. Funkcjonalny kontekstualizm
ma być w zamierzeniu podejściem holistycznym, w którym całość rozumiana jest
raczej w odniesieniu do kontekstu niż jako złożona z elementów (Hayes, Strosahl
i Wilson, 2012). W funkcjonalnym konceptualizmie prawda uważana jest za lokalną
i pragmatyczną, a prawda jednej osoby nie musi być prawdą innej.
W ramach ACT różne sposoby myślenia lub mówienia mają różne konsekwencje,
a elastyczność poznawcza kierowana jest przez operacyjność, a nie potrzebę spój‑
ności/konsekwencji. Według jej twórców ACT koncentruje się na procesie myślo‑
wym i zarówno terapeutom, jak i klientom radzi się obserwowanie, jak rozwijają się
ich myśli i następnie rozważenie praktycznej operacyjności w danej sytuacji (Hayes,
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Strosahl i in., 2012, 36). ACT ma bazę empiryczną (Davies, Niles, Pittig, Arch, Craske,
2015; Eustis, Hayes‑Skelton, Roemer, Orsillo, 2016; Wetherell i in., 2011; Østergaard
i in., 2019), która odwołuje się do indywidualnych i życiowych wartości klienta, któ‑
ry ma zdolność kontaktowania się z teraźniejszością pełniej, jako świadoma osoba.
Głównym celem ACT jest rozwijanie elastyczności psychologicznej, która jest uwa‑
żana za umiejętność bycia obecnym, z pełną świadomością i otwartością na do‑
świadczenia życia oraz podejmowania działania sterowanego własnymi wartościa‑
mi jednostki (Harris, 2019). Elastyczność psychologiczna może być rozwijana przy
pomocy sześciu kluczowych procesów terapeutycznych (Harris, 2019; Hayes, 2016):
• skupienie się na chwili obecnej (bycie tu i teraz);
• Ja jako kontekst (świadomość umożliwiająca spojrzenie z perspektywy na wła‑
sne doświadczenia);
• defuzja (spojrzenie na własne myśli z pewnego dystansu);
• akceptacja (otwarcie się);
• życie według własnych wartości (rozumienie, co to oznacza);
• zaangażowane działanie (robienie tego, co należy).
Te sześć kluczowych procesów ujęto w modelu poniżej znanym jako Heksafleks ACT
(Hayes, Strosahl i in., 2012):

Contact with the

Kontakt
z chwilą
Present Moment

Akceptacja

Wartości

Acceptance

Values

Defusion

Zaangażowane
Committed
działanie
Action

Defuzja

Self
as
Ja jako
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Context

Rysunek 1. Heksafleks ACT
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Według Harrisa (2019, 11) te sześć kluczowych procesów nie powinno być rozpa‑
trywane jako oddzielne procesy, ale raczej jako sześć faset diamentu. Można je ująć
w trzy kategorie elastyczności: „otwarta”, „świadoma” i „zaangażowana” (Harris,
2019; Hayes, 2016). Procesy defuzji, akceptacji, Ja jako kontekst i kontakt z chwilą
obecną są uznawane za cztery kluczowe procesy uważności (ang. mindfulness ‘ela‑
styczna uwaga’) i składają się na termin mindfulness w ACT. W ramach ACT ów ter‑
min może się zatem odnosić do jednego lub wszystkich czterech procesów. Central‑
nym konceptem ACT jest założenie, że rozwijając postawę większej elastyczności
psychologicznej, mamy większą szansę uświadomić sobie niekomfortowe doświad‑
czenia, jednocześnie skupiając się na tym, jakie życie chcemy prowadzić (Hayes,
2016). Aby ułatwić rozwinięcie psychologicznej elastyczności, można pracować nad
czterema kluczowymi elementami w dowolnej kolejności i jednostka może decydo‑
wać, co stanowi dla niej priorytety. ACT zmierza do pomocy klientowi w zaakcep‑
towaniu faktu, że to, co nie może być kontrolowane i poddane działaniu, wzbogaca
życie (Harris, 2019; Hayes, 2005). Pragmatyczna perspektywa w terapii ACT pod‑
kreśla ustalenie wartości i prawdy poprzez określenie stopnia, w jakim poszczegól‑
ne procesy funkcjonują u danej osoby. Według twórców ACT wszystkie interakcje
terapeutyczne są brane pod uwagę w odniesieniu do wybranych wartości oraz ce‑
lów klienta i należy najpierw przemyśleć, czy działania i myśli znajdą zastosowanie
w praktyce (Hayes, Strosahl i in., 2012).

Zarządzanie jąkaniem z perspektywy terapii akceptacji i zaangażowania
Połączenie terapii jąkania z elementami ACT nie jest czymś nowym i zostało przed‑
stawione przez wielu autorów (Beilby i in., 2012; Cheasman, Simpson, Everard, 2015;
Harley, 2018; Plexico, Sandage, 2011; Scott, Jaime, 2013; Sønsterud, Halvorsen,
Feragen, Kirmess, Ward, 2020). Jak opisano wcześniej, psychologiczna elastycz‑
ność jest jednym z kluczowych komponentów ACT i jej rozwinięcie jest cenne dla
nas wszystkich, włączając osoby jąkające się. W ACT umiejętności bycia świadomym
i ćwiczenia ją rozwijające wprowadzane są na wiele sposobów, np. metodą obser‑
wacji oddechu lub zauważania zmian zachodzących w ciele (np. przez kinestetyczne
informacje zwrotne), co może pomóc jednostce poprawić zdolność do bycia świado‑
mym i osiągnięcia lepszego kontaktu z chwilą obecną. Aby ułatwić rozwój elastycz‑
ności psychologicznej, sześć kluczowych elementów ACT może być przepracowy‑
wanych w różnej kolejności, zależnie od decyzji i priorytetów jednostki. Ewaluacja
symptomów nie jest aspektem ACT, gdyż redukcja czy eliminowanie symptomów
nie jest szczególnym celem. Może wydawać się paradoksem, że pracujemy nad re‑
dukcją negatywnego wpływu jąkania, jednocześnie koncentrując się na zwiększaniu
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jego akceptacji i uświadomienia. Różni badacze rozważali to zagadnienie (Beilby i in.,
2012; Cheasman i in., 2015; Nippold, 2012; Yaruss, Coleman, Quesal, 2012). Beilby
i współpracownicy (2012) konkludują, że praca nad oboma tymi celami jest możli‑
wa oraz że oba te cele mogą się wzajemnie uzupełniać. Ja również zgadzam się ze
stanowiskiem Cheasman i in. (2015), że poprzez polepszenie świadomości, desen‑
sytyzację i eksternalizację procesów jednostka może lepiej rozwinąć narzędzia do
radzenia sobie z jąkaniem – włączając te długoterminowe.
W ACT akceptacja oznacza otwarcie się, przygotowanie przestrzeni, pozwolenie
bolesnym uczuciom, doznaniom i emocjom być takimi, jakie są (Harris, 2019; Hayes,
Strosahl i in., 2012). W ramach ACT akceptacja istnienia jąkania nie oznacza lubienia
go czy chęci mówienia w ten sposób, ale raczej przygotowanie przestrzeni dla jąkania
i rozwijania dotyczącej go ciekawości (Cheasman, Simpson, Everard, 2013; Sønste‑
rud i in., 2020). Hayes, Strosahl i in. (2012) sugerują, że słowo akceptacja może przy‑
woływać negatywne i nieterapeutyczne konotacje u niektórych jąkających się osób.
W podejściu ACT Cheasman i in. (2015) rekomendują zatem wprowadzenie koncep‑
tu akceptacji raczej przez takie określenia, jak: przyjazna ciekawość, przygotowanie
miejsca na…, gotowość, niż przez używanie słowa akceptacja. Akceptacja jest jednym
z kamieni węgielnych ACT i jest częścią sześciu kluczowych procesów opisanych
wcześniej. Polecam prace Everard, Simpson i Cheasman (2013, 2015), a także rozdział
w tej książce autorstwa Everard i Cheasman, w którym prezentują ważne aspekty
ACT, podkreślając jednocześnie wyzwania wokół akceptacji w związku z jąkaniem.
W procesie ustalania wartości w terapii ACT należy sobie zadać ogólne pytanie,
czy określone działanie lub zachowanie prowadzi nas w kierunku życia, jakie na‑
prawdę chcemy prowadzić, czy w przeciwną stronę (Harris, 2019). Według Harrisa
każde działanie czy zachowanie może być albo „ruchem w kierunku”, albo „ruchem
w przeciwną stronę”, zależnie od indywidualnego kontekstu (zob. rys. 2).
w stronę

acz
on
nie
zah

e

on
acz
zah

e

w przeciwną stronę

sytuacje, myśli i uczucia

Rysunek 2. Punkt wyboru (Harris, 2019)
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Harris (2019) sugeruje, że cztery świadome opisane powyżej procesy („defuzja”, „ak‑
ceptacja”, „Ja jako kontekst” i „kontakt z chwilą obecną”) mogą zostać zastosowane
w różnych kombinacjach jako „odhaczające” umiejętności. Ich celem jest „odhacze‑
nie” jednostki od trudnych myśli i uczuć w celu zredukowania ich wpływu na „jawne”
i/lub „ukryte”.
Termin „zahaczony” odnosi się do dwóch kluczowych procesów, które są nieod‑
łączne: „fuzja poznawcza” i „unikanie doświadczenia”, które według ACT są odpo‑
wiedzialne za większość cierpień psychicznych (Harris, 2019; Hayes, Strosahl i in.,
2012). Fuzja poznawcza oznacza, że myśli mogą zdominować zachowanie, defuzja
jest zatem oddzieleniem i zdystansowaniem się od tych myśli. Unikanie doświad‑
czenia oznacza próbę uniknięcia, stłumienia, ucieczki lub pozbycia się niechcianych
prywatnych doświadczeń (Harris, 2019; Hayes, 2005). Chociaż mogą być uznawane za
typowe, a nawet czasem poprawiające życie, te same procesy mogą być przeszkodą
w prowadzeniu życia bogatego i pełnego znaczenia (Harris, 2019). Może to również
być rzeczywistością w przypadku niektórych jąkających się osób. „Ruch w kierunku”
odnosi się do zaangażowanego fizycznego i/lub psychologicznego działania, które
jest zgodne z wartościami jednostki (Harris, 2019). Według Hayesa, Strosahla i in.
(2012) gdy uczymy się kierowania do środka, zwyczajne przykłady psychicznego bólu
stają się centralne w naszym codziennym rozwiązywaniu problemów.
W ten sposób pewne elementy ACT mogą dodać ważne aspekty do terapii jąka‑
nia. Przez zidentyfikowanie jąkania i modyfikację mowy oraz elementy oparte na
świadomości, które mogą mieć znaczenie dla każdej jednostki, terapia może być
pozytywnym wkładem do dalszego rozwoju osoby jąkającej się. Przykłady zasto‑
sowania ACT w połączeniu ze strategiami modyfikacji jąkania można zobaczyć np.
w podejściu MIST (Sønsterud i in., 2020). Takie połączenie może być również zin‑
tegrowane z innymi podejściami w terapii jąkania. Połączone z interwencjami mo‑
dyfikacji jąkania elementy z podejścia ACT oparte na świadomości i wartościach
mogą stworzyć holistyczny i indywidualny program terapii jąkania, który okazał się
pomocny w przypadku kilku jąkających się osób (Sønsterud i in., 2020).
Ekspozycja w ramach tradycyjnej terapii behawioralnej jest techniką stosowa‑
ną w leczeniu lęków i może obejmować eksponowanie osób na źródła lęków lub
ich kontekstów w celu pomocy klientowi w przezwyciężeniu niepokoju i cierpienia
(Beck, 2011). ACT również zawiera strategie oparte na ekspozycji, ale nie koncen‑
truje się na redukcji symptomów lęku i cierpienia. W podejściu ACT ćwiczenia eks‑
pozycji mogą pomóc ludziom w pozostawaniu obecnym i świadomym, niezależ‑
nie od poziomu cierpienia, którego doświadczają. Celem ACT jest połączenie osób
z ich wartościami po to, aby uświadomili sobie, że niezależnie od tego, w jak trud‑
nej znajdą się sytuacji, nadal mają wybór. Życie w zgodzie z własnymi wartościami
może oznaczać wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, aby poprawić daną sytuację,
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ale jednocześnie należy stworzyć przestrzeń dla bólu i cierpienia, jakie jej towarzyszą
(Harris, 2019; Hayes, 2016). Innymi słowy, gdy są obecne lęk i cierpienie psychiczne,
w jaki sposób ludzie chcą inaczej reagować działaniem opartym na wartościach?
Dodanie praktykowania ACT może przynieść dalsze korzyści w stosowaniu tech‑
niki ekspozycji, pozwalając jednostce rozwijać umiejętność defuzji. Świadoma per‑
spektywa postrzegania myśli, nie jako pozytywnych lub negatywnych, tylko po pro‑
stu „myśli”, może zwiększyć elastyczność behawioralną (Harris, 2019; Hayes, 2005;
Hayes, Barnes‑Holmes i in., 2012). Hayes i współpracownicy podkreślają, że świado‑
me podejście może wzmocnić życie bardziej witalne, zgodne z wartościami. W ten
sposób kilka elementów ACT dodaje ważne aspekty w dziedzinie jąkania i może być
jednym z filarów indywidualnego programu terapii jąkania. Obok swojego jąkania
i pomimo niego osoby jąkające się muszą zauważyć, kiedy robią „kroki w kierun‑
ku”, i dostrzec, jaką różnicę wprowadza to w ich codziennym życiu. Kilku jąkających
się uczestników w badaniu MIST (Sønsterud i in., 2020) wybrało do wykonywania
w domu połączone ćwiczenia będące ekspozycją na sytuacje komunikacyjne z zinte‑
growanym jąkaniem i/lub elementami modyfikacji mowy. Decyzja o badaniu i trans‑
ferowaniu aktów mowy i/lub działań opartych na świadomości do życia codziennego
wydaje się połączona z zasadami radzenia sobie w realnym świecie (Sønsterud, Fe‑
ragen, Kirmess, Halvorsen, Ward, 2019). Cele były ponadto oparte na szerzej poję‑
tych rezultatach końcowych, odnoszących się głównie do codziennych sytuacji osób
uczestniczących w badaniu i tych, które uważali oni za istotne (Sønsterud, 2020), co
zostanie szczegółowo przedstawione poniżej.

Zwiększanie świadomości i robienie tego, co ma znaczenie
Uważność jest trybem świadomości ewokowanym przez regulowanie uwagi (Hayes,
Strosahl i in., 2012). Według Kabat‑Zinna (2003) uważność oznacza zwracanie uwagi
w szczególny sposób, który jest zamierzony, obecny w danej chwili, nieosądzający.
Jak przedstawiono wcześniej, umiejętność bycia świadomym i ćwiczenia rozwija‑
jące świadomość wprowadzane są elastycznie, a krótkie ćwiczenia, obejmujące np.
obserwowanie swojego oddechu lub zauważanie tego, co dzieje się w ciele, mogą
pomóc jednostce ulepszyć bycie świadomym i bardziej w kontakcie z chwilą obecną.
Świadomość w podejściu behawioralnym w kontekście terapii jąkania może również
odnosić się do stopnia, w jakim jednostka odczuwa i jest świadoma tego, co fizycz‑
nie robi, gdy mówi i/lub się jąka. Praca logopedy w tej dziedzinie może obejmować
wspieranie klienta w ulepszaniu uświadamiania sobie takich czynników, jak wzor‑
ce oddechu, dźwięczność i/lub odczucia w ciele, a także ustalanie wartości. Trzeba
przez cały czas pamiętać, że głos i ciało działają jako jedno i że jednostka decyduje,
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co jest dla niej optymalne. Rozdział 10 dostarcza więcej szczegółowych informacji
na temat terapii jąkania i pracy opartej na świadomości i więcej praktycznych po‑
mysłów na ulepszanie umiejętności w ramach terapii jąkania.
Choć różni się to w zależności od cech indywidualnych jednostki i kontekstu, ją‑
kanie może wywierać negatywny wpływ na relacje z innymi, edukację, karierę, ży‑
cie społeczne i może istotnie wpływać zarówno na komunikację, jak i na jakość ży‑
cia (Bricker‑Katz, Lincoln, Cumming, 2013; Craig, Blumgart, Tran, 2009; Erickson,
Block, 2013; Manning, Beck, 2013; O’Brian, Jones, Packman, Menzies, Onslow, 2011;
St. Louis, Tellis, 2015; Steine, Inglingstad, 2013; Yaruss, 2010). Brak wiary we własne
umiejętności mówienia może prowadzić do zachowań ucieczkowych i społecznego
wycofania. Niepokój może „wkraść się do mięśni” i spowodować napięcie w ciele.
Dla wielu osób jąkających się życie codzienne z zaburzeniem mowy może wpływać
na interakcje z innymi i prowadzić do uszczerbku natury psychologicznej i psycho‑
społecznej. Według Craig, Blumgart i Tran (2011) istnieją trzy unikalne elementy przy‑
czyniające się do pozytywnych wyników adaptacji: poczucie własnej skuteczności,
wsparcie społeczne i zdrowe funkcjonowanie społeczne. Doświadczenie terapeu‑
tyczne sugeruje, że ogólne funkcjonowanie społeczne jednostki może być decydu‑
jącym czynnikiem wpływającym na wyniki terapii oprócz, między innymi, poziomu
świadomości, umiejętności społecznych, ogólnej zdolności mówienia i samodyscy‑
pliny. Jako forma terapii behawioralnej odnosząca się do emocji ACT może obej‑
mować zaangażowane działanie jednostki w pracy, środowisku edukacyjnym i spo‑
łecznym. Według Harrisa (2019) wartości są pożądanymi właściwościami trwających
działań i największymi potrzebami serca, jeśli chodzi o to, jak chcemy traktować sie‑
bie i innych. Wartości są niczym kompas wskazujący nam kierunek i utrzymujący
nas na właściwej drodze życia. Istnieje wiele źródeł na temat ACT dostępnych w li‑
teraturze. W celu zintegrowania procesów ACT, takich jak życie według własnych
wartości i robienie tego, co należy (zaangażowane działanie), opracowano użyteczne
zestawy zadań, jak na przykład Strzał w dziesiątkę (ang. bull’s eye) (Luoma i in., 2017).
Strzał w dziesiątkę jest krótkim narzędziem pomiaru w czterech dziedzinach życia,
takich jak: praca i edukacja, czas wolny, rozwój osobisty i zdrowie oraz związki. We‑
dług twórców ACT wszystkie relacje terapeutyczne są rozważane w odniesieniu do
wartości i celów klienta. Podstawowym zagadnieniem jest, czy działania i myśli mają
zastosowanie w praktyce (Hayes, Strosahl i in., 2012). Według Harrisa (2019) wybie‑
ramy wartości świadomie, aby wnieść pożądane cechy do naszych działań. Warto‑
ści nie są jak przykazania, według których musimy postępować, ale raczej jesteśmy
ich świadomi, używamy ich jako kierunkowskazów. Harris (2019, 217) porównuje
wartości z metaforą kompasu w następującym zdaniu: „Gdy jesteś w podróży, nie
chcesz trzymać się kurczowo kompasu na każdym etapie swojej drogi, chcesz mieć
go w plecaku, wyjąć go, gdy będzie potrzebny, i znów odłożyć do plecaka”.
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Według McLeod (2018) i Wampolda (2015) ludzkie cele mogą zostać wytyczone,
ale nie zawsze można je łatwo ocenić; mogą wymagać rozbicia na szczegółowe, zna‑
czące i wymierne podcele, które przyczyniają się do realizacji szerzej pojętego celu.
Te różne poziomy celów możemy zaklasyfikować jako cele w procesie oraz cele końco‑
we. Cele końcowe są najbardziej pożądanym ostatecznym wynikiem, a cele w procesie
są specjalnymi działaniami lub procesami w trakcie terapii (Zimmerman, Kitsantas,
1997). Jak przedstawili Sønsterud i in. (2019), jednostka może początkowo określić
swój cel jako poprawienie płynności mowy, zredukować objawy jąkania lub nawet
całkowicie pozbyć się jąkania. W takich przypadkach logopeda może sondować głę‑
biej, pytając, co by się zdarzyło lub co byłoby inne dla klienta, gdyby osiągnął ten cel.
Niektórzy uczestnicy badania prowadzonego przez Sønsterud (2020) uszczegółowili
lub poszerzyli swoje cele, odpowiadając na przykład: Gdybym mniej się jąkał, mógłbym
rozwinąć w pełni mój akademicki potencjał lub: Poprawienie płynności mowy pomogło‑
by mi ulepszyć moje kontakty społeczne, albo też: Gdyby nie moje jąkanie, łatwiej znala‑
złabym partnera. W tych przykładach cele były formułowane w związku z jąkaniem.
Odpowiedzi większości uczestników wcześniejszego badania przeprowadzonego
przez Sønsterud i in. (2019) wskazują, że zwiększenie płynności mowy lub uzyskanie
poczucia kontroli nad jąkaniem były uważane za bardzo istotne cele. Według Zim‑
merman i Kitsantas (1997) takie cele mogą być definiowane raczej jako cele w pro‑
cesie niż cele końcowe, ponieważ kilku uczestników czuło, że poprawa płynności
mowy czy redukcja jąkania przyczyniłyby się do osiągnięcia szerzej sformułowanych
celów, takich jak zoptymalizowanie osiągnięć szkolnych czy zwiększenie uczestnic‑
twa w życiu społecznym. Interesujące jest dostrzeżenie, w jakim stopniu uczestnicy
charakteryzują proces terapeutyczny jako związany z ich relacjami i uczestnictwem
w życiu społecznym. Istnieje wiele sposobów, dzięki którym terapeuta i klient mogą
rozpatrywać zagadnienie wartości podczas sesji terapeutycznych. Można również
zadać kilka z poniższych pytań, na przykład: Jaką osobą chciałbyś być? Jak można by
zaobserwować pozytywne zmiany w interakcji z innymi osobami? Gdy ludzie działają bar‑
dziej w zgodzie ze swoimi wartościami, co mogą zauważyć w swoim zachowaniu lub co
mogliby zrobić jeszcze? Jaką różnicę czyni to w życiu? Czy większa pewność siebie w ko‑
munikacji może prowadzić do bogatszego i pełnego znaczenia życia?
Binder, Holgersen i Nielsen (2010) donosili o istnieniu korelacji pomiędzy pozy‑
tywnymi wynikami terapii i jej komponentami ogniskującymi się wokół czterech
tematów: wypracowanie nowych sposobów nawiązania związków z innymi; zre‑
dukowanie symptomatycznego cierpienia lub zmiana wzorców zachowania wobec
cierpienia; podwyższony poziom rozumienia samego siebie i wglądu w siebie; sa‑
moakceptacja i docenianie siebie. W idealnej sytuacji wyniki terapii jąkania odzwier‑
ciedlają wyniki uznane przez klientów za ważne. Indywidualne doświadczenie osią‑
gnięcia celu w badaniu Sønsterud (2020) zostało opisane przez uczestników jako
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dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Eksplorując dialogi i refleksje uczestników
sesji terapeutycznych, uzyskano informacje, że osiągnięcia często były związane
z ogólną chęcią doświadczania życia i pełniejszego w nim uczestniczenia. Większość
uczestników (16 z 18) doświadczyła osiągnięcia szeroko sformułowanych wyników
końcowych. Przykłady obejmują ludzi, którzy dotychczas unikali rozmów telefonicz‑
nych, ale po terapii korzystali z telefonu prawie codziennie; dziadek, który nie lubił
rozmawiać i unikał spotkań towarzyskich, gdy tylko było to możliwe, stał się aktyw‑
niejszy towarzysko i więcej kontaktuje się z wnukami; trzech pracowników, którzy
unikali sytuacji społecznych i ze wszystkich sił starali się być niewidzialni w miejscu
zatrudnienia, stali się pewniejsi siebie w sytuacjach wymagających mówienia i sami
szukali spotkań grupowych, aby w nich uczestniczyć. Za inne przykłady niech po‑
służą rodzice, którzy unikali czytania na głos bajek na dobranoc, a zaczęli cieszyć
się czytaniem dla dzieci; dwóch młodych mężczyzn, którzy zaczęli cieszyć się z cho‑
dzenia na randki; osoba, która wcześniej czuła się niezdolna do studiowania z po‑
wodu jąkania, a obecnie ukończyła edukację na jednym z najbardziej prestiżowych
uniwersytetów w Norwegii.
Jąkający się ludzie, którzy szukają terapii mowy, zwykle mają swoje pomysły na
to, co chcą osiągnąć w terapii. Podczas wstępnych dyskusji logopeda może rozpo‑
cząć formułowanie ogólne obrazu mowy klienta, osobowości jąkającego się i stylu
komunikacji, oraz zbierać informacje, jak klient funkcjonuje w różnych środowiskach.
Zbieranie informacji obejmuje komunikaty werbalne i niewerbalne, formalne pomiary
jąkania, obserwacje nieformalne, rozmowy, wywiady w celu ustalenia, co jest waż‑
ne i konstruktywne dla danej jednostki. Logopeda powinien poświęcić trochę czasu
na zidentyfikowanie celów klienta i zrozumienie, co te cele dokładnie oznaczają dla
osoby jąkającej się. Jednocześnie ważne jest, aby zapewnić klientowi uczucie, że pra‑
ca nad zmianą może zacząć się tak szybko, jak to możliwe, zarówno by dać klientowi
coś konkretnego, nad czym może pracować, i umożliwić mu rozwinięcie motywacji
do udziału w terapii. Wszystkie te aspekty uznane są za ważne, ponieważ „zakotwi‑
czają” proces terapii oraz pomagają stworzyć poczucie współpracy i wspólnego celu
(McLeod, 2018). Jak wykazano wcześniej, terapia powinna być oceniana i zintegro‑
wana z tym, co jest ważne dla danej osoby (Duncan, Miller, Wampold, Hubble, 2010).

Ważna rola logopedy w osiągnięciu ostatecznego wyniku terapii
Istnieją różnorodne czynniki, które mogą wpłynąć na wyniki terapii. Rzeczywiście,
można spekulować, czy elementy krytyczne terapii uwieńczonej sukcesem mogą
być rezultatem wzajemnego oddziaływania na siebie szeregu czynników, włączając
interwencję jako taką, charakterystykę klienta i logopedy, a także aspekty interak‑
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cji między logopedą i osobą jąkającą się. Na przykład wiemy, że kompetencje za‑
wodowe i stopień zaufania do profesjonalisty odgrywają ważną rolę w ramach te‑
rapii zorientowanej na cel (Manning, 2010; Plexico, Manning, DiLollo, 2005, 2010;
Sønsterud, Kirmess i in., 2019). Zarówno w dziedzinie psychologii, jak i logopedii sta‑
ło się jasne, że kontrasty w podejściach terapeutycznych nie decydują o wszystkich
wynikach terapii. Metaanalizy wykazały, że zróżnicowanie logopedów w ramach
przymierza terapeutycznego ma większy wpływ na wynik terapii niż zróżnicowanie
klientów (Flückiger i in., 2018; Flückiger i in., 2019). Kilku badaczy potwierdziło, że
styl tworzony w relacjach interpersonalnych przez terapeutę wpływa zarówno na
jakość przymierza terapeutycznego, jak i proces terapeutyczny (Anderson, Ogles,
Patterson, Lambert, Vermeersch, 2009; Heinonen, Nissen‑Lie, 2019; Nissen‑Lie i in.,
2013; Oddli, Halvorsen, 2014). Włączymy tu również styl kontaktów interperso‑
nalnych logopedy oraz stałe znaczenie elastyczności, uczciwości, szacunku, wiary‑
godności, zaufania, ciepła, zainteresowania i otwartości podkreślanych m.in. przez
Ackerman i Hilsenrotha (2003) czy Van Ripera (1973) w przypadku pracy logopedy
z osobą jąkającą się. Aspekty te zostały odzwierciedlone na przykład w pracy Miciaka
i współpracowników (2018), którzy zidentyfikowali cztery główne warunki koniecz‑
ne dla powstania relacji terapeutycznej: bycie obecnym, chłonnym, szczerym i za‑
angażowanym. Autorzy twierdzą, że te warunki w połączeniu z umiejętnościami ko‑
munikacyjnymi, stanowią o intencjach i postawach zarówno terapeuty, jak i klienta.
Pomimo, że wyniki badania przeprowadzonego przez Sønsterud, Kirmess i in.
(2019) wykazały ważne związki pomiędzy jakością przymierza terapeutycznego i wy‑
nikami terapii, silny związek między cechami klienta i wynikiem terapii, szczególnie
motywacją klienta i chęcią poświęcenia czasu na pracę własną, został również po‑
twierdzony. W nawiązaniu do wyników badania MIST (Sønsterud i in., 2020) wy‑
kazano również silne związki między ogólną satysfakcją z terapii jąkania i jej wyni‑
kami, zarówno 6, jak i 12 miesięcy po zakończeniu terapii. Może to sugerować, że
niektóre zadania występujące w programie MIST zostały uznane za przydatne w ży‑
ciu codziennym.
Chociaż istnieje konsensus dotyczący otwartego i uczciwego przedyskutowania
przez logopedę celów i oczekiwań jednostki związanych z terapią, indywidualna
motywacja i wpływ przymierza terapeutycznego w pracy z osobami jąkającymi się
były rzadko przedmiotem badań. Z perspektywy dyspozycjonizmu (Kerry, Eriksen,
Lie, Mumford, Anjum, 2012) najważniejsze ogniwo przyczynowe możemy zobaczyć
w pojedynczych przypadkach, na przykład w pytaniu: Jak efektywny może być dany
logopeda w pracy z danym klientem w określonym punkcie w czasie? Perspektywa dys‑
pozycjonalna podkreśla znaczenie uwarunkowania środowiskowego w rozumieniu
przypadków, uznając, że terapia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na wyni‑
ki. Kerry i in. (2012, 1008) sugerują, że „przyczynowość jest czymś dodanym do sytu‑
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acji, która ingeruje i wpływa na wyniki” w ramach dyspozycjonizmu, dodany czynnik
jest przyczynowo silny tylko wtedy, gdy jest on przyczynowo związany z przynaj‑
mniej niektórymi z elementów już zaangażowanych. Według Logana (2015) dyskusje
z klientem na temat preferencji dotyczących terapii mogą dostarczyć cennego wglą‑
du w jego doświadczenia związane z jąkaniem. Logan sugeruje, że logopeda musi
być przygotowany do zaadaptowania podejść terapeutycznych, by dostosować je
do celów oraz potrzeb każdej osoby i uważnie rozpatrzyć efekty takich adaptacji po‑
przez zbieranie informacji monitorujących, jak dana osoba reaguje na poszczególne
elementy terapii. Aspekty te zostały przedstawione w tym rozdziale i potwierdzają
główne cechy podejścia pluralistycznego (McLeod, 2018). Jak wskazano powyżej,
podejście pluralistyczne opiera się na wspólnym procesie decyzyjnym dotyczącym
zadań i celów oraz na potrzebie wspólnego eksplorowania przez logopedę i klienta
istniejących możliwości, a także łączenia elementów w taki sposób, aby najpełniej
odpowiadały celom i preferencjom klienta. Kilku innych autorów specjalizujących
się w dziedzinie jąkania również podkreślało ten aspekt (Finn, 2003; Logan, 2015;
Manning, 2010; Shapiro, 2011; Sønsterud i in., 2020; Ward, 2018).
Według Miller i in. (2010, 424) logopedzi nie potrzebują wiedzieć z góry, które
podejście zastosować, ale raczej powinni być w stanie rozpoznać, czy obecna relacja
jest dobrze dopasowana, czy nie i czy będzie on/ona w stanie dostosować terapię
i uwzględnić w niej doświadczenia i cele klienta. Nissen‐Lie i in. (2017) twierdzą, że
istnieje ogniwo łączące samoocenę terapeuty i wyniki terapii. Terapeuci mogą służyć
za wzór do naśladowania dla swoich klientów, gdy sami pozwolą sobie na refleksję
na temat ich udziału w trudnościach, które mogą pojawić się w relacji terapeuta –
klient. Autorzy sugerują, że klienci mogą przyjąć to stanowisko jako model w ży‑
ciu codziennym i zaadaptować sposoby radzenia sobie, gdy czują się zaniepokojeni.
Radzą, aby rozwijać atmosferę sprzyjającą tolerancji dla rzeczy nieznanych, przyj‑
mowaniu ambiwalencji, opanowywaniu niedociągnięć i ograniczeń bez lęku o utra‑
tę twarzy lub autorytetu (Nissen‐Lie i in., 2017, 57). Jak jednak wyjaśniają Miller i in.
(2010), nadal wiemy zbyt mało o terapeutach odnoszących sukces. Wątpię, żeby ist‑
niał „najlepszy logopeda” i „najlepsza terapia jąkania”. Badania Sønsterud i in. (2019,
2020) udokumentowały raczej istnienie różnorodnych czynników mogących mieć
wpływ na wyniki terapii, włączając czynniki dotyczące logopedy. Życzenia osoby
jąkającej się i jej cele mogą zmienić się w czasie trwania terapii, podobnie jak jej go‑
towość do pracy. Terapia powinna zatem zawsze obejmować rozważanie obecnych
celów i oczekiwań klienta we współpracy z terapeutą, ich dalsze badanie i refleksje
podczas sesji terapeutycznej. Według kilku autorów (McLeod, 2018; Shapiro, 2011;
Stewart, 2020; Wampold, 2015; Ward, 2018) w ramach indywidualnej terapii jąka‑
nia logopeda powinien być bardzo uwrażliwiony na charakterystykę klienta, jego
potrzeby, motywację, wartości, reakcje i indywidualne wyniki terapii.
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Konkluzja
Badania naukowe w dziedzinie psychoterapii wskazują, że doświadczony tera‑
peuta może wprowadzić efektywną terapię indywidualną i praktykę własną klienta
(Benum, Axelsen, Hartmann, 2013; Nissen‑Lie i in., 2013; Oddli, Halvorsen, 2014;
Oddli, McLeod, 2016). Praktyka logopedyczna i badania naukowe dowodzą, że jakość
życia i zdrowie psychiczne mogą ulec znacznej poprawie u osób jąkających się, gdy
terapia dostosowana jest do ich indywidualnych potrzeb (Baxter i in., 2015; Beilby
i in., 2012; Craig i in., 2009; Langevin, Kully, Teshima, Hagler, Narasimha Prasad,
2010), do tej pory jednak nie odnotowaliśmy jeszcze dużego zainteresowania róż‑
norodnością czynników, które mogą wpływać na wyniki terapii. Gdy rozważamy za‑
soby, elementy terapii, implikacje treningu i działania terapeuty, pozostaje wiele do
zrozumienia. W wielu podejściach do terapii jąkania pozostaje niejasne, które czyn‑
niki odpowiadają za obserwowane zmiany. Na przykład Baxter i in. (2015) wskazują
na istnienie potrzeby debaty na temat tego, w jaki sposób znaczna redukcja często‑
tliwości i nasilenia objawów jąkania może wpływać na codzienne funkcjonowanie
osoby jąkającej się i popieram zasadność takiej inicjatywy. Badania tego, w jakim
stopniu procedury mają indywidualne znaczenie dla jednostki w jej życiu codzien‑
nym, czy takie zmiany mogą przyczynić się do polepszenia samopoczucia i jakości
życia, mają wielką wartość. Włączenie danych jakościowych do danych ilościowych
jest właściwe przy ocenie tego, jak zarządzanie jąkaniem funkcjonuje w sposób peł‑
ny znaczenia, zależny od kontekstu. Kilka podejść wykazało ponadto skuteczność
krótkoterminową, ale prawdziwym testem dla terapii jest stopień, w jakim zmiany
mogą zostać zintegrowane z szeregiem sytuacji komunikacyjnych w dłuższym okre‑
sie, najlepiej przez całe życie.
Istnieje kilka sposobów zarządzania jąkaniem i niektórzy ludzie radzą sobie z nim
bardzo dobrze, bez potrzeby profesjonalnego wsparcia. Niemniej jednak wiele osób
poszukuje pomocy. Niektórzy pomyślnie rozwinęli relację z logopedą, często przy
wsparciu i zachęcie innych osób, ale jest też wciąż wielu klientów, którym nie udało
się stworzyć wspierającej współpracy z terapeutą. Dzieje się tak z wielu powodów,
między innymi, choć nie tylko, w związku z miejscem zamieszkania, ograniczoną licz‑
bą specjalistów i dostępem do pomocy logopedycznej. Mogą to być również oso‑
by, które nie mają zaufania do logopedów, lub takie, które wcześniej doświadczyły
nieudanej terapii jąkania. Jest to bardzo smutne, ale wierzę, że poprzez poszerzanie
wiedzy, ulepszanie kompetencji i umiejętności psychoterapeutycznych w dziedzinie
terapii mowy wzbogacane są umiejętności logopedy.
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Pytania kontrolne
1. Głównym celem logopedów może być skupienie terapii jąkania na:
a) zmianie jąkania na lepsze;
b) podążaniu za wytycznymi danego podejścia terapeutycznego;
c) zasadach wspólnego omawiania i podejmowania decyzji na poziomie indy‑
widualnym;
d) nauczeniu technik upłynniania mowy.
2. Cztery kluczowe procesy uważności w ACT to:
a) defuzja, akceptacja, Ja jako kontekst i kontakt z chwilą obecną;
b) akceptacja, zaangażowane działania, kontakt z chwilą obecną i defuzja;
c) kontakt z chwilą obecną, defuzja, życie w zgodzie z własnymi wartościami
i akceptacja;
d) Ja jako kontekst, defuzja, akceptacja i życie w zgodzie z własnymi wartościami.
3. Aby zrozumieć przykłady psychicznego cierpienia, ACT odwołuje się do dwóch
procesów, a są nimi:
a) fuzja poznawcza i emocjonalna;
b) zwrócenie się do wnętrza i zwrócenie się na zewnątrz;
c) fuzja poznawcza i unikanie doświadczenia;
d) unikanie doświadczenia i emocji.
4. Według Craig, Blumgart i Tran (2011) istnieją trzy unikalne czynniki przyczyniają‑
ce się do wyników adaptacyjnych:
a) wsparcie społeczne, zdrowe funkcjonowanie społeczne, większa akceptacja;
b) poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne i zdrowe funkcjonowa‑
nie społeczne;
c) poczucie własnej skuteczności, pewność siebie i zdrowe funkcjonowanie
społeczne;
d) zdrowe funkcjonowanie społeczne, pasjonująca kariera i samowystarczalność.
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Jąkanie i bilingwizm u dzieci i dorosłych:
obecne badania i przyszłe zmiany

Jąkanie u osób bilingwalnych jest obszarem zainteresowania zarówno naukowców,
jak i praktykujących logopedów, aktualnych informacji o bilingwizmie i jąkaniu wciąż
jednak brakuje pomimo wzrostu liczby osób dwujęzycznych na całym świecie. Roz‑
dział ten ma na celu dokonanie przeglądu literatury, która zajmuje się istniejącym
związkiem między jąkaniem a dwujęzycznością. Ujmując to dokładniej, dostarcza
czytelnikom informacji opartych na dowodach, które dotyczą objawów niepłynności
mówienia i jąkania u dzieci oraz osób dorosłych dwujęzycznych, a także przedsta‑
wia niektóre elementy, jakie należy wziąć pod uwagę podczas oceny i interwencji
skoncentrowanych na bilingwalnych, jąkających się dzieciach i dorosłych.

Definicja dwujęzyczności
W dzisiejszych czasach bilingwizm staje się normą, odkąd charakteryzuje on języ‑
kową codzienność ponad połowy światowej populacji (Grosjean, 2010). W rzeczy‑
wistości dwujęzyczność jest konsekwencją szeregu zjawisk (np. otwarcia granic,
migracji ludzi, wymian kulturalnych i handlowych między krajami). Bardzo często
spotyka się również mieszane pary z różnych krajów, które wychowują swoje dzieci
w wielojęzycznym kontekście sytuacyjnym (Bhatia, Ritchie, 2013; Kohl i in., 2008).
Dodatkowo należy wspomnieć o edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, które odgry‑
wają ważną rolę w uczeniu się drugiego języka. W rezultacie obecnie łatwiej spo‑
tkać osobę dwujęzyczną niż jednojęzyczną (Kohnert, 2010).
Sytuacja ta inspiruje badaczy do zrozumienia podstaw przyswajania kilku języków,
często mają oni jednak do czynienia z hipotezami, które nie mogą być uogólniane
z wielu powodów. Po pierwsze, informacja związana z dwujęzycznymi uczestnikami
jest często niewystarczająca, a ich językowe profile są często różnorodne i opisane
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bardzo zwięźle. Porównanie osoby dwujęzycznej z innymi, które posługują się taką
samą kombinacją językową, jest trudne (Grosjean, 1998). Dlatego też tak ważne jest,
by zdefiniować bilingwizm i mechanizmy uczenia się, które go wywołują.
Dwujęzyczność na osi czasu
Wielu autorów podjęło próbę przedstawienia definicji dwujęzyczności, a ta zmie‑
niała się z czasem. Wcześniej osoba była uznawana za dwujęzyczną, jeśli jej znajo‑
mość drugiego języka była podobna do poziomu językowego osoby, dla której jest
to język ojczysty (Bloomfield, 1933). Parę lat później inni autorzy zaktualizowali tę
definicję, sugerując, że wystarczająca jest minimalna biegłość w jednej z czterech
umiejętności lingwistycznych – rozumienia, mówienia, czytania i pisania – aby być
uznanym za osobę bilingwalną (Haugen, 1953; Macnamara, 1967; Hamers, Blanc,
1989). Zauważmy, że te definicje odnoszą się głównie do kompetencji językowych.
Inni autorzy zaproponowali uzasadnienie bazujące na użyciu języka. Przykładowo
osoba dwujęzyczna mogłaby być w stanie używać dwóch lub więcej języków w ży‑
ciu codziennym, w różnych kontekstach i z różnymi rozmówcami, bez konieczności
opanowywania ich w ten sam sposób (Grosjean, 1982; Grosjean, Li, 2013; Weinreich,
1974). Aż do dziś badacze nie wypracowali wspólnej definicji bilingwizmu, oczywiste
jest jednak, że idealne opanowanie dwóch języków jest nierealne (Fishman, 1971;
Wei, 2007). Zdaje się zatem, że rozsądniej byłoby uznać dwujęzyczność za umiejęt‑
ność porozumiewania się w dwóch lub więcej językach, będąc pośrodku kontinuum
umiejętności i używania języka, które mogą wahać się od minimalnej do maksymal‑
nej kompetencji (Chin, Wigglesworth, 2007). W związku z tym dwujęzyczność by‑
łaby zjawiskiem tak dużym, jak liczba osób dwujęzycznych.
Typy dwujęzyczności
Możemy wyróżnić kilka typów bilingwizmu, zależnie od wieku nabywania każdego
języka, okoliczności uczenia się i kontekstów użycia. Akwizycja dwóch języków może
być równoczesna lub sekwencyjna. Dwujęzyczność jest uznawana za symultaniczną,
kiedy np. w parach mieszanych każdy z rodziców mówi z dzieckiem językiem ojczy‑
stym od jego urodzenia lub do osiągnięcia drugich urodzin. Z drugiej strony osoba
z sekwencyjną dwujęzycznością zwykle mówi tylko jednym językiem w domu i nie
używa drugiego powszechnie używanego języka w kraju aż do ukończenia trzecie‑
go lub czwartego roku życia, gdy zaczyna chodzić do przedszkola lub szkoły, która
wspiera naukę tego języka (Baker, 2001; Bhatia, Ritchie, 2013; De Houwer, Ortega,
2019; Paradis i in., 2005; Paradis, 2010). Okazuje się, że osoby z dwujęzycznością
symultaniczną osiągają wysoki poziom kompetencji językowej w obu językach, pod‑
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czas gdy osoby z dwujęzycznością sekwencyjną częściej mają ograniczone umie‑
jętności w zakresie drugiego języka (Paradis i in., 2005). Dlatego też zdarza się, iż
dzieci z pierwszym (mniejszościowym) językiem mogą rozwinąć i osiągnąć bardzo
dobre umiejętności w nauce drugiego (społecznego) języka, a nawet opanować go
lepiej niż ich pierwszy język. Zjawisko to jest często powiązane z takimi czynnikami,
jak motywacja (Dörnyei, Skehan, 2003) i jakość oraz kontekst wkładu językowego
w otoczeniu dziecka (Jia, 2003), które mogą przyczynić się do zmiany dominacji ję‑
zykowej (Genesee i in., 2004; Hoff, Shatz, 2007).
Dodatkowo wiek akwizycji języka umożliwia rozróżnienie pomiędzy osobami
z wczesną dwujęzycznością od osób z późną dwujęzycznością. Pierwszy przypadek
dotyczy czasu poprzedzającego 11. rok życia, podczas gdy drugi odnosi się do okre‑
su powyżej tego wieku (Hammers, Blanc, 1989). Bilingwizm może być uznawany za
aktywny, jeśli osoba mówiąca wypowiada się z łatwością we wszystkich językach
i perfekcyjnie je rozumie, lub bierny, kiedy jeden z języków jest rozumiany bez uży‑
cia ustnego (Bhatia, Ritchie, 2013; Valdés, Figueroa, 1994; Wei, 2005).
Wreszcie, dwujęzyczność może być fakultatywna, kiedy mówcy z chęcią wybie‑
rają naukę i użycie innego języka, lub kontekstualna, gdy są zobowiązani do tego,
aby dla osiągnąć sukces społeczny i zawodowy (Hapsburg, Peña, 2002). W konse‑
kwencji u osób dwujęzycznych rzadko występuje zrównoważony bilingwizm (Fish‑
man, 1972), jeśli wziąć pod uwagę kryteria wymienione powyżej. Faktem jest, że lite‑
ratura eksponuje inny rodzaj dwujęzyczności, oparty na dominacji językowej, który
odnosi się do wiedzy i częstotliwości użycia języka.
Maksymalna biegłość osiągnięta przez mówcę bilingwalnego pozwala na rozróż‑
nienie między dwujęzycznością zrównoważoną, w której poziom znajomości drugie‑
go języka jest podobny do poziomu znajomości ojczystego języka, i dwujęzycznością
dominującą, gdy mówca opanowuje lepiej jeden z dwóch języków, w których mówi
(Bhatia, Rithcie, 2013; De Houwer, Ortega, 2019). W tym wypadku język, którym oso‑
ba posługuje się lepiej, jest określany jako język dominujący, podczas gdy ten drugi
nazywany jest niedominującym (Kohnert, 2013). Inni autorzy określili częstotliwość
użycia języka jako czynnik determinujący dominację językową (Gutiérrez‑Clellen,
Kreiter, 2003; Restrepo, 1998). Język używany przez 61‑80% czasu może być uzna‑
wany za dominujący, byłby natomiast niedominujący, gdyby jego użycie wahało się
między 20 a 40% czasu. Osoby ze zrównoważoną dwujęzycznością używałyby obu
języków w 40 do 60% czasu. Kwestionariusze rodzicielskie są głównym narzędziem
do identyfikacji językowej dominacji dziecka i rozumienia jego profilu. Kilku badaczy
skupiło się na zaprojektowaniu takich kwestionariuszy, np.: The Alberta Language and
Development Questionnaire‑ALDeQ (Kwestionariusz rozwoju językowego Alberta) (Pa‑
radis, Emmerzael, Duncan, 2010), The Alberta Language Environment Questionnaire
‑ALEQ (Kwestionariusz języka środowiskowego Alberta) (Paradis, 2011) oraz Parents of
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Bilingual Children Questionnaire‑PaBiQ (Kwestionariusz dla rodziców dzieci dwujęzycz‑
nych) (Tuller, 2015). Kwestionariusze te zazwyczaj mają wspólną część zawierającą hi‑
storię rozwoju i aktualne umiejętności językowe dziecka, a także ekspozycję na inne
języki i ich użycie w domu oraz w innych kontekstach. Korzystanie z tych kwestio‑
nariuszy jest więc ważne przy ocenie języka i płynności mowy osób bilingwalnych
w kontekście logopedycznym. W przypadku dorosłych kwestionariusze samooceny
są często używane do określenia środowiska przyswajania języka i jego biegłości.
The Language Experience and Proficiency Questionnaire (LEAP‑Q) (Kwestionariusz do
badania doświadczenia i biegłości języka) (Marian, Blumenfeld i Kaushanskaya, 2007)
oraz Language History Quetsionnaire (Kwestionariusz do badania historii (rozwoju) ję‑
zyka) (LHQ 2.0; Li, Sepanski, Zhao, 2006; Li, Zhang, Tsai, Puls, 2013) są przykładami
kwestionariuszy samooceny, które zapewniają głębszy wgląd w historię językową
dorosłego (np. wiek ekspozycji na inne języki) i jego doświadczenie językowe (np.
funkcjonalne użycie każdego języka, którym się posługuje).
Do logopedów kierowane są rodziny zmartwione rozwojem i/lub płynnością ję‑
zyka ich dzieci. W przypadku dorosłych logopedzi często pracują z klientami dwu‑
języcznymi, nawet jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że logopeda nie mówi tymi
samymi językami co klient (Jordan, 2008). Gdy dziecko i dorośli są dwujęzyczni, de‑
cyzje dotyczące terapii mogą być szczególnie trudne do podjęcia, biorąc pod uwagę
kontekst, w jakim się rozwijają. Błędy diagnostyczne prowadzące do niedoceniania
lub przeceniania trudności mogą wystąpić w dwujęzycznych kontekstach (Bedore,
Peña, 2008; Byrd i in., 2016; Paradis, 2010). Po pierwsze, trudności dziecka mogą
być łączone z faktem, iż uczy się ono kilku języków w tym samym czasie, co w re‑
zultacie prowadzi do fałszywie negatywnej diagnozy. Z drugiej strony zaburzenie
może być zdiagnozowane, kiedy zanotowane deficyty są częścią typowego bilin‑
gwalnego rozwoju, co skutkuje fałszywie pozytywną diagnozą.
Jąkanie jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych. U dwujęzycz‑
nych dzieci występuje więcej zakłóceń w przepływie mowy niż u dzieci jednoję‑
zycznych (Bedore i in., 2006). Niektórzy autorzy uważają, że jąkanie jest częstsze
u bilingwinstów niż u monolingwistów, co jest spowodowane ekspozycją na wie‑
le języków (Shenker, 2011; Van Borsel i in., 2001). W kolejnych częściach rozdziału
skupimy się na naturze jąkania i płynności u osób bilingwalnych oraz przedstawimy
przegląd identyfikacji i terapii jąkania w kontekście dwujęzyczności.

Jąkanie: definicja, etiologia i symptomatologia
Jąkanie jest kompleksowym zaburzeniem mowy charakteryzującym się zakłóceniami
płynności, które dość często mają znaczący wpływ na życie osoby jąkającej się. We‑
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dług Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych DSM‑5 jąkanie klasyfikowane
jest jako zaburzenie komunikacji i uznawane jest za rozwojowe zaburzenie płynno‑
ści mowy (American Psychiatric Association, 2013), które oddziałuje na rytm oraz
płynność mowy i w związku z tym utrudnia komunikację, a także obniża jakość życia.
W kilku ostatnich dekadach pojawiły się pewne teoretyczne koncepcje wyjaśnia‑
jące przyczyny jąkania. Obecne dane na temat etiologii wskazują na wzorce wie‑
loczynnikowe, łączące czynniki genetyczne, neurobiologiczne, behawioralne, emo‑
cjonalne oraz środowiskowe (Benito‑Aragón i in., 2019; Bloodstein, Bernstein Ratner,
2008; Drayna, Kang, 2011; Koenraads i in., 2019; Shapiro, 2011).
Symptomatologia jąkania obejmuje słyszalne objawy, uważane za podstawową
charakterystykę. Są one inne od typowych pauz doświadczanych przez wszystkich
mówców (np. wtrącenie, takie jak yyy). Jąkanie szczególnie objawia się poprzez pro‑
longację (np. zzzzupa), powtarzanie części i całego słowa (p‑p‑p‑pióro), przerywane
słowa (bu__telka) oraz bloki (__butelka).
Często jawnym cechom jąkania mogą towarzyszyć fizyczne, emocjonalne, kogni‑
tywne i behawioralne komponenty wtórne do niepłynności mowy (Bloodstein, Bern‑
stein Ratner, 2008; Guitar, 2013; Shapiro, 2011). Owe wtórne zachowania można
podzielić na współistniejące jawne i ukryte, jak i introspektywne zmienne (Blood‑
stein, Bernstein Ratner, 2008). Jawne współistniejące cechy są widzialne gołym
okiem, jest to np. mruganie czy napięcie mięśni żuchwy. Zachowania współistnie‑
jące ukryte są mierzone jedynie za pomocą przyrządów, jest to np. przyspieszone
tętno (Bloodstein, Bernstein Ratner, 2008). Zmienne introspektywne obejmują in‑
dywidualne afektywne i/lub kognitywne reakcje na jąkanie, jest to np. zwiększona
nerwowość w pewnych sytuacjach związanych z mówieniem albo negatywne prze‑
konania dotyczące własnych zdolności komunikacyjnych. Wszystkie trzy czynniki
występują jako rezultat jąkania.
Aby zdiagnozować jąkanie, logopeda musi przeprowadzić całościowe badanie,
które obejmuje ocenę nasilenia jąkania u klienta, jak i badanie aspektów afektyw‑
nych, kognitywnych i behawioralnych jąkania. Osoby jąkające się często doświad‑
czają różnych poziomów płynności w zależności od zadania komunikacyjnego (np.
dialog vs. głośne czytanie) oraz sytuacji (np. rozmowa przez telefon vs. rozmawianie
z członkiem rodziny). Ważne jest wzięcie pod uwagę tej zmienności podczas dia‑
gnozowania jąkania, aby osiągnąć jak najdokładniejsze zrozumienie stopnia płynno‑
ści mowy klienta. Dodatkowo, istnieją arkusze samooceny, które badają afektywne,
behawioralne i kognitywne poglądy klienta na jąkanie. Podwyższone lub znaczą‑
ce wyniki mogą wskazywać, że klient ma negatywne przekonania na temat swoich
umiejętności mówienia z powodu jąkania. W związku z tym diagnozowanie jąkania
obejmuje informacje obiektywne (takie jak częstotliwość jąkania podczas pewnych
zadań/sytuacji), jak również subiektywne raporty wynikające z wywiadów z klien‑
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tem i jego samooceny. U jąkających się osób dwujęzycznych badacze wskazują na
potrzebę wyczerpujących próbek testowych wszystkich języków, w których mó‑
wią klienci (Shenker, 2011). Jest na przykład prawdopodobne, że jąkanie pojawi się
w obu językach, ale może objawiać się innymi typami, częstotliwościami czy roz‑
mieszczeniem (Caesar, Kohler, 2007; Lim, Lincoln, Chan, Onslow, 2008). Dlatego
specjaliści muszą być świadomi tych różnic i zbierać próbki mowy w obu językach
oraz rozumieć, jak klient korzysta z obu języków na co dzień.

Kryteria diagnostyczne w populacji jednojęzycznej
Diagnoza jąkania w jego jawnych przejawach bazuje na rodzaju i częstotliwości
zaburzeń płynności (Conture, 2001). Są one podzielone na dwie kategorie: nie‑
płynności podobne do jąkania (włącznie z powtarzaniem całości i części słów, pro‑
longacjami, przerywanymi słowami, blokami) i inne niepłynności (włącznie z powtó‑
rzeniami wielosylabowych słów i fraz, wtrąceniami, poprawkami i zaniechaniem
wypowiedzi), które nie wskazują na jąkanie. Wcześniej badacze zidentyfikowali
kilka czynników, które przyczyniają się do zaburzeń płynności u jednojęzycznych
osób jąkających się: początkowy dźwięk słowa (Wendell, Brown, 1935), długość
słowa (Brown, Moren, 1942), pozycja słowa w zdaniu (Brown, 1938), kategoria gra‑
matyczna słowa (Brown, 1937) oraz wzorzec akcentu słowa (Brown, 1938). Uzna‑
no ponadto, że zwiększona złożoność składniowa (Blood, Hood, 1978; Bloodstein,
1974) i zmniejszona znajomość słów (Hubbard, Prins, 1994) prowadzą do silniejsze‑
go jąkania. Większość zająknięć pojawia się na początku słów i głównie na spół‑
głoskach w porównaniu do samogłosek.
Niepłynności pojawiają się zazwyczaj w mowie wszystkich dzieci (Ambrose,
Yairi, 1999; Eggers, Elen, 2018), lecz te, które się jąkają, mają nadmierną liczbę za‑
burzeń płynności podobnych do jąkania. Określono zatem, że jąkanie powinno
być zdiagnozowane u dzieci z minimum 3 zaburzeniami przypominającymi jąkanie
w 100‑sylabowej próbce mowy (Ambrose, Yairi, 1999), 7% innych niepłynności (Tu‑
manova i in., 2014), 10% całkowitych niepłynności na 100 słów (Guitar, 2013) i przy‑
najmniej 2 iteracjami na powtórzenie (Ambrose, Yairi, 1995, 1999; Pellowski, Conture,
2002). Inni autorzy zasugerowali, że aby u dziecka zdiagnozowano jąkanie, próbka
mowy (100 słów) powinna zawierać co najmniej 3 niepłynności (częściowe lub jed‑
nosylabowe powtórzenia słów) (Bloodstein, 1995; Conture, 2001). To 3‑procentowe
kryterium, używane międzynarodowo, jest głównie oparte na danych pochodzących
od jednojęzycznych anglojęzycznych dzieci (Ambrose, Yairi, 1999). Jego adekwatność
została udowodniona w przypadku dzieci jednojęzycznych hiszpańskich, francu‑
skich, niemieckich i holenderskich (Boey i in., 2007; Carlo, Watson, 2003; Leclercq
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i in., 2017; Natke i in., 2006; Tumanova i in., 2014). W innym, nowszym badaniu
przeanalizowano jednak zaburzenia płynności u typowo rozwijających się fińskich
dzieci i zasugerowano, że 3‑procentowe kryterium nie ma znaczenia klinicznego ze
względu na długość fińskich słów. Autorzy zachęcają zatem do ustalenia bardziej
wiarygodnych wytycznych dotyczących różnicowania zaburzeń płynności przypomi‑
nających jąkanie od innych zaburzeń płynności mowy (Jansson‑Verkasalo i in., 2020).
Biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się dwujęzyczności na całym świecie (Bialy‑
stok i in., 2012; Chen i in., 2008; Dumont, Lemaître, 2005; Mahendra, Namazi, 2014),
naukowcy i praktykujący logopedzi podjęli próbę zbadania cech międzyjęzykowych,
które mogą odróżnić dwujęzyczne dzieci jąkające się i niejąkające się od ich jedno‑
języcznych rówieśników (Finn, Corders, 1997; Roberts, Shenker, 2007; Van Borsel
i in., 2001). Wnioski ich badań często wskazują na pilną potrzebę uzyskania danych
empirycznych na temat natury zaburzeń płynności dwujęzycznych dzieci we wszyst‑
kich mówionych językach (Tetnowski i in., 2012). Lepsze zrozumienie ujawniania się
jąkania u bilingwistów jest zatem niezbędne, zarówno na poziomie naukowym, jak
i praktycznym (Shenker, 2011; Shin, 2017).

Jąkanie i dwujęzyczność. Przegląd aktualnych badań
Dzieciństwo
Po analizie zaburzeń wpływających na mowę dzieci bilingwalnych w wieku od 4 do
17 lat w próbkach spontanicznej mowy oraz czytania Travis i in. (1937) postulują, że
jąkanie pojawia się częściej u osób dwujęzycznych niż jednojęzycznych. Wnioski
Blantona (1916), Eisensona (1984) oraz Karniol (1995) zmierzają w podobnym kierun‑
ku, wiemy także, że badania przeprowadzone przez Blantona i Karniol były oparte
na pojedynczych studiach przypadku. Znacznie później inni badacze zasugerowali,
że ekspozycja na kilka języków niesie ze sobą ryzyko wystąpienia jąkania u dzieci
(Van Borsel i in., 2001) i w związku z tym zgadzają się z wynikami poprzednich ba‑
dań zakładających, że u dzieci dwujęzycznych można zauważyć więcej niepłynno‑
ści mowy niż u ich jednojęzycznych rówieśników. Niedawno niektórzy autorzy za‑
sugerowali jednak, że bilingwizm zwiększa ryzyko rozwinięcia się jąkania u małych
dzieci (Howell i in., 2009). Głównym wnioskiem ich badań było stwierdzenie, że
kiedy język mniejszości był używany w domu do 5. roku życia, szansa na wystąpie‑
nie jąkania była znacznie mniejsza, a wskaźnik ustąpienia jąkania znacznie wyższy
niż u dzieci, które w tym samym okresie przyswajały także język angielski. Innymi
słowy opóźnianie ekspozycji na język angielski może obniżyć ryzyko wystąpienia
jąkania oraz przyczynić się do wcześniejszego ustąpienia trudności. Takie odkrycia
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są jednak rzadkie. Z drugiej strony inni badacze zbudowali argumentację przeciwko
poprzednim postulatom i zasugerowali, że jąkające się dwujęzyczne dzieci są nara‑
żone na błędną diagnozę ze względu na słabe zrozumienie natury przejawiania się
jąkania w dwóch lub więcej językach oraz poleganiu na jednojęzycznych angielskich
kryteriach diagnostycznych (Byrd i in., 2015; Eggers i in., 2019). Wreszcie Gahl (2020)
stwierdza, że badania Travisa i in. (1937) były niespójne (wyniki liczbowe i raporto‑
wana częstotliwość występowania jąkania), dlatego też nie mogą być wykorzystane
w założeniu, że dzieci bilingwalne są bardziej podatne na jąkanie.
Biorąc pod uwagę dostępne dane, wielu logopedów stwierdza, że ekspozycja na
kilka języków jest niewątpliwie czynnikiem ryzyka wystąpienia i rozwoju jąkania.
Odkrycie to zostało zobiektywizowane w badaniach prowadzonych przez Byrdę
i in. (2016), które miały na celu sprawdzenie, czy logopedzi postrzegają dwujęzycz‑
ność jako czynnik ryzyka wystąpienia i utrzymywania się jąkania. Dwustu siedmiu
(207) logopedów pracujących w Stanach Zjednoczonych wzięło udział w ankiecie
internetowej w celu zbadania ich wiedzy na temat czynników ryzyka jąkania, w tym
także bilingwizmu. Blisko 23% (22,7%) specjalistów uznało dwujęzyczność za czyn‑
nik ryzyka rozwoju i utrzymywania się jąkania. Rzeczywiście, rozpoznanie jąkania
u osób posługujących się więcej niż jednym językiem nie jest łatwym zadaniem
(Byrd, Watson i in., 2015). Logopedom niełatwo jest odróżnić trudności wpływają‑
ce na płynność mowy od trudności związanych z brakiem biegłości w posługiwaniu
się drugim językiem u dzieci dwujęzycznych (Dockrell, Howell, 2015; Dockrell i in.,
2017). Dlatego ważne jest, aby dogłębniej zbadać zagadnienie zaburzeń płynności
mowy bilingwalnych dzieci, które się nie jąkają, biorąc pod uwagę różnorodność
profili językowych, a także jakość i stopień kontaktu z różnymi językami. Umożliwi
to lepszą diagnozę jąkania w kontekście dwujęzycznym.
Przejawy jąkania u dzieci dwujęzycznych
Aktualne dane na temat występowania jąkania u osób dwujęzycznych są niezbyt
liczne i zróżnicowane. Głównymi powodami są zmienne związane z liczbą uczestni‑
ków, ich wiekiem, językami, ekspozycją na nie, wiekiem opanowania każdego języka
i używaniem języków oraz metodologią stosowaną do identyfikacji jąkania i definio‑
wania dwujęzyczności. Howell i in. (2009) zbadali objawy jąkania u 69 dwujęzycz‑
nych dzieci i doszli do wniosku, że zaburzenia płynności występowały we wszystkich
językach mówionych u 95% uczestników, a ich częstotliwość zależała od stopnia
znajomości języka. Przeprowadzono dalsze badania i chociaż liczba uczestników
była mniejsza, autorzy odkryli, że dzieci bilingwalne (arabsko‑angielski i kurdyjsko
‑perski) jąkały się we wszystkich językach mówionych (Koushik i in., 2009; Mamdoh,
Gomaa, 2015; Mohammadi i in., 2012).
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Kilka badań wykazało, że ludzie jąkający się mają inne symptomy jąkania w róż‑
nych językach. Na przykład Shenker i in. (1998) badali przypadek dziewczynki mó‑
wiącej po angielsku i francusku z przewagą angielskiego. Podczas spontanicznych
interakcji z rodzicami stwierdzono więcej zaburzeń płynności przypominających ją‑
kanie w języku angielskim niż francuskim. Odkrycia Carias i Ingram (2006) oraz Lee
i in. (2014) są zbieżne z powyższymi wynikami.
Inne badania sugerują jednak, że jąkanie występuje częściej w mniej dominującym
języku lub w drugim (L2). Rzeczywiście, wyrażanie się w mniej dominującym języ‑
ku wymaga większości zasobów poznawczych, ponieważ konieczne jest zahamo‑
wanie języka dominującego, którego aktywacja leksykalna jest zwykle silna (Szma‑
lec, 2013). To skłoniło badaczy do rozważenia, czy opanowanie języka będzie miało
wpływ na dystrybucję, częstotliwość i charakter zaburzeń płynności (Maruthy i in.,
2015; Schäfer, Robb, 2015).
Niektórzy autorzy wykazywali ponadto zainteresowanie naturą niepłynności
w zależności od języka mówionego. Kilka badań sugeruje, że u osób dwujęzycznych,
które się jąkają, występują zaburzenia płynności podobne do jąkania, a także inne
niepłynności we wszystkich językach, którymi się posługują (Ambrose, Yairi, 1999;
Carias, Ingram, 2006; Gkalitsiou i in., 2017). W szczególności wtrącenia i prolonga‑
cje były częstsze w mniej opanowanym języku, podczas gdy powtórzenia częściej
pojawiały się w języku dominującym (Carias, Ingram, 2006). Obecność komponen‑
tów fizycznych została odnotowana zarówno u dzieci dwujęzycznych, jak i jedno‑
języcznych przez kilku badaczy (Howell, Davis, 2011; Karniol, 1992; Lee i in., 2014).
Inni autorzy przyjrzeli się czynnikom językowym, które mogą wpływać na wystą‑
pienie zaburzeń płynności u dzieci bilingwalnych, takich jak kategoria gramatyczna
słów. Byli w stanie zidentyfikować więcej niepłynności w czasownikach i rzeczow‑
nikach w pierwszym języku i słowach funkcyjnych w drugim języku (Gkalitsiou i in.,
2017; Howell i in., 2004). Liczba uczestników była jednak ograniczona, więc zało‑
żeń nie można uogólniać.
Trudno jest zatem wyciągnąć jasne wnioski dotyczące przejawów zaburzeń płyn‑
ności u jąkających się dzieci dwujęzycznych. Większość badań tego aspektu to studia
przypadków lub badania oparte na ograniczonej liczbie uczestników, przez co uogól‑
nienie wyników nie jest możliwe. Profile osób dwujęzycznych są ponadto bardzo nie‑
jednorodne (Van Borsel, 2011), jeśli wziąć pod uwagę fakt, że różnią się one wiekiem
przyswajania drugiego języka, stopniem jego opanowania, dominacją językową cha‑
rakteryzującą ich dwujęzyczność, kombinacją języków i wieloma innymi czynnikami
(Werle i in., 2019). To sprawia, że prawie niemożliwe jest wyciągnięcie wniosków na
temat profilu psycholingwistycznego jąkających się dzieci bilingwalnych.
Niektórzy autorzy byli zainteresowani możliwym wpływem dwujęzyczności na
jąkanie i postulowali, że dzieci mające kontakt z kilkoma językami byłyby bardziej
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podatne na rozwój jąkania (Howell i in., 2009). Inne późniejsze badania zaprzeczy‑
ły temu odkryciu (Byrd i in., 2015; Eggers i in., 2019). Ważne jest, aby wiedzieć, czy
wczesna ekspozycja na kilka języków ma wpływ na płynność mowy małych dzieci.
Zaburzenia mowy u dzieci dwujęzycznych
U dzieci dwujęzycznych hiszpańsko‑angielskich występuje więcej zakłóceń w mo‑
wie niż u ich jednojęzycznych rówieśników (Bedore i in., 2006). Obejmują one pauzy
wypełnione (wtrącenia), powtarzające się użycie łączników, powtórzenia dźwięków,
sylab, słów i fraz oraz korekcje (Navarro‑Ruiz, Rallo‑Fabra, 2001). Według Fiestasa
i in. (2005) korekcje mogą mieć charakter fonologiczny, leksykalny i gramatyczny.
W rzeczywistości zakłócenia w mowie mogą pojawić się, gdy przekaz jest abstrak‑
cyjny, skomplikowany lub gdy koncepty są zbyt trudne do sformułowania, zwłaszcza
jeśli używany język nie jest w pełni rozwinięty lub przyswojony. Dlatego zakłócenia
te uważa się za odzwierciedlenie niepewności językowej (Loban, 1976).
Według Byrd i in. (2015) dwujęzyczne dzieci miałyby większe trudności w znale‑
zieniu słów i formułowaniu pełnych idei. W związku z tym istnieje prawdopodobień‑
stwo, że doświadczą one wysokiego poziomu niepewności językowej, co w oczywi‑
sty sposób może prowadzić do wysokiego poziomu niepłynności. Zakłócenia te są
częstsze niż u osób jednojęzycznych, ale przede wszystkim różnią się pod względem
typów zaburzeń płynności w tym większej liczby powtórzeń i korekcji (Bedore i in.,
2006; Fiestas i in., 2005; Karniol, 1992; Poulisse, 1999).
Niektórzy autorzy chcieli zbadać rodzaj zaburzeń płynności u dzieci bilingwal‑
nych. Na przykład w kilku badaniach stwierdzono, że powtórzenia słów i sylab naj‑
częściej pojawiają się u dzieci dwujęzycznych hiszpańsko‑angielskich, które się nie
jąkają (Bedore i in., 2006; Fiestas i in., 2005). Badania pilotażowe przeprowadzo‑
ne na tej samej populacji (Byrd i in., 2015) oraz z dziećmi dwujęzycznymi w języ‑
kach jidysz‑holenderskim (Eggers i in., 2019) umożliwiły ponadto zidentyfikowanie
znacznie większej liczby niepłynności w ich mowie niż w przypadku jąkania u osób
jednojęzycznych (kryterium 3%). W rzeczywistości Byrd i in. (2015) zrekrutowali 18
latynoskich dzieci, które się nie jąkają, w wieku od 5–6 do 6–7 lat, z których u 6
hiszpański był językiem dominującym, 6 było dziećmi dwujęzycznymi zrównowa‑
żonymi hiszpańsko‑angielskimi, a u kolejnych 6 z nich dominującym językiem był
angielski. Głównym celem tego badania było opisanie częstotliwości i rodzajów
zaburzeń płynności mowy występujących u bilingwalnych dzieci, które się nie ją‑
kają. Próbki mowy narracyjnej uzyskano w obu językach mówionych, dokonano
transkrypcji i przeanalizowano, a wyniki porównano z wytycznymi rozpoznawania
jąkania ustalonymi dla dzieci jednojęzycznych w języku angielskim (Ambrose, Yairi,
1999). Wyniki wskazały, że 14 z 18 dzieci uzyskało ponad 3% niepłynności podob‑

Rozdział 17: Jąkanie i bilingwizm u dzieci i dorosłych…

543

nych do jąkania w swoich próbkach mowy (w zakresie od 3 do 22%), a 13 z 18 prze‑
kroczyło próg 10% niepłynności (przypominających jąkanie i innych niepłynności)
w przynajmniej jednym z języków mówionych. Powtórzenia jednosylabowych słów
i dźwięków zdominowały zaburzenia płynności przypominające jąkanie, podczas
gdy powtórzenia i wtrącenia dominowały w pozostałych zakłóceniach mowy. Licz‑
ba iteracji (powtórzeń) wynosiła średnio 5 i 6 odpowiednio dla powtórzeń dźwię‑
ku i słowa. Rytm i napięcie tych iteracji były ponadto porównywalne i nie były
nietypowe. Wszyscy uczestnicy wykazywali znacznie więcej zaburzeń płynności
przypominających jąkanie w języku hiszpańskim, niezależnie od dominacji języka.
Badanie to zostało powtórzone na innej populacji składającej się z 59 dzieci dwu‑
języcznych jidysz‑holenderskich, które się nie jąkają, podzielonych na dwie grupy
wiekowe: 6,01–7,07 i 9,00–10,04 lat (Eggers i in., 2019). U wszystkich uczestników
jidysz był dominującym językiem. Metodologia zastosowana w badaniu była po‑
dobna do Byrd i in. z 2015 roku. Wśród głównych wyników wszystkie dzieci wy‑
kazywały znacznie więcej zaburzeń płynności przypominających jąkanie i innych
zaburzeń płynności w swoim drugim języku, z przewagą powtórzeń jednosylabo‑
wych słów i sylab oraz z obecnością wszystkich innych podkategorii niepłynności.
Były one rzeczywiście częstsze u starszych dzieci, z większością powtórzeń zdań,
poprawek leksykalnych i niepełnych słów. Spora liczba uczestników przekroczyła
kryterium 3% w obu językach (w tym 46% w swoim języku dominującym i 78%
w języku niedominującym).
Co więcej, wydaje się, że logopedzi mają trudności z rozróżnieniem typowych nie‑
płynności od tych charakterystycznych dla jąkania (Byrd i in., 2015). Dlatego ważne
jest zrozumienie źródła tych trudności, które w pewnych kontekstach mogą pro‑
wadzić do fałszywych diagnoz.
Zachowania związane z mową nakładające się z jąkaniem
Bedore i in. (2006) wspomnieli o możliwym nakładaniu się zaburzeń płynności
przypominających jąkanie i zakłóceń w przepływie mowy u dzieci dwujęzycznych.
Autorzy przeanalizowali rodzaje i częstotliwość tych zakłóceń u 22 bilingwalnych
latynoamerykańskich dzieci, które się nie jąkają (średni wiek 68,48 miesiąca) i po‑
równali je z 22 jednojęzycznymi dziećmi anglojęzycznymi (średni wiek 69,18 miesią‑
ca). Zidentyfikowali powtórzenia jako najczęstsze zaburzenia płynności powodujące
zakłócenia, występujące częściej u dwu- niż jednojęzycznych dzieci. Powtórzenia
obejmowały frazy, wielosylabowe słowa – uważane za inne niepłynności (Ambrose,
Yairi, 1999; Howell, 2013), a także powtórzenia dźwięków, sylab i jednosylabowych
słów – wskazujące na jąkanie (Yairi, Seery, 2011). Częstotliwość powtarzania dźwię‑
ków i sylab była szczególnie wysoka u dwujęzycznych latynoamerykańskich dzie‑
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ci, które się nie jąkają, co sugerowało, że osoby bilingwalne byłyby bardziej na‑
rażone na rozwój jąkania. Dlatego też można było zdiagnozować jąkanie u tych
dzieci, biorąc pod uwagę obecność nadmiernej częstotliwości zaburzeń płynności
(Shenker, Watson, 2009).
Dorosłość
Nie ma dowodów na to, że uczenie się drugiego języka powodowałoby jąkanie
w wieku dorosłym. Badacze byli zainteresowani zrozumieniem związku między ją‑
kaniem, dwujęzycznością i analizą językową (Bernstein Ratner, Benitez, 1985). Na
przykład niektórzy z nich przyjrzeli się bilingwalnym jąkającym się dorosłym, aby
lepiej zrozumieć, czy składnia lub fonologia mają wpływ na jąkanie. W przypadku
jąkających się osób dwujęzycznych w języku niemiecko‑angielskim uczestnicy jąka‑
li się bardziej na słowach niosących znaczenie (czasownikach, rzeczownikach etc.)
w języku niemieckim, ale ogólna częstotliwość jąkania była wyższa w drugim języ‑
ku uczestników – angielskim (Schäfer, Robb, 2012). Jeśli chodzi o fonetykę, Morrish,
Nesbitt i Zsilavecz (2017) stwierdzili, że w mowie jąkającego się Niemca, Anglika
i osoby posługującej się językiem afrikaans duży problem stanowiła bezdźwięczna
spółgłoska zwarta /k/, bezdźwięczna spółgłoska szczelinowa /f/ oraz grupy spół‑
głoskowe, ponieważ wszystkie uwidaczniały więcej zająknięć. Badacze stwierdzili
również większe niepłynności podczas wymowy spółgłosek w porównaniu z samo‑
głoskami, podobnie jak u osób jednojęzycznych, które się jąkają.
Innym czynnikiem mogącym wpływać na jąkanie u dwujęzycznych osób jąkają‑
cych się jest znajomość języka. Jak wspomniano, jąkanie będzie zazwyczaj mani‑
festować się w obu językach, lecz w różnym stopniu (np. więcej jąkania w języku
ojczystym, drugim języku lub równomiernie). Chociaż liczba badań bilingwalnych
osób jąkających się jest niewielka (ale rośnie), istniejące badania wykazały, że ją‑
kanie występuje w różnych językach, przy czym niektóre badania pokazują więcej
jąkania w języku ojczystym uczestników (Howell i in., 2004; Jayaram, 1983), inne
zaś wskazują na więcej jąkania w drugim języku (Jankelowitz, Bortz, 1996; Lim i in.,
2008; Nwokah, 1988; Roberts, 2002; Schäfer, Robb, 2012). Ogólnie rzecz biorąc,
wiele badań dotyczących dwujęzycznych osób jąkających się było albo pojedyn‑
czymi studiami przypadku, albo obejmowało małe grupy badanych. Zanim przyj‑
miemy konkretne założenia dotyczące jakichkolwiek wzorców międzyjęzykowych,
konieczne są dalsze badania jąkających się osób dwujęzycznych.
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Rozważania na temat oceny jąkania w kontekście dwujęzycznym
Dzieciństwo
Rozpoznawanie jąkania nie jest łatwym zadaniem. W 1948 roku Stern i Log wykazali,
że nauczyciele błędnie uważali dzieci, które się nie jąkają, za jąkające się. Znacznie
później badania prowadzone przez Byrd, Watson i in. (2015) wykazały zdolność lo‑
gopedów dwujęzycznych hiszpańsko‑angielskich do rozpoznawania jąkania u dzieci
dwujęzycznych hiszpańsko‑angielskich. Osiemdziesiąt sześć procent (86%) patolo‑
gów mowy i języka błędnie zdiagnozowało dwujęzyczne dziecko latynoskie, które
nie jąkało się, jako doświadczające jąkania, podczas gdy 29% uznało dwujęzyczne
dziecko latynoskie, które jąka się, za dziecko niejąkające się (na podstawie anali‑
zy nagrań dźwiękowych próbek mowy). Inne badanie przeprowadzone przez Van
Zaalen‑op’t Hof i in. (2009) wykazało słabą zgodność między dwoma logopedami
z doświadczeniem w zaburzeniach płynności mowy w rozpoznawaniu jąkania u dzie‑
ci jedno- i dwujęzycznych.
W rzeczywistości istnieje kilka różnic międzyosobniczych i międzyjęzykowych
u dzieci dwujęzycznych, a dostępne obecnie narzędzia oceny nie uwzględniają
tych osobliwości psycholingwistycznych (Gutiérrez‑Clellen, Simon‑Cereijido, 2010).
U dzieci dwujęzycznych może występować duża częstotliwość niejednoznacznych
zaburzeń płynności, w tym przerw, powtórzeń i wtrąceń w mowie (Shenker, Watson,
2009). Nakładanie się aspektów dwujęzyczności z aspektami jąkania utrudnia dia‑
gnostykę różnicową, zwłaszcza jeśli rozumienie środowiska językowego dziecka jest
ograniczone i jeśli w procesie diagnozy stosuje się kryterium 3% zaburzeń płynności
przypominających jąkanie, ustalone dla osób jednojęzycznych. Fakt ten naraża dwu‑
języczne dzieci na ryzyko błędnej diagnozy jąkania (Byrd i in., 2015; Byrd i in., 2016).
Z drugiej strony niektórzy logopedzi uważają, że nie są wystarczająco przeszko‑
leni, aby oceniać dzieci dwujęzyczne i odróżniać trudności związane z dwujęzycz‑
nością od tych dotyczących jąkania występujących u danych dzieci. W niektórych
przypadkach zaburzenia płynności zauważone w mowie dziecka można całkowicie
wyjaśnić dwujęzycznością, co prowadzi do fałszywie negatywnej diagnozy jąkania
(Dockrell i in., 2017). W związku z tym trudno byłoby opracować odpowiednie pla‑
ny opieki dla dzieci potrzebujących terapii logopedycznych. Wymagana jest zatem
całościowa ocena logopedyczna, konkretna dla populacji dwujęzycznej i uwzględ‑
niająca cechy językowe osób dwujęzycznych. W ten sposób możemy postawić rze‑
telną diagnozę, a następnie zaprogramować odpowiedną terapię.
Ze względu na specyfikę profilu językowego osób dwujęzycznych oraz zmienność
związaną z jąkaniem ważne jest, aby przy ocenie płynności mowy dziecka dwuję‑
zycznego wziąć pod uwagę pewne kluczowe elementy.
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Przede wszystkim niepokój rodziców związany z jąkaniem się dziecka jest czymś,
czego nie można przeoczyć podczas oceny logopedycznej. Według Glascoe (1997) to
wiarygodne źródło wskazujące na potrzebę dalszych badań. Obawa ta jest zwykle
związana z napięciem i nietypowym rytmem towarzyszącym zaburzeniom płynno‑
ści, zarówno u dzieci jednojęzycznych, jak i dwujęzycznych (Byrd i in., 2015). Byrd
(2018) sugeruje, że obecność tych dwóch cech niepokoi rodziców bardziej niż sama
częstotliwość zaburzeń płynności.
Po drugie, rozumienie środowiska językowego dziecka jest ważne dla oceny pro‑
wadzącej do rzetelnej diagnozy. Według badań Werle i in. (2019) i Byrd (2018) nie
wystarczy wskazać, że dziecko żyje w środowisku dwujęzycznym. W rzeczywisto‑
ści, aby opisać profil językowy danej osoby, należy uwzględnić trzy podstawowe
aspekty: historię językową, którą definiuje wiek i kontekst obcowania z różnymi
językami; funkcję językową, która określa aktualną częstotliwość ekspozycji i uży‑
wania innego języka; oraz biegłość językową, która odnosi się do ogólnej zdolności
danej osoby do mówienia i rozumienia języka. Dlatego zdecydowanie zachęca się
logopedów do korzystania z kwestionariuszy opracowanych specjalnie w celu zo‑
biektywizowania tych danych, takich jak kwestionariusz Alberta Language and De‑
velopment Questionnaire (Kwestionariusz oceny rozwoju i języka Alberta) (Paradis i in.,
2010), Bilingual Language Profile (Dwujęzyczny profil językowy) (Birdsong i in., 2012)
oraz Parents of Bilingual Children Questionnaire (Kwestionariusz dla rodziców dziecka
dwujęzycznego) (Tuller, 2015).
Po trzecie, zaleca się, aby pobierano próbki mowy dziecka ze wszystkich języ‑
ków mówionych, a nie tylko z języka dominującego (Shenker, 2011; Byrd, 2018). Na
przykład prawo w Stanach Zjednoczonych wymaga oceny umiejętności dziecka
w dwóch językach, a jeśli logopeda nie może ocenić dziecka w innym języku, może
być potrzebny tłumacz (Langdon, Saenz, 2016). Dane dostępne w piśmiennictwie
są dość rozbieżne w zakresie przejawów niepłynności w zależności od dominacji ję‑
zykowej. Badania wykazały, że niepłynności osób dwujęzycznych mogą być częst‑
sze w ich L2 (Eggers i in., 2019), w ich L1 (Brejon‑Teitler, 2015) lub nie zależeć od do‑
minacji językowej (Byrd i in., 2015). Próbki mowy zebrane we wszystkich językach
mówionych pozwolą zatem na bardziej wyczerpującą ocenę zaburzeń płynności
mowy. Byrd i in. (2012) wykazali ponadto, że dwujęzyczne dzieci, które jąkają się
i nie jąkają, wykazują więcej niepłynności w opowiadaniu historii niż w spontanicz‑
nej rozmowie. Zasugerowali zróżnicowanie kontekstów pobierania próbek mowy
w celu uzyskania pełnej oceny. Zalecono również, aby nagrania mowy dziecka były
uzyskiwane w kontekście rodzinnym, w domu, aby uzyskać lepszą reprezentatyw‑
ność, ponieważ jąkanie może być bardzo zmienne (Shapiro, 2011; Volpin i in., 2020).
Wreszcie, na podstawie ustaleń Byrd i in. (2015), Eggersa i in. (2019) oraz Jansson
‑Verkasalo i in. (2020), kryteria diagnostyczne jąkania ustalone na anglojęzycznej
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populacji jednojęzycznej (3% niepłynności przypominających jąkanie) nie mogą być
wykorzystane do identyfikacji jąkania we wszystkich populacjach jednojęzycznych,
a już na pewno nie w kontekście dwujęzycznym. Dwujęzyczne dzieci, które się nie
jąkają, prawdopodobnie będą wytwarzać w swojej mowie znacznie powyżej 3%
zaburzeń płynności przypominających jąkanie, co może łatwo narazić je na ryzyko
błędnego zdiagnozowania jąkania, jeśli zostanie zastosowane kryterium 3%. Dlate‑
go właściwsze byłoby poszukiwanie innych cech logopedycznych w celu uzyskania
wiarygodnej diagnostyki różnicowej. Obecnie wyróżniamy dwie cechy, które nale‑
ży zbadać, aby potwierdzić, że obserwowane zaburzenia są związane z jąkaniem:
obecność napięcia fizycznego towarzyszącego zaburzeniom płynności oraz niepra‑
widłowy rytm iteracji. Zwykle niepłynności u dzieci, które się nie jąkają, pojawiają
się bez napięcia, a rytm iteracji jest regularny i rozluźniony (Boey i in., 2007; Byrd
i in., 2015). Innym aspektem, który należy rozważyć z ostrożnością, jest tworzenie
jednosylabowych powtórzeń słów. Chociaż są one klasyfikowane jako podobne do
jąkania, nie należy ich traktować jako wskazujących na jąkanie, chyba że towarzyszy
im nietypowe napięcie fizyczne, ponieważ ostatnio przeprowadzone badania wyka‑
zały, że te zaburzenia są bardzo częste u dzieci dwujęzycznych, które się nie jąkają
(Byrd i in., 2015; Eggers i in., 2019). Oprócz tych dwóch cech istnieją inne elementy,
które należy dokładnie zbadać za pomocą obserwacji logopedycznej i kwestiona‑
riuszy. Są to reakcje dziecka na niepłynności (pokazujące stopień dyskomfortu le‑
żącego u podstaw negatywnych emocji i przekonań) oraz pewna zmiana w ogólnym
zachowaniu (złość, smutek, agresywność, izolacja itp.), a także w jego zachowaniu
werbalnym (minimalne użycie mowy, utrata chęci do komunikacji). Kilka badań rze‑
czywiście pokazało, że dzieci jąkające się wykazują negatywne nastawienie reak‑
tywne do swojej mowy, w przeciwieństwie do dzieci, które się nie jąkają, co nale‑
ży wziąć pod uwagę przy ustalaniu diagnozy różnicowej (np. Kefalianos i in., 2014;
Brce, Vanryckeghem, 2017).
W oczekiwaniu na zestaw dobrze zdefiniowanych i dostosowanych kryteriów
diagnostycznych mających na celu identyfikację jąkania w populacji dwujęzycznej
zaleca się uwzględnienie w ocenie i diagnozie wyżej wymienionych kluczowych
elementów.
Dorosłość
Oceniając jąkających się dwujęzycznych dorosłych, logopedzi mogą wykryć za‑
burzenia płynności w obu językach. Jąkanie może się jednak prezentować inaczej
w różnych językach, w zakresie częstotliwości i typów. Z tego powodu ważne jest
przeprowadzenie wszechstronnej oceny (Shenker, 2011). Istnieje prawdopodobień‑
stwo, że terapeuta nie mówi tymi samymi językami, jakimi posługuje się klient, i bę‑
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dzie musiał wykorzystać swoje umiejętności logopedyczne, aby odróżnić jąkanie od
typowych zaburzeń płynności w mówieniu dwujęzycznym. Niewiele badań doty‑
czyło umiejętności logopedów w obszarze oceny jąkania w języku obcym. W tych
badaniach praktykujący terapeuci byli w stanie rozróżnić mowę płynną i jąkanie
w nieznanym języku (Einarsdóttir, Ingham, 2009), a także nasilenie (Lee i in., 2014;
Van Borsel, Britto Pereira, 2005). Logopedzi mieli natomiast problem z określeniem
rodzaju słyszanego jąkania (np. powtórzenie, przedłużenie itp.) (Van Borsel, Britto
Pereira, 2005). Opierając się na tych odkryciach, można stwierdzić, że logopedzi
mają umiejętności niezbędne do analizowania próbek mówiących dwujęzycznych
dorosłych jąkających się, nawet w obcym języku. Próbki mowy użyte do określenia
częstotliwości jąkania to jednak tylko jedna część tej oceny.
Oprócz próbek mowy ocena klienta dwujęzycznego powinna być przeprowa‑
dzana przy użyciu szczegółowego narzędzia samooceny, aby uzyskać całościowe
zrozumienie historii i doświadczenia językowego. Coalson, Peña i Byrd (2013) oraz
Werle, Byrd i Coalson (2019) dokonali przeglądu wielu kwestionariuszy samooce‑
ny i zauważyli, że w większości nie uwzględniono różnych czynników językowych
(takich jak akcent). Dlatego logopedzi mogą opracowywać własne kwestionariusze,
aby upewnić się, że uwzględniono wszystkie ważne elementy (np. lata kontaktu
z językiem, częstotliwość i miejsca użycia, rodzaje używanych umiejętności języ‑
kowych) lub skorzystać z kwestionariuszy wymienionych wcześniej w tym rozdzia‑
le, takich jak Language Experience and Proficiency Questionnaire (Kwestionariusz do
badania doświadczenia i biegłości języka) (LEAP‑Q) (Marian, Blumenfeld, Kaushan‑
skaya, 2007) oraz The Language History Questionnaire (Kwestionariusz do badania
historii (rozwoju) języka) 2.0 (LHQ 2.0) (Li i in., 2014). Dane zebrane za pomocą tych
kwestionariuszy mogą kierować decyzjami terapeutów, jak również dostarczać
wglądu w sposób, w jaki jąkający się dwujęzyczny dorosły używa języków, który‑
mi się posługuje.
Jak wspomniano wcześniej, jąkanie obejmuje nie tylko słyszalne komponenty
(powtórzenia, przedłużenia i blokady). Ukryte cechy jąkania, takie jak funkcje afek‑
tywne i poznawcze, są niezwykle istotnym elementem oceny jąkania. Rozumiejąc,
jak jąkanie wpływa na uczestnictwo dwujęzycznego dorosłego i ogólne przeżycia
emocjonalne, logopeda może zająć się tymi aspektami w terapii, oprócz stosowa‑
nia różnych technik mówienia, jeśli jest to zasadne (Yaruss, Quesal, 2006). Dostęp‑
nych jest kilka kwestionariuszy samooceny, które odnoszą się do afektywnych, be‑
hawioralnych i poznawczych komponentów jąkania. Jednym z takich narzędzi jest
The Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (Całościowa ocena
doświadczenia jąkania przez mówiącego) (OASES; Yaruss, Quesal, 2016). Kwestiona‑
riusz ten, oparty na Międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności
i zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia, mierzy wpływ jąkania na życie jednostki.
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Jest dostępny w języku angielskim i hiszpańskim. Drugim narzędziem jest The Be‑
havior Assessment Battery for Adults Who Stutter (Bateria testów do oceny zachowań
dla osób dorosłych) (BAB; Vanryckeghem, Brutten, 2018). BAB dostarcza danych
normatywnych za pomocą podtestów z następujących obszarów: sytuacje mówie‑
nia, reakcje emocjonalne, zachowanie podczas mówienia i postawa komunikacyjna.
Wyniki pozwalają logopedzie ocenić, które z tych obszarów są ponadnormatywne
w porównaniu z osobami, które się nie jąkają, co prowadzi do lepszej diagnozy ją‑
kania i ostatecznych celów interwencji. BAB zostało przetłumaczone na wiele ję‑
zyków, w tym polski, grecki i włoski.
Ogólnie rzecz biorąc, ocenianie jąkających się dwujęzycznych dorosłych nie różni
się zbytnio od jąkających się jednojęzycznych dorosłych. Logopedzi muszą dołączyć
szczegółową historię przypadku lub wywiad (z uwzględnieniem historii i doświad‑
czenia językowego), próbki mowy (w obu językach) oraz wgląd w afektywny, beha‑
wioralny i poznawczy wpływ jąkania (uzyskane za pomocą narzędzi do samooceny).
Takie holistyczne podejście – z uwzględnieniem dwujęzyczności – przygotuje tera‑
peutę do pracy z klientem nad indywidualnie wybranymi celami terapii.

Rozważania na temat interwencji jąkania w kontekście dwujęzycznym
Do tej pory nie powstały jeszcze szczegółowe wytyczne ani standardowe podej‑
ścia terapeutyczne do pracy z osobami dwujęzycznymi, dostępna literatura suge‑
ruje jednak pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Wśród tych czynników
najczęściej powracają: język używany podczas terapii oraz uogólnienie postępu od
języka przed terapią do języka po terapii.
Dzieciństwo
Wielu autorów sugerowało czasowe ograniczenie liczby języków, na które dwu‑
języczne dziecko jest eksponowane, i wybór języka najczęściej używanego przez
wszystkich członków rodziny (np. Rustin i in., 1996). Uzasadnieniem tego zalecenia
było to, że jeśli drugi język zostałby wprowadzony, gdy dziecko dobrze kontrolu‑
je swój pierwszy język, ryzyko wystąpienia jąkania byłoby zmniejszone (Eisenson,
1986; Howell i in., 2009; Karniol, 1992). Rozumowanie to opiera się na modelu wy‑
magań/zdolności, z którego wynika, że rosnące wymagania wobec rozwijającego
się systemu językowego mogą powodować zaburzenia płynności. Jako dowód
Karniol (1992) opisała przypadek hebrajsko‑anglojęzycznego chłopca, który zaczął
się jąkać w wieku 2 lat i 1 miesiąca. Od urodzenia miał kontakt z językiem angiel‑
skim i hebrajskim, a także z językiem węgierskim dzięki dziadkom ze strony matki.
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Według autorki jąkanie zniknęło, gdy rodzice zaczęli rozmawiać z dzieckiem tylko
po hebrajsku; przyjęto więc, że przyczyną jąkania się chłopca była dwujęzyczność.
Charakterystyka jąkania i jego rozwoju nie zostały jednak jasno opisane. Biorąc
ponadto pod uwagę młody wiek chłopca i krótki czas trwania jąkania, jest bardzo
prawdopodobne, że był to przypadek naturalnego powrotu do zdrowia po wcze‑
snym jąkaniu. W rzeczywistości nie wszyscy zgadzają się z założeniem Karniol. Na
przykład Stahl i Totten (1995) uważali, że rodzinom dwujęzycznym nie należy zalecać
ograniczania się do jednego języka, aby zapobiec chronicznemu jąkaniu. Zasuge‑
rowali jednak, że tymczasowe wyeliminowanie dwujęzyczności byłoby rozsądnym
działaniem u dwujęzycznych dzieci, które są narażone na chroniczne jąkanie. Shen‑
ker i in. (1998) stwierdzili jednak, że tymczasowe wyeliminowanie dwujęzyczności
nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego zmniejszenia zaburzeń płynności
u jąkających się dzieci. Ten wniosek został zilustrowany przypadkiem dwujęzycz‑
nego dziecka w wieku przedszkolnym (anglo‑francuskiego). Autorzy rozpoczęli in‑
terwencję pośrednią przy zachowaniu dwujęzyczności. Rodziców zachęcano do
dwujęzyczności w domu, ale nie do mieszania języków. Na późniejszym etapie
zainicjowano bardziej bezpośrednie podejście operacyjne, a dziecko wykazało po‑
stęp w płynności w obu językach. Guttmann i Shenker (2006) opisali przypadek
czworga dwujęzycznych dzieci w wieku przedszkolnym, których język rozwijał się,
a zaburzenia płynności malały. Doszli do wniosku, że stawianie tym dzieciom wy‑
magań językowych dotyczących mówienia w więcej niż jednym języku nie zwięk‑
szyło jąkania. W związku z tym do tej pory nie ma wystarczająco wiarygodnych
badań, aby uznać, że dwujęzyczność jest czynnikiem ryzyka w przypadku jąkania.
Dostępna literatura jest w większości oparta na badaniach przypadków, w grupach
o ograniczonej liczbie uczestników lub niejasnej metodologii. Często opis profilu
językowego uczestników jest ponadto niewystarczający. Dlatego też nie należy za‑
lecać dzieciom, które są narażone na ryzyko wystąpienia jąkania, odkładania kon‑
taktu z drugim językiem lub całkowitego wyeliminowania edukacji dwujęzycznej.
Obecnie wiemy, że dwujęzyczność ma wiele zalet, dlatego potrzebujemy wystar‑
czająco istotnych dowodów, aby udzielać takich porad rodzicom dwujęzycznych
dzieci. W niektórych przypadkach byłoby nawet szkodliwe ograniczenie rodziców
do używania jednego języka (np. gdy oboje rodzice mówią innym językiem ojczy‑
stym i nie potrafią łatwo wypowiadać się w języku małżonka). Wydaje nam się, że
w świetle dostępnych danych naukowych elastyczna i przyjemna praktyka dwuję‑
zyczności jest najwłaściwszą radą dla rodziców.
Z drugiej strony tylko kilka badań dostarczyło dokumentacji dotyczącej tera‑
pii jąkających się dzieci dwujęzycznych w odniesieniu do uogólnienia postępu in‑
terwencji logopedycznej w obrębie języków. Na przykład Humphrey i in. (2001)
przedstawili indywidualne studium przypadku 11‑letnich identycznych bliźniaczek
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dwujęzycznych, dziewcząt angielsko‑arabskich, wykorzystujące połączenie technik
kształtowania płynności i technik modyfikacji jąkania. Terapia była prowadzona
w języku arabskim. Udokumentowano, że biegłość w czytaniu arabskim wzrosła
i została uogólniona na czytanie w języku angielskim. To studium przypadku jed‑
nak nie wystarczy, aby stwierdzić, że zawsze może nastąpić krzyżowe uogólnienie.
Conture i Curlee (2007) sugerowali, że korzyści osiągnięte podczas terapii w jed‑
nym języku mogą w niektórych przypadkach uogólniać się na język „nieleczony”,
w innych przypadkach może nastąpić pewna poprawa w „nieleczonym” języku, ale
mniejsza niż w „leczonym”. Tak więc najlepszym podejściem jest terapia w obu języ‑
kach mówionych. Nie wszyscy patolodzy mowy i języka są jednak dwujęzyczni lub
niekoniecznie posługują się wszystkimi językami, którymi mówi jąkające się dziec‑
ko, dlatego oddziaływania powinny polegać na połączeniu umiejętności logopedy
i wiedzy językowej rodziny dziecka. Skuteczne terapie dzieci dwujęzycznych, w któ‑
rych rodzice są partnerami, opisano w różnych kontekstach (np. Yaruss i in., 2006).
Wiek dojrzały
Najlepszą praktyką byłoby zapewnienie terapii dwujęzycznej dorosłym jąkającym
się i mówiącym dwoma językami. Jest jednak prawdopodobne, że logopeda posłu‑
guje się tylko jednym z dwóch języków, których używa klient. Dlatego terapeuta
musi stosować swoje umiejętności w jednym języku, aby wspierać klienta w obu
językach. Na przykład może zademonstrować techniki płynności w jednym języ‑
ku i zlecić klientowi ćwiczenie w obu językach. Chociaż brakuje badań na temat
dwujęzycznych dorosłych jąkających się i uogólnienia korzyści wynikających z „le‑
czenia” w jednym języku na inny, istnieją pewne wstępne informacje. Trzy obszer‑
ne przeglądy (Roberts, Shenker, 2007; Van Borsel i in., 2001) na temat uogólnień
u jąkających się osób dwujęzycznych ujawniły, że interwencje w jednym języku
doprowadziły również do zmniejszenia jąkania w drugim języku. Należy jednak
wziąć pod uwagę, że badania te są przeważnie ograniczone i brakuje im przeko‑
nujących danych empirycznych, które pozwolą przyjąć takie założenie (Lim, Lin‑
coln, Onslow, Chan, 2015). Dlatego też Lim i in. (2015) podjęli nowsze badanie,
aby lepiej zrozumieć proces uogólnienia. W badaniu wzięło udział 19 jąkających
się dwujęzycznych, anglo‑mandaryńskich dorosłych, którym zaoferowano terapię
tylko w języku angielskim. Badanie wykazało, że uczestnicy wykazywali zmniej‑
szone jąkanie w języku mandaryńskim po pracy logopedycznej wyłącznie w języku
angielskim, co wskazuje na efekt uogólnienia. Redukcja jąkania była nadal obecna
trzy miesiące później. Mimo to, jak wspomniano wcześniej, brakuje prac badaw‑
czych w dziedzinie uogólnienia, które należy zbadać w przypadku różnych języków
i okresów (np. 6 miesięcy po terapii).

552

Aleksandra Krawczyk, Selma Saad Merouwe

Zakończenie
Pomimo że rozdział zawiera podsumowanie tego, co wiadomo na temat jąkania
i dwujęzyczności u dzieci oraz dorosłych, nadal istnieją obszary, w których po‑
trzebne są dodatkowe badania. Podsumowując stan obecny, można wskazać, że
bilingwalne dzieci i dorośli mogą doświadczać jąkania tak samo jak populacja jed‑
nojęzyczna, a dwujęzyczności nie można postrzegać jako jego przyczyny. Zamiast
tego badania wskazują na fakt, że dwujęzyczne dzieci oraz dorośli jąkający się do‑
świadczają zaburzeń płynności w obu językach, chociaż prawdopodobnie z różnymi
częstotliwościami i różnego typu. W tym celu ocena i terapia bilingwalnych dzieci
i dorosłych jąkających się musi uwzględniać środowisko językowe danej osoby i wy‑
korzystywać tę wiedzę do kierowania decyzjami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

Pytania kontrolne
1. Który z poniższych przykładów nie jest brany pod uwagę w przypadku oceny
dwujęzycznych jąkających się dorosłych?
a) próbka mowy dwujęzycznej;
b) gruntowna historia przypadku obejmująca rozwój i biegłość językową;
c) zdolności oromotoryczne;
d) wywiad.
2. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
a) Badania naukowe wykazują, że logopedzi mogą zidentyfikować jąkanie w ję‑
zyku obcym.
b) Większość jąkających się dwujęzycznych dorosłych jąka się tylko w jednym
języku.
c) Kwestionariusz LEAP‑Q (The Language Experience and Proficiency Ouestion‑
naire) (Kwestionariusz do badania doświadczenia i biegłości językowej) jest na‑
rzędziem do oceny jąkania się u osób dwujęzycznych.
d) Dwujęzyczność może powodować jąkanie.
3. Dzieci dwujęzyczne przejawiają więcej zakłóceń w mowie niż jednojęzyczne, po‑
nieważ (wybierz wszystkie poprawne):
a) Dwujęzyczność powoduje jąkanie.
b) Używane języki mogą być jeszcze nie w pełni przyswojone.
c) Dwujęzyczność powoduje opóźnienie rozwoju mowy.
d) Dzieci dwujęzyczne mogą mieć trudności z wyszukaniem i formułowaniem
całkowitych pojęć.
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4. Gdy diagnozujemy jąkanie u dwujęzycznych dzieci, powinniśmy (wybierz wszystkie poprawne):
a) analizować tylko próbki mowy spontanicznej;
b) oceniać wszystkie używane języki;
c) szukać przykładów napięcia mięśniowego towarzyszącego epizodom nie‑
płynności i arytmiczności iteracji;
d) oceniać tylko język dominujący.
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Rozdział 18
Kirsten Howells, Jenny Packer

Jąkanie nabyte: diagnostyka różnicowa,
zagadnienia terapeutyczne i możliwości wsparcia

Wstęp
Charakterystyczną cechą jąkania nabytego jest późniejsze wystąpienie niepłynno‑
ści podobnych do jąkania, które najprawdopodobniej nie są powiązane z jąkaniem
rozwojowym i mogą ujawnić się nawet wtedy, gdy dana osoba wcześniej go nie do‑
świadczyła. Bywa to warunkowane:
• skutkami ubocznymi leków;
• czynnikami neurogennymi, takimi jak uraz głowy, udar mózgu, guz lub choroba
Parkinsona;
• czynnikami psychogennymi, w tym zespołem stresu pourazowego;
• symulowaniem objawów jąkania dla osobistego zysku.
Celem niniejszego rozdziału jest podsumowanie aktualnej wiedzy i obserwacji
z zakresu diagnostyki jąkania nabytego, jak również rozważenie możliwości tera‑
peutycznych w tym polu się mieszczących. Kluczowe terminy, definicje, listę pytań
sprawdzających i lektur zalecanych jako uzupełnienie podejmowanej problematyki
zestawiono na końcu opracowania.

Czynniki, które należy rozważyć podczas diagnozy różnicowej
Istnieje wiele przyczyn jąkania nabytego. Z tego właśnie powodu warto zachować
szczególną uważność, ponieważ wszelkie z góry przyjęte założenia mogą mieć wpływ
na dalsze postępowanie terapeutyczne i na nasze decyzje. Jąkanie nabyte bywa za‑
gadką, która może wymagać niemal detektywistycznej pracy – zarówno ze strony
logopedy, jak i klienta; praca ta ma na celu postawienie diagnozy różnicowej.
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Jak dotąd przeprowadzono niewiele badań na temat jąkania nabytego (Cruz i in.,
2018). Wiele istotnych publikacji opisuje tylko studia przypadków. Do niedawna
w literaturze przedmiotu zwracano uwagę, że różne typy jąkania (np. rozwojowe
lub nabyte, nabyte neurogenne lub nabyte psychogenne) mogą być rozpoznawane
w efekcie różnicowania wzorców objawów jąkania; o właściwej kwalifikacji okre‑
ślonego zaburzenia płynności mowy ma decydować również wywiad z jąkającym
się. Niektórzy autorzy przedstawiają tabele bądź listy, które wskazują, jakie zacho‑
wania związane z jąkaniem są charakterystyczne dla jąkania nabytego, a jakie dla
rozwojowego. Najnowsze badania dowodzą jednak, że schematy podawane we
wcześniejszych publikacjach nie są wiarygodne. Podczas gdy heterogeniczność ob‑
jawów występujących u osób o tej samej etiologii jąkania wydaje się częsta, podob‑
ne schematy jąkania mogą współwystępować z szeregiem nabytych schorzeń albo
mogą być wywoływane przez zmiany neurologiczne (Chang i in., 2010; De Nil i in.,
2007; Krishnan, Tiwari, 2013; Lundgren i in., 2010).
Podsumowując, jąkanie rozwojowe oraz różne rodzaje jąkania nabytego nieko‑
niecznie da się różnicować wyłącznie na podstawie objawów utrwalonych w mowie.
Niemniej jednak ocena objawów jest niezbędna do postawienia hipotezy dotyczącej
przyczyn/y jąkania, przekłada się ponadto na dobór strategii wsparcia osoby z nie‑
płynnością i/lub odpowiedniej terapii jąkania.

Ewaluacja/ocena jąkania nabytego
Dokonując oceny jąkania, klient i terapeuta współpracują ze sobą. Badają charakter
i przyczyny zmian w płynności (diagnoza różnicowa), decydują też, czy terapia jest
uzasadniona, uzgadniają jej cele oraz omawiają metody.
Wywiad
Zróżnicowany charakter jąkania nabytego sprawia, że zebranie rzetelnych informa‑
cji jest podstawą pracy logopedycznej. Informacje te będą mieć prawdopodobnie
znaczący wpływ na hipotezę, co mogło spowodować jąkanie oraz jaka terapia, jakie
metody wsparcia będą w rozważanym przypadku odpowiednie. Jest to fundament,
na którym terapeuta i jego klient zaczynają budowę planu zarządzania jąkaniem,
a także samej terapii. Aby ułatwić diagnozę czy projektowanie dalszych kroków
w odpowiedniej interwencji w jąkaniu (lub po prostu wsparcia), wywiad powinien
zawierać następujące elementy:
• ustalenia co do oczekiwań danej osoby wobec logopedy;
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• informacje o początku i rozwoju zmian w płynności mówienia (np. stopniowy lub
nagły początek; objawy, które pojawiły się w tym czasie; historia jąkania rozwo‑
jowego; wcześniejsze epizody związane z niepłynnością mowy);
• konkluzje na temat wzorców i różnic w płynności i niepłynności;
• przekonania klienta na temat powodów zmian w płynności;
• historię przebytych przez klienta chorób, w tym diagnozy, planowane albo za‑
kończone badania diagnostyczne oraz informacje o kontakcie z określonymi spe‑
cjalistami/terapeutami;
• informacje o stosowanych lekach, o wszelkich zmianach w ich dawkowaniu, le‑
kach nowo wprowadzonych u osoby jąkającej się lub wycofanych;
• dane dotyczące funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, życia osobistego
i zawodowego: zaangażowania w związki i zobowiązań rodzinnych, pracy, hob‑
by, zainteresowań itd.
Gromadząc fakty związane z wyżej wymienionymi wątkami, terapeuta powinien
być otwarty i bacznie wsłuchiwać się w to, co dana osoba mówi o tych aspektach
życia. Chodzi o dostrzeżenie reakcji emocjonalnych, a także czynników, które być
może przyczyniają się do zaistnienia jąkania.
Ocena
Ocena powinna zawierać ewaluację jąkania, w tym obserwację oraz opis typu płyn‑
ności i niepłynności, a także podporządkowanych im wzorów. Odpowiedzieć po‑
winniśmy np. na takie pytania, jak: czy jąkanie występuje rzadko, czy często; czy
jest słyszalne na początku, w środku, czy na końcu wypowiadanych słów i zdań;
kiedy płynne mówienie jest łatwiejsze, a kiedy trudniejsze i jak wiele wysiłku fi‑
zycznego wiąże się z momentami niepłynności; czy niepłynności w dużym stopniu
przypominają jąkanie; czy występują trudności w wydobywaniu słów, zaburzenia
kinestezji artykulacyjnej lub trudności w tworzeniu wypowiedzi. Należy uwzględ‑
nić szeroko pojęte właściwości mowy/umiejętności językowe w celu zidentyfiko‑
wania wszelkich trudności bądź czynników, które mogą wpływać na stopień płyn‑
ności. Niepłynności mogą być wszak związane z wydobywaniem lub produkcją
słów w afazji, z zaburzeniami kinestezji artykulacyjnej w apraksji, z palilalią czy
czuciem mowy w chorobie Parkinsona i innych schorzeniach pozapiramidowych
(Lundgren i in., 2010).
Przydatne może być na tym etapie narzędzie przesiewowe do oceny otępień, po‑
tocznie zwane „mini‑mental” (ang. Mini Mental State Examination, MMSE). Dostępna
jest również jego polska wersja. Jeżeli wcześniej nie zostało ono wykorzystane przez
innego specjalistę, należy go użyć; pozwoli to zbadać funkcje poznawcze jąkającego
się (De Nil i in., 2007). Podobnie jak w przypadku wielu sformalizowanych narzędzi
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ważne jest, aby sięgając po „mini‑mental”, wziąć pod uwagę, jak mimowolne niepłyn‑
ności wpływają na umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania.
Inne elementy oceny mogą się różnić w zależności od celów terapii, które usta‑
lił klient. Cele i oczekiwania co do współpracy z terapeutą warto zatem doprecy‑
zować. Logopeda powinien zadać poza tym klientowi zindywidualizowane pytania
zmierzające do ustalenia, które aspekty jego życia zostały najbardziej dotknięte
przez niepłynność. Można zapytać np. o to, jak dana osoba wyobraża sobie swoją
wymarzoną przyszłość; czy chciałaby pracować z publicznością, choć w tej chwili
nie czuje się do tego zdolna; czy obecnie nakłania swojego partnera do zamawia‑
nia posiłków w restauracjach, ale w przyszłości chciałaby robić to sama. Rozmowa
o tym, jak zmieniło się czyjeś życie od pojawienia się w nim jąkania, może pomóc
terapeucie lepiej zrozumieć potrzeby i życzenia danej osoby, z kolei doświadczają‑
cemu jąkania pomaga dookreślić swe osobiste zamierzenia.
W zrozumieniu okoliczności czy zachowań towarzyszących jąkaniu, jak również
wpływu jąkania na codzienne życie pomagają wizualne skale analogowe, opisy
i kwestionariusze dotyczące subiektywnych doświadczeń związanych z jąkaniem.
Dzięki ich zastosowaniu klient zdaje relację ze swoich doznań, udziela wyjaśnień, to
zaś stanowi istotny punkt odniesienia późniejszych porównań. Przykłady kwestiona‑
riuszy, które mamy na myśli, to WASSP (Wright & Ayre Stuttering Self‑Rating Profile)
(Wright, Ayre, 2000) oraz OASES (Overall Assessment of the Speaker’s Experience of
Stuttering1) (Yaruss, Quesal, 2006). Kwestionariusz OASES jest dostępny w języku
polskim; sądzimy natomiast, że pytania zaczerpnięte z WASSP także mogą zostać
przetłumaczone i wykorzystane jako narzędzia badania nieformalnego. W toku po‑
równań z wszelkimi danymi normatywnymi uzyskanymi z pomocą tych lub innych
narzędzi należy jednak zachować ostrożność/rozwagę, ponieważ zazwyczaj opra‑
cowane są one dla jąkania rozwojowego i nie można ich stosować w taki sam spo‑
sób w odniesieniu do jąkania nabytego.
Oprócz wyżej wymienionych metod można również użyć arkuszy ocen przygo‑
towanych przez osoby bliskie klientowi, co pozwala zobaczyć, jakimi spostrzeże‑
niami dotyczącymi niepłynności i jej wpływu na osobę, którą badamy, mogą się oni
podzielić. Także i te informacje mogą posłużyć do ustalenia przyczyny jąkania na‑
bytego, a następnie do opracowania propozycji interwencji lub badań kontrolnych.
Weźmy pod uwagę następujące przykłady: jeżeli dana osoba postrzega stopień swo‑
jego jąkania jako bardzo wysoki, a jej bliscy postrzegają jąkanie jako łagodne, może
to sugerować, że pomocna będzie desensytyzacja (odczulenie) jąkania. Jeśli jednak
jąkający się odznacza się niskim poziomem świadomości na temat zachowań towa‑
rzyszących jąkaniu, natomiast osoby z jego otoczenia uważają jąkanie za nasilone,
1

Polska nazwa kwestionariusza to Całościowa ocena doświadczania jąkania przez mówiącego.

Rozdział 18: Jąkanie nabyte: diagnostyka różnicowa…

567

wówczas rzutuje to na ocenę poziomu funkcjonowania poznawczego klienta i po‑
tencjalnie wpływa na jego zdolność do przetwarzania i przechowywania informacji
podczas ewentualnego procesu terapeutycznego.

Formułowanie hipotez
Jak już wcześniej stwierdzono, jąkanie nabyte bywa powiązane z różnorodnymi przy‑
czynami, a niejednokrotnie – z więcej niż jedną przyczyną. Właściwe ich rozeznanie
pozwala na sformułowanie najlepszej hipotezy co do charakteru jąkania nabytego
u danej osoby. W ten sposób można dokonać wyboru metod terapeutycznych, te
zaś mogą być mniej lub bardziej odpowiednie w zależności od rodzaju nabytego
jąkania oraz jego indywidualnych uwarunkowań. Zaznaczmy, że postawiona przez
logopedę hipoteza może ulec weryfikacji, ponieważ wraz z upływem czasu posze‑
rza on swoją wiedzę o jąkaniu klienta (wiedzę tę pogłębia zresztą także klient). Po‑
tencjalne hipotezy możliwe do rozważenia przez logopedę przedstawiono poniżej.
Nawrót lub nasilenie się jąkania rozwojowego?
Do doświadczenia osoby z jąkaniem nabytym może być podobny nawrót jąkania
rozwojowego, które nie objawiało się przez wiele lat. Osoba, u której zachodzi taki
proces, dostosowuje się w ramach komunikowania do nowych wrażeń, emocji i re‑
akcji. Nawet gdy wstępny rekonesans nie potwierdza wcześniejszego pojawienia się
jąkania rozwojowego lub wskazuje na brak pewności w tej kwestii, pomocne może
być poproszenie klienta o to, by sprawdził, czy nie jąkał się jako dziecko.
Skutki uboczne leków
Sporadycznie pojawiają się artykuły naukowe wiążące występowanie jąkania z róż‑
nymi substancjami farmaceutycznymi (Aukst‑Margetić, Margetić, 2008; Grover i in.,
2012; Alpaslan i in., 2015; Lebrun, 1992; Margetić i in., 2009; Norman i in., 2018).
Są to np. niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe i neuroleptyczne.
W świetle tych ustaleń należałoby poważnie rozważyć możliwość wystąpienia za‑
burzeń spowodowanych przyjmowaniem któregoś z tych specyfików. Jeżeli dana
osoba zaczęła dopiero zażywać nowe leki lub zmieniła dawkę, należy natomiast
sprawdzić literaturę pod kątem wszelkich odniesień łączących konkretny zaapliko‑
wany farmaceutyk z niepłynnością mowy. Jeżeli czas, w którym nastąpiła jakakol‑
wiek zmiana w dawkowaniu leków, zbiegł się ze zmianą płynności mówienia, należy
skonsultować to z klientem i jego lekarzem. W przypadku potwierdzenia tej kore‑
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lacji do zredukowania jąkania przyczynić się może albo korekta dawki leków, albo
wprowadzenie możliwych środków alternatywnych.
W osiąganie zakładanych przez farmakoterapię efektów docelowych wpisane jest
ryzyko występowania skutków ubocznych/niepożądanych. W niektórych przypad‑
kach może się nawet okazać, że środki alternatywne nie wchodzą w grę, a zmiany
płynności trzeba postrzegać jako wtórne w stosunku do korzyści zdrowotnych wy‑
nikających z zaaplikowanego lekarstwa.
Jąkanie neurogenne
Informacje zebrane podczas wstępnej oceny jąkania mogą wskazywać wreszcie
na jego przyczyny neurologiczne, do których należałoby zaliczyć zdiagnozowaną
padaczkę, guza mózgu, niedawny udar mózgu lub postępującą chorobę Parkin‑
sona. Jąkanie może być również konsekwencją wstrząśnienia mózgu, szczególnie
w jego wczesnych stadiach (Cherry, Gordon, 2017), chociaż to, by w tym przypadku
utrzymywało się dłużej, wydaje się mniej prawdopodobne (Binder i in., 2012). In‑
nymi słowy: zmiany w mowie mogą być niekiedy jedną z pierwszych oznak zmiany
neurologicznej lub choroby. Być może logopeda będzie pierwszym specjalistą, któ‑
ry dostrzeże objawy i wysłucha obaw danej osoby. O ile klient nie zgłasza się już
z określoną diagnozą, ważne jest, by rozważyć możliwość występowania u niego
tego rodzaju schorzenia/urazu, dopiero domagającego się konsultacji. Jeżeli więc
w trakcie wywiadu osoba z jąkaniem zasygnalizuje brak diagnostyki w tym kierun‑
ku, logopeda ma obowiązek zwrócić na ten fakt uwagę lekarza, który zadecyduje,
czy badania neurologiczne są konieczne. Jest to szczególnie istotne, gdy symptomy
pojawiły się niedawno i/lub osoba je zgłaszająca nie omówiła ich jeszcze z lekarzem.
O swoich podejrzeniach logopeda powinien powiadomić klienta w sposób delikat‑
ny – tak, by zminimalizować niepotrzebny niepokój z powodu poważnych proble‑
mów zdrowotnych, które mogą okazać jedynie hipotetyczne. Należy jednocześnie
wyjaśnić zakres przyczyn determinujących zmiany w płynności mowy u osób doro‑
słych, zaznaczając, że zebrane informacje uzasadniają konieczność sprawdzenia, czy
objawy są związane ze zdrowiem. Pomocna może być np. taka wypowiedź:
Jąkanie ma zazwyczaj początek w dzieciństwie. W Pana/Pani przypadku zaczę‑
ło się później i aby móc wybrać możliwe najlepsze dla Pana/Pani rozwiązania,
musimy ustalić, jakie czynniki na to wpłynęły. Jest wiele powodów, dla których
mowa może ulec zmianie w wieku dorosłym, czasem może to być związane ze
stanem zdrowia lub przyjmowanymi lekami (właśnie dlatego zadałem/zadałam
te wszystkie pytania dotyczące stosowania środków farmakologicznych). Musi‑
my się upewnić, że nie ma żadnych zmian w funkcjonowaniu Pana/Pani mózgu
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albo w pracy mięśni, które mogłyby mieć wpływ na mowę. Oczywiście, nie je‑
stem w stanie ustalić tego tutaj, dlatego skontaktuję się z Pana/Pani lekarzem
i poproszę, aby sprawdził, czy nic złego się nie dzieje.

Pracę terapeutyczną można rozpocząć w tym samym czasie, w którym prowa‑
dzone są badania neurologiczne. Badania te nie muszą zatem opóźniać początku
terapii, ich wyniki mogą natomiast wpłynąć na dobór metod proponowanych przez
terapeutę. Wnioski z szerszego oglądu mowy i języka zebrane podczas fazy oceny
mogą być z kolei pomocne dla zespołu medycznego i wskazywać na prymarnie nie‑
rozpatrywane przez ów zespół obszary zmian, które odnotowano u pacjenta/klienta.
Jąkanie psychogenne
Zmiany płynności mowy czasami zdają się mieć podłoże psychologiczne, a nie fi‑
zyczne. W niektórych przypadkach przyczynę jest łatwiej ustalić (por. np. trauma‑
tyczne zdarzenie), podczas gdy w innych trudniej – wówczas diagnoza może być
rezultatem drobiazgowych poszukiwań oraz eliminacji kolejnych czynników. Terminy
sprzężone z interesującymi nas tu objawami to zaburzenie psychogenne, zaburzenie
czynnościowe, zaburzenie dysocjacyjne lub objawy niewyjaśnione medycznie. Ponie‑
waż różnorodność terminologii przyczynia się niejednokrotnie do zamętu utrudnia‑
jącego ujmowanie istoty takich zaburzeń (Barnett, O’Kane, 2020), w tym rozdziale
konsekwentnie używać będziemy sformułowania jąkanie psychogenne.
Jak sugeruje Ward (2010), stałym czynnikiem związanym z początkiem jąkania psy‑
chogennego może być wysoki poziom stresu, lęku bądź oba te czynniki. Istotny jest
też sposób postrzegania stresu przez jednostkę. O tym, że element ten należy uznać
za ważną przesłankę diagnostyczną, wspominają również Baumgartner i Duffy (1997).
Należy jednak pamiętać, że zmiany w płynności, które wydają się psychogenne, mogą
być pierwszymi objawami zmian neurologicznych lub mogą z nimi współistnieć jako
(prawdopodobnie) psychogenna odpowiedź na dysfunkcje fizyczne.
Chociaż liczba dowodów, które można tu przywołać, jest ograniczona, skłonne
jesteśmy wyróżnić podzbiór cech częściej manifestujących się w jąkaniu nabytym
psychogennym (niż w jąkaniu rozwojowym i innych formach jąkania nabytego). Ce‑
chy te, opisane przez Baumgartnera i Duffy’ego (1997), obejmują:
• zawiły język, z zaobserwowanymi nietypowymi strukturami gramatycznymi, np. ja
być chory;
• nietypowy schemat niepłynności, np. bardzo duża liczba powtórzeń każdej sylaby;
• występowanie lub nasilenie nienaturalnych zachowań towarzyszących, np. drże‑
nie ramion albo bardzo wyraźne grymasy;
• szybka, pozytywna reakcja po jednej lub dwóch sesjach terapeutycznych.
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Świadomość występowania wymienionych objawów może decydować o trafności
diagnozy, ale należy zdawać sobie również sprawę z tego, że choć wiele osób z ją‑
kaniem psychogennym może je zdradzać, wiele innych nie musi.
Interwencja skoncentrowana na jąkaniu psychogennym jest równie ważna jak
działania podejmowane w związku z jąkaniem spowodowanym innymi przyczyna‑
mi – i to niezależnie od tego, czy jąkaniu towarzyszą inne trudności, czy nie. Skutki
niepłynności mogą być w tym przypadku takie same lub nawet bardziej znaczące
niż te, których doświadczają klienci z wyraźną fizyczną przyczyną jąkania. Dla osoby
z jąkaniem psychogennym dodatkowym wyzwaniem może być chociażby koniecz‑
ność zaakceptowania faktu, że jej mowa się nieoczekiwanie zmieniła, co niejedno‑
krotnie trudno wyjaśnić.
Symulowanie
W literaturze przedmiotu odnajdziemy pojedyncze doniesienia o osobach udają‑
cych czy wyolbrzymiających objawy jąkania dla osobistego zysku (finansowego lub
psychospołecznego) albo w celu zmniejszenia negatywnych konsekwencji swojego
zachowania (Binder i in., 2012). Kluczowa jest tutaj próba odróżnienia symulacji od
zachowań psychogennych, ponieważ symulacje to zachowania fałszywe, niepotrzeb‑
nie angażujące zasoby terapeutyczne i zajmujące czyjś czas, podczas gdy zaburzenia
psychogenne są prawdziwe i mają dla jednostki rzeczywiste konsekwencje. W tym
miejscu warto podkreślić także i to, że diagnostyka różnicowa to proces złożony, bo
symulacja może występować równolegle z rzeczywistymi objawami i obawami.
Binder, Spector i Youngjohn (2012) opisują trzy przypadki, w których istniały
uzasadnione podejrzenia, że jąkanie wraz z innymi objawami jest symulowane. Był
to sposób na uzyskanie odszkodowania za rzekome uszkodzenie ciała/mienia, co
próbowano udowodnić podczas procesów sądowych. Autorzy podają wzory i ob‑
jawy niepłynności oraz protokoły badań zastosowane na etapie oceny. W przy‑
padku podejrzenia symulacji dobrym rozwiązaniem może być ponadto skierowa‑
nie klienta do psychologa, niektóre testy neuropsychologiczne pomagają bowiem
w diagnozie różnicowej.

Zarządzanie jąkaniem nabytym
Wybór techniki zarządzania jąkaniem nabytym jest bezpośrednio związany z hipo‑
tezą stworzoną podczas procesu diagnozy. Logopeda powinien przedyskutować
swoją hipotezę, jej uzasadnienie oraz możliwe sposoby zarządzania jąkaniem, py‑
tając klienta o jego spostrzeżenia i opinie. Niezależnie od przyczyn pojawienia się
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niepłynności osoby z jąkaniem nabytym (podobnie jak te z jąkaniem rozwojowym)
zasługują na terapię opartą na dowodach (De Nil i in., 2007).
Szczegóły rozmowy, o której wspomniano wyżej, będą różne w zależności od
przyjętej hipotezy, uwarunkowań medycznych i przyczyn leżących u podstaw zmian
w płynności. Celem interwencji logopedycznych może być nie tyle całkowite wyeli‑
minowanie jąkania, ile pomoc klientowi w przystosowaniu się do życia z jąkaniem.
Cel ten trzeba sprecyzować tak, by dana osoba nie miała nierealistycznych ocze‑
kiwań wobec terapii. Tego rodzaju uzgodnienia w połączeniu z budowaniem silnej
więzi terapeutycznej są dobrą inwestycją i kluczem do udanej interwencji. Dodać
należy, że wymieniane między terapeutą a klientem informacje mogą być modyfiko‑
wane; wymiana ta wymagać będzie modyfikacji również wtedy, gdy podejrzewane
jest symulowanie jąkania psychogennego.
Niektóre prace opisujące leczenie jąkania nabytego koncentrują się wyłącznie
na zachowaniach językowych. Uważamy jednak, że wystąpienie tego zaburzenia
może wywołać gwałtowną zmianę w postrzeganiu siebie oraz stylu komunikacji,
co wpływa na interakcje danej osoby z przyjaciółmi, rodziną, pracodawcą i współ‑
pracownikami. Z tego powodu zalecamy holistyczne podejście do zarządzania jąka‑
niem, w tym do informowania, przedstawiania metod radzenia sobie z niepłynnością,
technik kompensacyjnych, odczulania jąkającego się i jego partnerów komunikacyj‑
nych. Sposoby postępowania w zależności od odmiany jąkania nabytego przedsta‑
wiono poniżej.
Nawrót jąkania rozwojowego lub jego nasilenie
Jeżeli z wywiadu wynika, że osoba poszukująca wsparcia doświadczyła jąkania
rozwojowego, odpowiednie będą metody postępowania właściwe terapii jąkania
rozwojowego dla osób dorosłych. Cel każdej terapii będzie oczywiście określany
na podstawie osobistych celów osoby jąkającej się. Pod uwagę można wziąć tak‑
że metody terapeutyczne opisywane w innych rozdziałach tej książki. Jeżeli klient
przez wiele lat uważał się za osobę, która konsekwentnie mówiła płynnie, może
również skorzystać z pomocy w kreowaniu własnego wizerunku jako osoby jąka‑
jącej się. Podejście terapeuty będzie wtedy wymagać dodatkowego skupienia się
na tym obszarze.
Skutki uboczne leków
Jak już stwierdzono wcześniej, jąkanie bywa efektem ubocznym farmakoterapii,
a zmiana na tym polu (np. zmiana rodzaju lub dawki leku) nie zawsze jest możliwa.
Zdarza się, że korzyści wynikające z zażywania leku są istotniejsze niż skutki ubocz‑
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ne. W takiej sytuacji praca nad zrozumieniem i akceptacją zmian w mowie, a także
odczuleniem na nie będzie stanowić centralny punkt wczesnego postępowania lo‑
gopedycznego. Dodatkowe korzyści może odnieść osoba, której udziałem są opi‑
sywane trudności, dzięki pomocy w dostosowaniu swojego wizerunku do obrazu
siebie jako osoby jąkającej się.
Korzystne może być również zbadanie szerszego kontekstu aktu mowy oraz
uświadomienie faktu, że można być kompetentnym mówcą niezależnie od pozio‑
mu płynności. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, klient może skorzystać ze wsparcia, po‑
magając przyjaciołom, rodzinie i współpracownikom w zrozumieniu zmian w zakre‑
sie płynności mowy oraz sposobów na stawanie się dobrym partnerem komunikacji.

Opis przypadku
10‑letnia Janine została skierowana na terapię logopedyczną, ponieważ rodzice i na‑
uczyciel zauważyli jąkanie negatywnie odbijające się na jej pewności siebie podczas
wystąpień w szkole. Zebrane w toku wstępnej oceny zaburzenia informacje ujaw‑
niły, że chociaż Janine od 6. roku życia miała okresy bardzo łagodnego jąkania, nie
wpływało to na jej codzienną komunikację. W ciągu ostatnich 5 miesięcy częstość
i nasilenie jąkania zwiększyły się, pojawiła się też duża ilość bloków. Ponieważ 6
miesięcy temu u dziewczynki zdiagnozowano ADHD, przepisano jej lek stymulu‑
jący. Terapeuta sprawdził możliwe skutki uboczne związane z tym środkiem oraz
odnalazł w publikacjach wzmianki na temat kilku przypadków, w których stosowa‑
nie leków stymulujących doprowadziło do pogłębienia jąkania. Z powodu rozpo‑
znanego ADHD Janine miała znaczne trudności z utrzymaniem uwagi i skupienia
w szkole, leki zaś okazały się pomocne na wiele sposobów. Po konsultacji z Janine,
jej rodzicami i pediatrą leki zostały zmienione na niestymulujące – tego rodzaju za‑
miana okazała się skuteczna w kilku innych podobnych sytuacjach. Dziewczynka
i jej rodzice zostali zapewnieni, że istnieje powód nasilenia się jąkania, a sam fakt,
że można to wytłumaczyć, pomógł Janine poczuć się pewniej, gdy zabierała głos
w szkole. Zaaranżowano również kilka sesji terapeutycznych podporządkowanych
temu, by rozpoznać mocne strony Janine jako mówcy, pomóc jej zrozumieć, czym
jest jąkanie, i odbudować poczucie własnej wartości.
Jąkanie neurogenne
Na ostateczny kształt terapii w przypadku jąkania neurogennego wpływa niewąt‑
pliwie zaburzenie podstawowe. Jeżeli np. wywiad logopedyczny ujawni zasadnicze
trudności językowe, problemy ze znalezieniem słów, co jest związane z objawami
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afazji, lub upośledzenie koordynacji ruchowej wynikające z dyspraksji, to wszystkie
te obszary będą celem interwencji – nie zaś samo jąkanie.
W sytuacji, w której zaburzenia komunikacyjne można określić jako jąkanie, in‑
terwencja powinna być zakrojona możliwie szeroko i obejmować utratę płynności
mowy, jej konsekwencje, dobrostan emocjonalny i pewność siebie osoby poddawa‑
nej oddziaływaniom logopedycznym, a nie tylko zmierzać do ograniczenia jawnych
przejawów jąkania. Wybór metody terapii w jąkaniu neurogennym stanowi praw‑
dopodobnie wypadkową prób i błędów pozwalających ustalić, co jest dla danego
klienta najlepsze (De Nil i in., 2007) oraz co będzie skutkowało w przypadku kon‑
kretnego zaburzenia. I tak osoba z niepłynnościami podobnymi do jąkania ujawnia‑
jącymi się w chorobie Parkinsona może uznać technikę inicjowania dźwięku mowy
za mniej pomocną ze względu na nieodłączne trudności wynikające z takiej, a nie
innej diagnozy medycznej. Należy ponadto zauważyć, że odnotowano dość dużą
różnorodność reakcji na terapię jąkania neurogennego. Ten rodzaj jąkania bywa
zresztą traktowany jako bardziej oporny na zmiany i wolniej poddający się oddzia‑
ływaniom (Cruz i in., 2018).
Z ankiety przeprowadzonej wśród logopedów niemieckich (Koenig, 2009) wynika,
że zdecydowana większość pytanych opowiedziała się za przyjęciem holistycznego
podejścia w pracy z osobami z nabytym jąkaniem neurogennym, świadomie włącza‑
jąc do swojej praktyki zawodowej takie elementy, jak redukcja lęku i poradnictwo
dla krewnych. Respondenci zapytani o terapię łagodzącą objawy jąkania najczęściej
przyznawali się do stosowania techniki zwolnienia tempa mowy i rytmicznej mowy
oraz techniki modyfikacji mowy, tzw. delikatnego startu. Do czynników uznanych
za potencjalnie ograniczające możliwość pozytywnej zmiany mowy lub reakcji psy‑
chospołecznych zaliczono słaby stan zdrowia klienta i niski poziom motywacji do
terapii. W konkluzji autor badania uznał, że w terapii osób z nabytym jąkaniem neu‑
rogennym można wykorzystywać metody podobne do tych, które są stosowane
w odniesieniu do jąkania rozwojowego, albo kombinację różnych metod i technik.

Opis przypadku
72‑letnia Dorothy została przyjęta do szpitala po ostrym początku prawoboczne‑
go osłabienia i trudności z mówieniem. Badania lekarskie wykazały zawał lewo‑
boczny, który był leczony trombolizą. W kolejnych dniach prawoboczne osłabienie
stopniowo ustępowało, a trudności z mówieniem nabierały cech jąkania i łagod‑
nych trudności z odnalezieniem słowa. Dorothy była trzykrotnie badana przez ze‑
spół logopedów w celu monitorowania i omawiania zmian w jej mowie. Wydawa‑
ła się relatywnie nieporuszona, uważając „potknięcia i utratę słów” tylko za skutek
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małej frustracji. Kolejna konsultacja logopedyczna odbyła się już w domu Dorothy,
po wypisaniu ze szpitala. Wraz z mężem zgłaszali drobne wahania mowy, ale nie
odczuwali potrzeby szczególnego wsparcia logopedycznego. Trzy miesiące później
przedstawiciel zespołu ds. badań kontrolnych zadzwonił do Dorothy, aby omówić
jej sytuację. Kobieta sama odebrała telefon i rozmawiała swobodnie, argumentując,
że wszystkie trudności udało się przezwyciężyć.
Jąkanie psychogenne
Dostępna literatura na temat pracy z osobami, u których występuje jąkanie psycho
genne, nie jest szczególnie bogata. Jeżeli historia/analiza przypadku sugeruje wy‑
raźny związek między niedawnym stresującym zdarzeniem a początkiem jąkania,
to być może jąkanie ustąpi, gdy problem warunkujący jego pojawienie stanie się
mniej stresujący. Mahr i Leith (1992) opisują np. sytuację, w której jąkanie nabyte
okazało się związane z fizycznie i emocjonalnie krzywdzącym jednostkę małżeń‑
stwem, a ustąpiło, gdy osoba jąkająca się zakończyła ów związek i zaplanowała po‑
stępowanie rozwodowe. Ward (2010) zwraca uwagę na cykliczne wzorce łączące
stres, niepokój i jąkanie. W stosownych przypadkach warto rozważyć skierowanie
klienta do psychologa lub doradcy w celu zapewnienia mu wsparcia; równocześnie
można zainicjować terapię logopedyczną, by odczulić go na doświadczenie jąkania.
Warto pamiętać również o tym, jak ważna jest relacja terapeuty z tą grupą klien‑
tów. Zarówno Ward (2010), jak i Duffy (1995) podkreślają, że zachowania i sposób
bycia terapeuty mogą wpływać na wyniki terapii. Zdaniem Duffy’ego (1995) istotne
jest zapewnienie jąkającej się osoby, że jej trudności w komunikowaniu się są uza‑
sadnione, nawet jeśli nie ma możliwej do zidentyfikowania organicznej przyczyny
jąkania. Pracując nad akceptacją owej niedookreśloności przyczyn jąkania lub też
wspólnie badając ewentualne psychologiczne czynniki je wyzwalające, można wpły‑
nąć na motywację klienta do udziału terapii. Uczucie lęku (neutralizowane dzięki
tego rodzaju rozwiązaniom) może bowiem ograniczyć zdolność do rzeczywistego
zaangażowania się w proces terapeutyczny.
Niektóre osoby z jąkaniem psychogennym wykazują wyraźne zmniejszenie obja‑
wów po dwóch sesjach terapeutycznych, szczególnie jeżeli interwencja rozpoczy‑
na się we wczesnym okresie po wystąpieniu objawów (Baumgartner, Duffy 1997).
Pierwsze dwa spotkania mogą być zatem wykorzystane w celach diagnostycznych
i prognostycznych (por. prognozy dotyczące powodzenia terapii). Jeśli jąkanie wy‑
stąpiło niedawno, pomocne może być podjęcie działań, które koncentrują się na
ułatwianiu zmian, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych (Ward, 2010). Duffy
(1995) rekomenduje podejście typu „dam radę” (ang. can‑do attitude), zakładające
przekonanie, że wszystko można/wszystko się uda, wystarczy, że optymizm i pew‑

Rozdział 18: Jąkanie nabyte: diagnostyka różnicowa…

575

ność siebie połączymy z intensywną terapią obejmującą techniki fizycznej relaksa‑
cji i regularną praktykę. Potwierdzają to inni autorzy, np. Ward (2010). W niektó‑
rych przypadkach zmniejszenie napięcia mięśniowo‑szkieletowego może przywrócić
płynność mowy (Ward, 2010)2.
Doświadczenie sugeruje, że mądrym posunięciem jest ustalenie ram czasowych
dla aktywności terapeutycznej mającej za zadanie rozwiązanie problemu lub znacz‑
ne zmniejszenie fizycznych objawów jąkania, a w razie konieczności przeprofilowa‑
nie celu terapii (np. nauczenie się dobrego życia z jąkaniem).

Opis przypadku
52‑letni Mark po nagłej utracie przytomności został przewieziony do szpitala przez
pogotowie ratunkowe. Po odzyskaniu przytomności wystąpiła u niego nagła utrata
płynności mówienia charakteryzująca się długotrwałymi blokami związanymi z peł‑
nymi napięcia ruchami rąk, szyi i twarzy. Wstępne badania lekarskie nie wykazały
żadnej przyczyny neurologicznej. Trzy miesiące po tym epizodzie Mark został skie‑
rowany na terapię logopedyczną. W poradni zaobserwowano, że jest sfrustrowany
zarówno z powodu zmian w swojej mowie, jak i tego, co postrzegał jako brak zro‑
zumienia lub zainteresowania ze strony lekarzy. W trakcie badania wykryto:
• znaczne pogłębienie jąkania i napięć towarzyszących ruchom rąk, szyi i twarzy
podczas każdego ustrukturyzowanego zadania polegającego na wypowiadaniu
się (a nie tylko podczas zadań, które zazwyczaj mogą zwiększać jąkanie);
• nietypowe ruchy ciała obejmujące znaczny grymas twarzy i silne ruchy skrętne
szyi i nadgarstków, które czasami towarzyszyły również zadaniom niezwiązanym
z mówieniem.
Analiza przypadku ujawniła, że w okresie poprzedzającym kryzysowe zdarzenie
na Marka oddziaływało wiele stresujących czynników (utrata pracy w charakterze
doradcy finansowego, przeprowadzka i rozpad małżeństwa). Późniejsze badania
lekarskie dały sprzeczne wyniki; jedno z badań przewodnictwa nerwowego suge‑
rowało możliwość wystąpienia choroby neuronu ruchowego (ang. Motor Neuro‑
ne Disease), a drugie nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Nie zebrano zatem
niezbitych dowodów na neurologiczne przyczyny jąkania, nie planowano także dal‑
szych badań. Terapeuta postawił hipotezę, że najbardziej prawdopodobną diagno‑
zą jest w tym kontekście jąkanie psychogenne. Hipoteza ta opierała się na nastę‑
pujących faktach:
2
Aby uzyskać wskazówki dotyczące działań w terapii diagnostycznej, zob. listę proponowanych lektur zamieszczoną na końcu rozdziału.
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• wyeliminowanie przez zespół medyczny schorzenia neurologicznego;
• oddziaływanie licznych stresorów tuż przed wystąpieniem objawów;
• niecodzienny charakter zachowań towarzyszących jąkaniu i ich nasilenie.
Informacje na ten temat zostały przekazane Markowi z zapewnieniem, że zmiany
w zakresie komunikacji są traktowane poważnie (co szczególnie istotne, ponieważ
Mark dał wyraz frustracji z powodu wcześniejszego zlekceważenia go przez pra‑
cowników medycznych). Dodatkowo wskazano czynniki, które mogą się przyczy‑
nić do charakteru jąkania. Mark i jego terapeuta przed uzgodnieniem planu terapii
omówili różne opcje. Mężczyzna został skierowany też do poradni psychologicznej,
by zbadać poziom stresu, jakiego doświadczał w związku z ostatnimi wydarzenia‑
mi życiowymi, i zastosować odpowiednie środki zaradcze. Również diagnostyczne
sesje logopedyczne koncentrowały się początkowo na redukcji napięcia i relaksa‑
cji, co miało pomóc w przetestowaniu, czy obniżenie stresu może przyczynić się do
przywrócenia płynności mowy.
Symulowanie
Jeśli wyniki oceny logopedycznej sugerują udawanie objawów, należy dokładnie roz‑
ważyć, ile czasu i środków terapeutycznych można poświęcić praktykującej to oso‑
bie. Jedną z opcji jest spokojne zwrócenie uwagi na dowody i wyjaśnienie, że to, co
obserwujemy, pasuje bardziej do schematu typowego dla objawów symulowanych,
a nie zaburzeń organicznych. W razie potrzeby warto rozważyć zaproponowanie 1−2
sesji terapeutycznych z intensywnym samodzielnym treningiem pomiędzy nimi, gdyż
daje to klientowi szansę na ustąpienie objawów bez ryzyka utraty twarzy. Logope‑
da może zastanowić się wreszcie nad skierowaniem klienta do odpowiednich pla‑
cówek doradczych w celu zbadania przyczyn, które leżą u podstaw jego zachowań.
Możliwości interwencji w przypadku jąkania nabytego
Wyniki badań na temat podejść terapeutycznych stosowanych u osób z jąkaniem
nabytym są ograniczone. De Nil i in. (2007) przyznają, że techniki tradycyjnie sto‑
sowane w jąkaniu rozwojowym są często pierwszą opcją preferowaną przez tera‑
peutów także w jąkaniu nabytym. Badacze podkreślają jednak, że nie ma zgody co
do najskuteczniejszego podejścia (Cruz i in., 2018). Należy zwrócić uwagę na to, by
uwzględniając przyczynę (lub przyczyny), wzorzec i skutki jąkania, cele i życzenia
danej osoby, dobrać najodpowiedniejszą ścieżkę postępowania terapeutycznego.
Modyfikacja jąkania, kształtowanie płynności, metoda wykorzystująca wspomaga‑
nie aparaturowe oparte na efekcie opóźnionego sprzężenia zwrotnego (AAF), tera‑
pia poznawczo‑behawioralna (CBT) i krótkoterminowa terapia ukierunkowana na
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rozwiązanie (SFBT) – to tylko kilka z dostępnych opcji. Można również rozważyć
rolę wzajemnego wsparcia.
Istnieją badania wskazujące na wartość interakcji i współpracy z innymi ludźmi,
którzy się jąkają (Boyle, 2013; Trichon, Tetnowski, 2016). Ponieważ jednak wzmian‑
kowane badania koncentrowały się na osobach z jąkaniem rozwojowym, nie jest
jasne, w jakim stopniu te same wzorce odnieść można do jednostek z jąkaniem na‑
bytym. Niemniej jednak uświadomienie sobie przez jąkającego się, że nie jest sam,
może mieć ogromne znaczenie, podobnie jak świadomość, że jest on częścią spo‑
łeczności związanej wspólnotą doświadczeń. Na wczesnym etapie rozwoju wła‑
snego wizerunku jako osoby z niepłynnością mowy można skorzystać z kontaktów
z innymi ludźmi z jąkaniem nabytym. Później, gdy klient przyzwyczai się do tego,
że się jąka, mile widziane i pomocne mogą być również kontakty z osobami z jąka‑
niem rozwojowym3.
Gdy wybierzemy już wstępnie podejście do interwencji, należy poświęcić trochę
czasu na ponowne zdiagnozowanie osoby, z którą pracujemy. Wykorzystajmy in‑
formacje zebrane podczas procesu oceny i zastanówmy się: jaki wpływ ma jąkanie
klienta na codzienną komunikację, a jaki na pewność siebie i interakcje z innymi;
jakie nadzieje/oczekiwania ma dana osoba i jakie cele związane z terapią chce osią‑
gnąć; czy podejście do terapii, które uważamy za odpowiednie, jest zgodne z tymi
oczekiwaniami (jeśli nie, rozważmy inne możliwości); czy jakieś inne podejście było‑
by właściwsze. Najlepszym pomysłem na dopasowanie zindywidualizowanego pla‑
nu terapii do potrzeb konkretnego klienta może się okazać połączenie wybranych
aspektów różnych metod.

Podsumowanie
Ocena, diagnoza i interwencja odnoszące się do jąkania nabytego to terminy sze‑
rokie (niejednoznaczne), które obejmują wiele różnych form oddziaływań. Nie bez
znaczenia pozostaje ponadto fakt, że jąkanie nabyte może być spowodowane róż‑
nymi czynnikami. W tym rozdziale w centrum naszego zainteresowania znalazły się
elementy warte rozstrzygnięcia i zbadania w przypadku podejrzewania tej właśnie
odmiany niepłynności mowy; wskazano też niektóre normy postępowania terapeu‑
tycznego. Chociaż nie jest możliwe napisanie szczegółowej instrukcji dającej się za‑
stosować w odniesieniu do zajmującej nas grupy klientów krok po kroku, to mamy
nadzieję, że zawarte tutaj informacje pomogą logopedom. Ogląd ustaleń prezento‑
3
W pozostałych rozdziałach tej książki szczegółowo omówiono wszystkie opcje interwencji
i wsparcia przedstawione powyżej. Zachęcamy do ich przestudiowania, co pozwoli uzyskać
dalsze informacje.

578

Kirsten Howells, Jenny Packer

wanych w ramach literatury przedmiotu, a także doświadczenie terapeutyczne po‑
zwalają domniemywać, że kluczowym czynnikiem ułatwiającym zmianę w obsza‑
rze aktywności mownej (dotyczy to m.in. jąkania nabytego) jest zasadniczo relacja
terapeuta – klient. Interwencję terapeutyczną warto każdorazowo rozpocząć od jej
zbudowania na tym mocnym fundamencie.
Kluczowe terminy i definicje
Jąkanie nabyte – późniejsze wystąpienie niepłynności podobnych do jąkania, które
najprawdopodobniej nie są powiązane z jąkaniem rozwojowym i mogą pojawić
się nawet wtedy, gdy dana osoba wcześniej go nie doświadczyła.
Etiologia – przyczyna lub zespół przyczyn zaburzenia.
Wywiad – proces zbierania istotnych informacji o konkretnej osobie, mający na celu
ukierunkowanie procesu ewaluacji i terapii.
Desensytyzacja/odczulanie – proces zmniejszania wrażliwości na coś, zmniejszanie
negatywnych reakcji emocjonalnych na daną sytuację.
Jąkanie rozwojowe – jąkanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie, które naj‑
częściej spotykamy w pracy logopedycznej.
Heterogeniczność – wewnętrzna różnorodność czegoś.
Podejście holistyczne – wsparcie, w którego ramach koncentrujemy się na całej jed‑
nostce i jej ogólnym samopoczuciu, a nie tylko na samym jąkaniu.
Hipoteza/hipotezy – proponowane wyjaśnienia będące punktem wyjścia dla wdra‑
żanych badań i formułowanych ocen.
Symulowanie – udawanie objawów.
Neurogenny – spowodowany, kontrolowany przez układ nerwowy lub w nim po‑
wstający.
Wzajemne wsparcie – wykorzystywanie swojego doświadczenia związanego z ją‑
kaniem w celu pomocy innym.
Psychogenny – mający raczej psychologiczną przyczynę lub takie pochodzenie, nie‑
związany z czynnikami fizycznymi.
Skutki uboczne – wtórne, zazwyczaj niepożądane działania leku lub leczenia.
Objawy – cechy fizyczne lub psychologiczne wskazujące na jakiś stan lub schorzenie.
Relacja terapeutyczna – interaktywna relacja pomiędzy pacjentem (i rodziną) a spe‑
cjalistą, która mieści się w jasno określonych granicach opieki, zaufania i szacunku.
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Pytania kontrolne
1. Która z poniższych diagnoz nie jest jedną z podstawowych diagnoz różnicowych
w przypadku jąkania nabytego?
a) nawrót jąkania rozwojowego;
b) jąkanie spowodowane zażywaniem leków;
c) psychogenne jąkanie się;
d) jąkanie wtórne.
2. Dlaczego ważne jest zaangażowanie zespołu medycznego w diagnozę różnico‑
wą jąkania nabytego?
a) Aby zespół medyczny mógł postawić diagnozę jąkania neurogennego.
b) By zbadać, czy jąkanie może być związane z niezdiagnozowanym schorze‑
niem neurologicznym lub wynika np. z przyjmowania leków.
c) By uzyskać lekarstwa.
d) By zapytać o literaturę na temat jąkania nabytego.
3. Na czym polega użyteczność badań neuropsychologicznych?
a) Pozwalają zweryfikować hipotezę symulowania, jeśli tego rodzaju działania
podejrzewamy.
b) Pozwalają ocenić zmiany w funkcjonowaniu mięśni.
c) Pozwalają ocenić zdolności numeryczne danej osoby.
d) Pozwalają sprawdzić pamięć krótkotrwałą klienta.
4. Które z poniższych stwierdzeń jest najtrafniejsze?
a) Osoby z jąkaniem nabytym powinny mieć zawsze możliwość zmiany sposo‑
bu jąkania.
b) W przypadku jąkania nabytego istotnych jest szereg metod terapeutycznych.
c) W przypadku jąkania nabytego preferowanym nurtem terapeutycznym jest
terapia poznawczo‑behawioralna.
d) Nabyte jąkanie z czasem ustępuje.

Rekomendowana literatura
Sugestie dotyczące działań diagnostycznych w zakresie terapii jąkania psychogennego moż‑
na znaleźć w książce Josepha R. Duffy’ego Motoryczne zaburzenia mowy: podłoże, diagnoza
różnicowa i zarządzanie (Duffy, 1995), w rozdziale pt. Postępowanie w przypadku psychogen‑
nych nabytych zaburzeń mowy.
Przegląd literatury związanej z jąkaniem neurogennym znajdzie Czytelnik w publikacjach:
Etiologia, symptomatologia i leczenie jąkania neurogennego (De Nil i in., 2007) oraz Jąkanie
po przebytych urazach mózgu: przegląd literatury (Lundgren i in., 2010).
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Śmiech w terapii – zastosowanie zabawnych aplikacji
komputerowych jako bodźca do poważnych rozmów o jąkaniu

Wprowadzenie
W wieku dynamicznego rozwoju technologicznego logopedzi prowadzący terapię
osób jąkających się mają do dyspozycji liczne narzędzia cyfrowe pomocne w naucza‑
niu i zaangażowaniu klientów w działanie. Szczególnie smartfony i tablety, w których
można znaleźć różne aplikacje, mogą być używane jako uzasadnione i istotne po‑
moce w prowadzeniu terapii i udzielaniu wsparcia jąkającym się dzieciom w wieku
szkolnym. Dzięki zastosowaniu humorystycznych aplikacji pozwalających użytkow‑
nikom z różnych krajów na wprowadzanie zabawnych zmian do swoich fotografii
osoby jąkające się mogą chętniej dzielić się z terapeutą osobistymi przemyśleniami
i uczuciami odnoszącymi się bezpośrednio do ich jąkania, a także przeżyciami zwią‑
zanymi z tą szczególną trudnością w komunikacji.
Celem tego rozdziału jest wskazanie i omówienie trzech rozrywkowych aplikacji
wspomagających osoby jąkające się w rozwoju ich sprawności komunikacyjnych.
Opiszę szczegółowo aplikacje pozwalające klientowi i terapeucie współpracować
i zaangażować się w tworzenie nowych, zabawnych wersji „poważnych” fotografii.
Jako logopeda pracujący głównie z osobami jąkającymi się miałem już przyjemność
przetestowania humorystycznych aplikacji z moimi klientami. Jestem przekonany, że
jeżeli logopeda zdecyduje się na odpowiednie włączenie technologii cyfrowej i hu‑
moru do terapii, między klientem a logopedą rozwinie się silna więź terapeutyczna.
Mam nadzieję, że praktyczna wiedza, którą dzielę się w tym rozdziale, pomoże wy‑
raźniej zobaczyć nowe sposoby wykorzystywania zabawy w interwencji terapeu‑
tycznej, a jednocześnie zapewniania wsparcia jąkającym się klientom oraz poszerzy
kompetencje cyfrowe klientów i terapeutów w XXI wieku.
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Znaczenie i korzyści zastosowania aplikacji cyfrowych w terapii języka i mowy
Znaczna liczba dorosłych ma urządzenia mobilne, jak smartfony czy tablety. W USA
dorośli są w większości (81%) właścicielami smartfonów, trochę ponad połowa (52%)
Amerykanów w wieku co najmniej 18 lat ma tablety (Pew Research Center, 2019).
Większość rodziców w USA pozwala ponadto swoim dzieciom używać codziennie
różnych aplikacji na smartfonach i tabletach (Kabali i in., 2015). Tak duży dostęp
dzieci do urządzeń mobilnych (Given i in., 2014; Lauricella i in., 2014), a wiele z nich
bawiło się takimi urządzeniami jeszcze przed pierwszymi urodzinami (Kabali i in.,
2015), może wyjaśniać, dlaczego dzisiejszą młodzież określa się niekiedy mianem
cyfrowych tubylców (Prensky, 2006) będących częścią technologicznie zorientowa‑
nej generacji mobilnej (Lauricella i in., 2014).
W celu zapewnienia współczesnym dzieciom w wieku szkolnym atrakcyjniej‑
szych, przyjemniejszych i bardziej efektywnych warunków uczenia się specjaliści
w dziedzinie edukacji na całym świecie kreują plany zajęć w zakresie mowy i języka
pozwalające uczniom używać urządzeń mobilnych w szkolnym środowisku (Hussa‑
in i in., 2020; Toki, Pange, 2010). Badania naukowe wykazały, że takie działania są
szczególnie korzystne dla dzieci zmagających się z problemami w dziedzinie mowy
i języka, ponieważ ci właśnie uczniowie byli wysoce zmotywowani i zaangażowani
w pracę z urządzeniami mobilnymi podczas zajęć szkolnych (Fernández‑López i in.,
2013; Orr, Mast, 2014). Również rodzice dzieci z takimi problemami mieli pozytyw‑
ne podejście do używania urządzeń mobilnych podczas zajęć lekcyjnych (Fletcher
‑Watson i in., 2016). Te optymistyczne wyniki przetarły logopedom szlak w zakresie
eksplorowania szerokich zastosowań urządzeń mobilnych, a szczególnie tych apli‑
kacji, które mogą poprawić mowę uczniów i klientów oraz ich ogólne umiejętności
komunikacyjne (Davis, Sweeney, 2015; Ramsberger, Messamer, 2014).
Badania naukowe wykazały, że stosowanie aplikacji w terapii logopedycznej po‑
zwala terapeucie na modelowanie mowy klienta w sposób zabawny i jednocześnie
funkcjonalny (Davis, Sweeney, 2015). Opcje personalizacji w niektórych aplikacjach
mogą służyć dopasowaniu doświadczenia edukacyjnego do potrzeb użytkownika;
klienci wykazywali zdecydowanie wyższy poziom zainteresowania terapią i satys‑
fakcję, gdy byli zachęcani do używania aplikacji podczas sesji terapeutycznej (Hey‑
man, 2020; Ramsberger, Messamer, 2014). Podsumowując, aplikacje potwierdziły
swoją zdolność transformowania użytkowników, wychodzących z roli biernych kon‑
sumentów podanych treści i zmieniających się w aktywnych twórców treści sper‑
sonalizowanych (Montgomery, 2015), co może jednocześnie być zbieżne z indywi‑
dualnymi celami terapeutycznymi.
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Uzasadnienie znaczenia humoru w terapii logopedycznej
Jak potwierdzają ustalenia naukowe, wprowadzenie humoru w warunkach tera‑
peutycznych wspomaga tworzenie się porozumienia między dorosłym klientem
a terapeutą (Crepeau, Garren, 2011). Patrząc z punktu widzenia logopedy, Walsh
(2007) stwierdziła, że terapeuci, którzy wprowadzali humor i pozwalali mu się poja‑
wiać w sesjach terapeutycznych dorosłych klientów, osiągnęli pozytywny wpływ na
ogólne zadowolenie klientów z terapii. Również Simmons‑Mackie i Schultz (2003)
odkryły, że humor w terapii logopedycznej osób dorosłych może zostać zastosowa‑
ny jako narzędzie budowania solidarności, łagodzenia zakłopotania, wspomagania
współpracy w wykonywaniu zadań. Przykładem wprowadzenia humoru do scenerii
gabinetu terapeuty może być żartowanie z samego siebie, rozbawienie spowodo‑
wane określonym bodźcem lub wybuchanie śmiechem, gdy podczas terapii zdarzy
się coś niespodziewanego i zabawnego.
W przypadku dzieci Fourie i in. (2011) badali relację terapeutyczną między logo‑
pedą i młodszymi klientami. Ich obserwacje skupiały się na doświadczeniach dzieci
uczestniczących w terapii. Jednym z wniosków uzyskanych w oparciu o częściowo
ustandaryzowane dialogi z dziećmi było stwierdzenie, że postrzegają one terapeutę
jako źródło radości i zabawy. Przykładem potwierdzającym ten wniosek może być
wypowiedź określająca terapeutkę jako „zabawną” (s. 316). Dziecko zapytane, jak wy‑
obraża sobie złego terapeutę, odpowiedziało: Powiedziałby: przestań się śmiać (s. 316).
Nie tylko mali klienci z różnymi problemami w komunikacji doceniają humor w sy‑
tuacji terapeutycznej, również ich rodzice widzą wartość wprowadzania humoru, po‑
nieważ odnosi się to do ich życia i opieki nad dziećmi (Rieger, 2004). Dzieci w sposób
naturalny cieszą się zabawą i sytuacjami wywołującymi uśmiechy czy śmiech. Hu‑
mor jest pozytywnym aspektem wspomagającym klienta w realizacji celów w gabi‑
necie logopedycznym, co konsekwentnie potwierdza wiele badań naukowych. Dane
dowodzą, że rosnąc i dojrzewając do wieku dorosłego, dzieci nie tracą naturalnej
potrzeby obcowania z humorem. Przeciwnie, ich naturalna skłonność do uczestni‑
czenia w zabawnych sytuacjach się nie zmienia. Ważne jest zatem, aby logopedzi
to rozumieli i włączali aspekty humoru do działań terapeutycznych, gdy tylko jest
to możliwe i właściwe.

Technologie cyfrowe i związek humoru z procesem uczenia się
Pracując z dziećmi w wieku szkolnym, nauczyciele zorientowali się, że humor po‑
maga przyciągnąć ich uwagę, zwiększyć poziom entuzjazmu i motywacji do pozna‑
wania nauczanego przedmiotu. Badania wykazały np., że pokazywanie dzieciom za‑
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bawnych obrazków i opowiadanie im dowcipów jest ważnym składnikiem procesu
uczenia, lubianym i cenionym przez uczniów (Kavandi, Kavandi, 2016). Çelik i Gün‑
doğdu (2016) odkryli, że gdy humor integrowano celowo z doświadczeniem uczenia
się u młodzieży szkoły średniej, poziom niepokoju się obniżał, wzrastał zaś poziom
zapamiętywania poznanej wiedzy. Jeden z uczniów wyraził się tak: Miło jest śmiać
się, bawić i uczyć jednocześnie. Chciałbym, żeby inne zajęcia też były tak prowadzone.
Nie dostawałbym wtedy niskich ocen (s. 154).
Dorośli mający przywilej pracy z dziećmi mogą stworzyć warunki nauczania w for‑
mie zabawy, które pomogą uczniom doświadczać niższego poziomu stresu (Sánchez
i in., 2017) lub czasowo zapomnieć o negatywnych doświadczeniach z ich życia (Stu‑
ber i in., 2009). Śmianie się i rozmawianie o plikach cyfrowych, takich jak zabawne
obrazki lub śmieszne filmy, jest prostym, lecz skutecznym sposobem stworzenia zna‑
czącej więzi z dzisiejszą młodzieżą (Mahdiloo, Izadpanah, 2017; Weitkamp, Burnet,
2007). Z mojego doświadczenia wynika, że osoby jąkające się odczuwają czasem
silny stres i frustrację mające źródła w niepłynności mowy. Gdy logopeda kreuje
atmosferę do pracy opartą na humorze i zabawie, a wywołaną przez śmieszny cy‑
frowy bodziec, mogą się natomiast przydarzyć wspaniałe rzeczy.

Jąkanie wpływa na więcej niż tylko wzorce mowy jednostki
Jednym z najważniejszych celów terapii jest pomoc klientowi, który się jąka, w roz‑
winięciu i utrzymaniu zdrowszych (pozytywniejszych) przekonań i uczuć dotyczą‑
cych jego samego w roli rozmówcy (Chmela, Reardon, 2001). Jeżeli logopeda po‑
trafi stworzyć atmosferę, w której klient będzie czuł się komfortowo, rozmawiając
z terapeutą o swoich myślach i uczuciach dotyczących jąkania, klient będzie mógł
dojrzeć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne. Możliwym sposobem rozpoczęcia
takiej rozmowy jest wyjście od analogii między jąkaniem a górą lodową (Sheehan,
1970, 1997).
Sheehan porównuje jąkanie do góry lodowej unoszącej się w wodzie. Lód ponad
powierzchnią wody jest tym, co w przypadku jąkania możemy zobaczyć lub usły‑
szeć. Ta mała część góry lodowej reprezentuje behawioralne i motoryczne trudności,
cechy zewnętrzne jąkania. Część zanurzona pod powierzchnią wody jest znacznie
większa, nie powinniśmy więc o niej zapominać, mimo iż nie jest widoczna. W od‑
niesieniu do jąkania ta niewidoczna część góry lodowej jest jak negatywne myśli
i uczucia, jakich doświadczają niekiedy osoby jąkające się. Potencjalne doświadcza‑
nie wstydu, lęku, winy oraz innych myśli, uczuć i emocji, które mogą przepełniać
umysł i serce mówiącego w momencie jąkania, jest ukryte przed światem, ponie‑
waż wymienione fenomeny istnieją wewnętrznie, pod powierzchnią. Ta analogia
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świetnie ilustruje, dlaczego tworzenie celów terapii jedynie w oparciu o aspekty
behawioralno‑motoryczne nie jest wystarczające – nie obejmuje bowiem psycho‑
logicznych komponentów jąkania (Healey i in., 2004).
Wielu autorów komentowało wyzwania stojące przed logopedą w kompleksowej
terapii osób jąkających się, dyskutując na temat aspektów jąkania znajdujących się
(zgodnie z metaforą góry lodowej) pod powierzchnią. Badania wykazały, że logope‑
dzi nie czują się komfortowo w pracy z osobami jąkającymi się (Brisk i in., 1997; Kelly
i in., 1997; Mallard i in., 1988; Tellis i in., 2008), co jest szczególnie niepokojące, jeśli
weźmiemy pod uwagę negatywny wpływ na klientów ich doświadczeń życiowych
wynikających z trudności w mówieniu (np. Yaruss, Quesal, 2016). Dociekania nauko‑
we potwierdziły ponadto, że pewna liczba absolwentów kierunku logopedia podczas
studiów nie zetknęła się z terapią jąkających się klientów. Może to wyjaśniać, dlacze‑
go niektórzy absolwenci nie czują się przygotowani do pracy z osobami jąkającymi,
nawet ukończywszy kurs dotyczący zaburzeń płynności mowy (Santus i in., 2019).
Być może zastosowanie aplikacji bazujących na rozrywce i zabawie mogłoby po‑
móc absolwentom, logopedom oraz klientom poczuć się swobodniej w rozmowie
o ukrytych aspektach jąkania. Zastosowanie tych aplikacji w terapii logopedycznej
nie zostało jeszcze dokładnie przedstawione w literaturze, istnieją jednak liczne
sposoby zintegrowania technologii cyfrowej z terapią w celu zwiększenia motywacji
i personalizacji doświadczenia terapii u osób jąkających się. Logopedzi mogą uży‑
wać humorystycznych aplikacji, szczególnie aby zachęcić do obserwacji własnych
reakcji emocjonalnych na jąkanie, negatywnego wpływu jąkania, który odczuwają
klienci, oraz do refleksji, jak zmniejszyć ten wpływ.

Pięć kryteriów wyboru aplikacji
Rozrywkowe aplikacje wymienione i omówione w tym rozdziale wybrałem w opar‑
ciu o pięć kryteriów opisanych przez Sweeneya (Davis, Sweeney, 2015; Sweeney,
2010). Te pięć kryteriów skłania logopedę do wzięcia pod uwagę poniższych cech/
terminów, zanim zdecyduje się on pobrać jakąś aplikację do użycia w terapii mowy:
• bezpłatna lub w niewygórowanej cenie (por. jakość i użyteczność aplikacji);
• interaktywna (por. możliwość zaangażowania klienta i tworzenie nowego cyfro‑
wego produktu);
• wizualna (por. przydatność aplikacji do wspomagania procesu uczenia oraz by‑
cia narzędziem dydaktycznym do uczenia się i ćwiczenia przy zastosowaniu po‑
mocy wzrokowych);
• istotna w procesie edukacji (por. przydatność aplikacji we wspomaganiu ucznia
w przyswajaniu wiedzy zawartej w programie nauczania);
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• związana z mową (por. znaczenie aplikacji dla rozwijania mowy i języka oraz da‑
wanie możliwości dostosowania do potrzeb terapii logopedycznej).
Wszystkie z charakteryzowanych w tym rozdziale aplikacji odpowiadają w pełni
pięciu kryteriom.

Dostosowanie aplikacji do potrzeb osób jąkających się
Edurozrywka (edutainment) jest terminem łączącym dwa słowa edukacja (education)
i rozrywka (entertainment) (Addis, 2005). Nowo powstające technologie cyfrowe, ta‑
kie jak humorystyczne aplikacje, które pobiera się bezpośrednio na smartfony i ta‑
blety, mogą zostać łatwo zaadaptowane, aby służyły nie tylko rozrywce, ale także
stały się narzędziem terapeutycznym motywującym i zachęcającym osoby jąkające
się do używania głosu w opisywaniu detali zabawnych obrazków (uzyskanych przy
pomocy aplikacji). Następnie logopeda może przekierować konwersację, odchodząc
od zabawnej fotografii w stronę rozmowy o komunikacji w ogóle, a szczególnie o ją‑
kaniu. Trzy zabawne aplikacje, które omówię, to Doodle Mirror (Kingdom of Fun) (Trend,
2020), Face Booth (Ekmekci, 2017) i Aging Booth (PiVi & Co, 2020).

Doodle Mirror (Kingdom of Fun)
Doodle Mirror (Kingdom of Fun) (Trend, 2020) pozwala użytkownikowi zrobić zdjęcie
przy użyciu kamery smartfonu lub tableta i diametralnie zmienić uzyskaną fotogra‑
fię. Jedno ustawienie powiększa np. oczy na zdjęciu w taki sposób, że ludzie wyglą‑
dają jak kosmici (zob. zdjęcia przed i po (before‑and‑after) na rys. 1). To niepoważne
i twórcze doświadczenie może być idealne dla osoby jąkającej się, zafascynowanej
książkami science fiction i filmami tego gatunku, w których mogą występować po‑
staci jak te z Doodle Mirror. Humorystyczna fotografia może zostać następnie użyta
jako zasadny przedmiot dyskusji, która z kolei może zostać ostrożnie przekierowana
na temat komunikacji w ogóle i jąkania się, jeżeli moment jest odpowiedni.
Stosowałem fotografie z Doodle Mirror, rozpoczynając ogólne rozmowy o uczu‑
ciach z osobami jąkającymi się. Szczególnie często łączyłem fotografie z Doodle Mirror z pytaniem: Jak byś się czuł, gdybyś nagle zobaczył tego kosmitę idącego ulicą? Po
kilku chwilach zastanowienia klient może podzielić się ze mną informacją, że praw‑
dopodobnie czułby się zaskoczony, przestraszony, zdenerwowany. Dalsze badanie
wymienionych uczuć mogłoby wyjaśnić, że klient czułby się zaskoczony, ponieważ
„nie co dzień wychodzi się z domu i widzi kosmitę” lub „czułbym się przestraszony, bo
nie jestem pewny, czy kosmita miałby przyjacielskie zamiary, czy nie”. Każda z tych
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Rysunek 1. Doodle Mirror

odpowiedzi dotyczących uczuć jest dobra, pokazuje bowiem, jak dziecko potrafi
otwarcie mówić na temat osobistych przeżyć.
Pracując z jąkającym się dzieckiem, należy zadać ważne pytanie: Jak twoje jąkanie
wpływa na to, jak się czujesz? Z mojej praktyki logopedycznej wynika jednak, że nie
każde jąkające się dziecko będzie gotowe ujawnić tak osobiste informacje. To do‑
świadczenie nawiązuje do ustaleń dostępnych w literaturze przedmiotu, potwier‑
dzających, że wiele jąkających się dzieci (Blood i in., 2003) i dorosłych rozmawia
z innymi o swoim jąkaniu rzadko lub nie rozmawia nigdy (Corcoran, Stewart, 1998).
Niemówienie o mówieniu wskazuje na odczuwanie przez klienta silnej stygmatyza‑
cji związanej z jąkaniem, skojarzonej z lękiem przed mówieniem o mówieniu (Beilby
i in., 2013; Hughes i in., 2011). Wzięcie tego pod uwagę, zapytanie klienta o uczucia
wywołane spotkaniem kosmity mogą łagodnie go rozluźnić i stworzyć podstawy do
rozmowy o uczuciach związanych z komunikacją w ogóle i jąkaniem w szczególności.
Używanie fotografii powstałych w aplikacji Doodle Mirror jako punktu wyjścia
do dyskusji o uczuciach może pozwolić logopedzie na przejście z tematyki science fiction do bardziej osobistych zagadnień. Odwołam się do własnej praktyki:
pozostając przy uczuciach zdziwienia, lęku i nerwowości, nawiązuję do tego, że
podobnie czuję się podczas podróży samolotem. Stwierdzam wtedy m.in.: Kiedy
czasem jestem w samolocie, pojawiające się sporadycznie drżenia maszyny naprawdę
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mnie zaskakują i gdy czuję takie drżenia, siedząc w fotelu podczas lotu, zaczynam się
bać i odczuwać zdenerwowanie, myśląc, że być może będziemy musieli lądować awaryjnie. Chociaż na pozór konwersacja ta nie wydaje się mieć związku z komunika‑
cją, stanowi jednak fundament do dalszych rozmów o komunikacji i jąkaniu oraz
uczuciach z nimi się łączących.
Gdy klient i terapeuta odbyli już ogólną rozmowę o uczuciach, można zastoso‑
wać następujący sposób przejścia z tej konwersacji do wzmiankowanej wyżej jej
dalszej części: Dziękuję, że powiedziałeś mi o chwilach, kiedy tak się czujesz. Wiesz,
ponieważ uczestniczysz w terapii, zastanawiam się, czy mógłbyś powiedzieć mi coś
o chwilach, kiedy czułeś się zdziwiony (przestraszony, zdenerwowany) z powodu komunikacji lub jąkania się. W wielu sytuacjach to podejście pomogło mi odkryć war‑
tościowe dane o przeżyciach osób jąkających się. Na przykład 6‑letni jąkający się
chłopiec powiedział pewnego razu tak: Czułem się zaskoczony, gdy poszedłem kiedyś do restauracji na urodziny sąsiada i nie zająknąłem się, gdy kelner zapytał mnie, co
chcę zamówić do picia. Następnie dodał: Bałem się i czułem się zdenerwowany, gdy
kelner wrócił do nas, aby zapytać, czy chciałbym dolewkę napoju. Nie chciałem przerywać dobrej passy bez jąkania.
Ten właśnie klient po raz pierwszy użył sformułowania „dobra passa bez jąka‑
nia”. Zaangażowawszy się bardziej w poważną rozmowę, był w stanie opisać, jak
mentalnie rejestruje każdy moment w konwersacji, gdy jąkanie nie jest słyszalne.
Wierzył on, że celem dla niego jako rozmówcy było utrzymanie „dobrej passy bez
jąkania, tak długo jak to możliwe”. Poprzez ostrożne i pełne troski rozmowy uda‑
ło mi się pomóc chłopcu dostrzec, że taki sposób myślenia nie był korzystny. Był
to wyraźny przykład, jak rozpoczęcie procesu rozmów o uczuciach i mówienia
o mówieniu może wspomóc osobę jąkającą się w rozpoznaniu różnych sposobów
postrzegania siebie jako rozmówcy, który się jąka. A wszystko rozpoczęło się od
zabawy rozrywkową aplikacją Doodle Mirror. Zdaniem klientów rozmowa o jąka‑
niu i aktywne mówienie o mówieniu i towarzyszącym mu uczuciach są bardzo ko‑
rzystne (Irani i in., 2012).
Aplikacja typu Doodle Mirror pokazuje częściowe nakładanie się czynników, gdy
podejmujemy decyzję o rozmawianiu o uczuciach (zob. diagram Venna na rys. 2).
Jeden biegun diagramu Venna zapowiada spotkanie kosmity idącego ulicą. Z dru‑
giej strony zasygnalizowano doświadczenie jąkania podczas spotkania w restaura‑
cji. Wydaje się, że uczucia zaskoczenia, przestrachu i zdenerwowania dotyczą obu
tych sytuacji. Podejście takie może zatem pomóc osobom jąkającym się otworzyć
się na rozmowę o uczuciach związanych z jąkaniem.
Podsumowując, logopeda może rozważyć stworzenie zabawnej fotografii przy
użyciu humorystycznej aplikacji Doodle Mirror. Klient może rozmawiać z terapeutą
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Rysunek 2. Doodle Mirror: Uczucia

o neutralnej, zabawnej fotografii w taki sposób, by móc ogólnie mówić o różnych
uczuciach, które budzi zmiana zdjęcia uzyskana dzięki aplikacji. Następnie wraz
z rozwojem sesji terapeutycznej logopeda może podjąć świadomą decyzję o skie‑
rowaniu rozmowy w stronę tematu komunikacji i jąkania.

Face Booth
Face Booth (Ekmekci, 2017) umożliwia zrobienie sobie zdjęcia aparatem smartfo‑
nu lub tabletu i dodania do twarzy wielu nowych, często niezwykłych efektów. Jed‑
ną z kategorii aplikacji Face Booth jest zwierzę. Kategoria ta ma 50 różnych atrybu‑
tów zwierzęcych, jak na przykład kocie oczy, rogi barana, ryjek świni czy psie uszy.
Wszystkie te detale mogą być dodane do twarzy na zdjęciu użytkownika.
Podobnie jak Doodle Mirror Face Booth pozwala logopedzie na zainicjowanie za‑
bawnych rozmów na przykład na tematy s.f. z klientem. Przy użyciu aplikacji Face
Booth inicjowałem np. działającą na wyobraźnię dyskusję z jąkającymi się dzieć‑
mi, prosząc je o wyobrażenie sobie świata, w którym żyją istoty posiadające ko‑
cie oczy, baranie rogi, świńskie ryjki i psie uszy. Po stworzeniu takiego unikalnego
zwierzęcia przy pomocy aplikacji Face Booth pytałem: Jak takie stworzenie może
mówić? Po kilku chwilach namysłu dziecko może odgadnąć, o co chodzi, i wydać
z siebie ten niezwykły odgłos, w sposób, jaki wyobrażone stworzenie produkuje
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Rysunek 3. Face Booth: Wyniki

dźwięki, gdy „mówi”. U jednego klienta może to być groźne warczenie, inny może
wydać dźwięk podobny do piszczącego gdakania. Z mojego doświadczenia wynika,
że takie zabawy z głosem są źródłem dobrej zabawy i wywołują śmiech. Podkre‑
ślanie pozytywnych rezultatów jest ważne, ponieważ mogą one pomóc rozpocząć
proces, który pozwoli osobie jąkającej się dostrzec, że jej głos może być źródłem
radości i mającej znaczenie zabawy.
Jednym z pytań, które konsekwentnie zadaję jąkającym się dzieciom, jest: Czy
sądzisz, że możesz bawić się głosem? Czasem to pytanie przynosi odpowiedzi świad‑
czące o tym, że klienci nie mają wysokiego mniemania o swoich głosach i nie wi‑
dzą w nich źródła radości, być może z powodu jąkania. W literaturze przedmiotu
opisano uczucia osób jąkających się, pytanych o momenty jąkania. Oto przykłady:
• „Czuję się jak motyl, który chce wzlecieć, ale w jego skrzydła ciągle uderza wiatr.
Nie mogę pójść do przodu, jak chciałabym, i jest to bardzo frustrujące” (Man‑
ning, 2006, 155).
• „Chwilowe duszenie się... czujesz, że toniesz” (Plexico i in., 2009, 94).
• „Czarna dziura, gdzie zatrzymał się czas, dopóki nie pojawi się słowo” (Tichenor,
Yaruss, 2019, 4360).
Wracając myślami do aplikacji Face Booth i nowo powstałej fotografii wyobrażo‑
nego zwierzęcia z kocimi oczami, baranimi rogami, świńskim ryjkiem i uszami psa,
logopeda mógłby zadać osobie jąkającej się następujące pytanie dotyczące uczuć:
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Jak czułbyś się, gdybyś pewnego razu obudził się na planecie, na której żyją wyłącznie
takie zwierzęta? Po chwili namysłu dziecko mogłoby odpowiedzieć, że czułoby się
zdezorientowane. Dalsze rozmowy mogłyby wyjaśnić, że klient czuje się zdezorien‑
towany, ponieważ „nigdy czegoś takiego nie widział”.
Starając się zmienić temat rozmowy na bliższy jąkaniu, logopeda może zapytać:
Wiesz, skoro jesteśmy w trakcie terapii, zastanawiam się, jak byś się czuł, obudziwszy
się pewnego dnia na planecie, gdzie wszyscy się jąkają? To pytanie mogłoby wyzwolić
szczere, otwarte odpowiedzi. Pewien jąkający się 11‑latek odpowiedział np.: Czułbym się zdezorientowany, ponieważ nigdy nie spotkałem innej osoby, która się jąka. Na‑
stępnie dodał: O rany! Proszę sobie wyobrazić planetę, na której wszyscy by się jąkali.
Byłoby wspaniale, bo wszyscy rozumieliby, przez co przechodzę. Ten wartościowy frag‑
ment dialogu podkreśla znaczenie spotykania jąkających się osób z innymi osobami
z jąkaniem. Stworzenie sieci wsparcia mogłoby stanowić dla nich dodatkową pod‑
porę. Szczera odpowiedź dziecka pozwoliła mi zrozumieć, że klient mógłby odnieść
korzyści ze spotkań z innymi jąkającymi się dziećmi, przekazałem więc rodzicom
informację o istniejącej grupie wsparcia dla jąkającej się młodzieży.
Zreferowanie klientowi i jego rodzicom informacji na temat grupy wsparcia było
w pełni zgodne z literaturą odnoszącą się bezpośrednio do udziału osób jąkają‑
cych się w grupach wsparcia zajmujących się tą tematyką. Jedną z korzyści, jakie
wypływają z tego typu kontaktów, może być porozmawianie o swoich trudnych
uczuciach i emocjach z innymi osobami, które doświadczają podobnych proble‑
mów. Istnieją różnorodne formy działań na rzecz osób jąkających się (Trichon, Raj,
2018), włączając w to ich bezpośredni udział, takie jak krajowe konferencje samo‑
pomocy (Trichon, Tetnowski, 2011), lokalne spotkania grup działających w oparciu
o zasadę samopomocy (Yaruss i in., 2002) lub specjalnie zaprogramowane obozy
letnie dla osób jąkających się (Byrd i in., 2016). Inne formy wsparcia można uzy‑
skać przez Internet, dzięki portalom społecznościowym (Fuse, Lanham, 2016; Raj,
Daniels, 2017) lub publikacjom dźwiękowym, tzw. podcastom (Dignazio i in., 2020).
Niezależnie od tego, jak wyglądają tego typu formy pomocy, jedno jest wspólne dla
nich wszystkich: dzięki temu, że osoby jąkające dzielą się swoimi przemyśleniami/
doświadczeniami, zyskują świadomość, że nie są same i istnieją również inni ludzie
podobnie odczuwający.
Przykład fotografii uzyskanej dzięki aplikacji Face Booth pokazuje nakładanie się
czynników przy podejmowaniu decyzji o podjęciu rozmowy o uczuciach (zob. dia‑
gram Venna na rys. 4). Po jednej stronie diagramu Venna umieszczono doświadcze‑
nie przebywania na planecie z wyjątkowym zwierzęciem, mającym kocie oczy, ba‑
ranie rogi, świński ryjek i uszy psa, po drugiej zaś doświadczenie przebywania na
planecie, gdzie wszyscy się jąkają. Poczucie zdezorientowania może opisać oba te
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doświadczenia. Dlatego właśnie to podejście może posłużyć za odpowiednie za‑
danie dla osób jąkających się.
Podsumowując, logopeda może rozważyć stworzenie zabawnej fotografii przy uży‑
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Rysunek 4. Face Booth: Uczucia

ciu aplikacji Face Booth. Terapeuta i klient mogą rozmawiać bezpośrednio o neu‑
tralnej fotografii, omawiając zmiany wprowadzone na zdjęciu i ogólnie o różnych
uczuciach, jakie te zmiany powodują. Następnie wraz z rozwojem sesji terapeu‑
tycznej logopeda może świadomie skierować rozmowę na temat bliższy komuni‑
kacji i jąkaniu.

AgingBooth
Aging Booth (PiVi & Co, 2020) umożliwia użytkownikom zrobienie sobie zdjęcia
aparatem fotograficznym w smartfonie lub tablecie i dokonanie na fotografii zmian
postarzających (zob. rys. 5). Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najbardziej
pomocna aplikacja, jakiej używałem w pracy z osobami jąkającymi się. Po pierw‑
sze, Aging Booth wydaje się wielkim hitem wśród młodszych klientów, jako że wie‑
lu z nich cieszy się, widząc starszą wersję samych siebie. Po drugie, przetworzona
fotografia uzyskana dzięki tej aplikacji niezmiennie prowadzi do wybuchu śmiechu
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podczas sesji terapeutycznej. Po trzecie, i prawdopodobnie najważniejsze, fotogra‑
fia może być istotnym punktem wyjścia do rozmów o przyszłości.
Rozmowy z osobami jąkającymi się na temat przyszłości są konieczne, ponieważ
jednostki dotknięte tym problemem wykazują niższy poziom optymizmu w odnie‑
sieniu do przyszłości niż ich niejąkający się rówieśnicy (Blood i in., 2011). Gdy logo‑
peda zaczyna rozmowy o przyszłości z osobą jąkającą się, szczery dialog może dać
wgląd w postrzeganie i samoocenę klienta oraz jego sposób myślenia i odczuwania
(Caughter, Crofts, 2018). Jednym ze sposobów zastosowanych przeze mnie w tera‑
pii przy użyciu aplikacji Aging Booth było przedstawienie kwestii do dyskusji: Spróbujmy pozgadywać, jak twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość, gdy ukończysz już
100 lat. To neutralne pytanie generowało odpowiedzi dotyczące jąkania, chociaż ten
problem nie został bezpośrednio wprowadzony do rozmowy.
Np. pewien 13‑latek odpowiedział: Gdy będę miał 100 lat, wszystko będzie inne.
Komputery i smartfony będą mikroskopijne. Podróże kosmiczne będą tak szybkie, że
w jeden dzień będzie można dostać się na Marsa. Deskorolki będą miały napęd rakietowy. Będą istniały tabletki przeciw jąkaniu. Roboty będą umiały odrabiać za mnie lekcje,
gdy będę zmęczony. Wszystkie te odpowiedzi były bardziej niż poprawne i pokaza‑
ły, że nastolatek naprawdę cieszył się, wyobrażając sobie potencjalne osiągnięcia
technologiczne, które mogą czekać ludzkość. Prognozy odnoszące się do pojawie‑
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nia się w przyszłości tabletek przeciw jąkaniu pokazały mi jednak, że jąkanie jest
obecne w myślach chłopca.
Informacja, że klient myśli o tabletkach zapobiegających jąkaniu, stworzyła do‑
skonałą okazję do przekierowania dyskusji na uczucia, np.: „Jak czułbyś się, gdy‑
by istniała tabletka przeciw jąkaniu? Wziąłbyś ją? Dlaczego tak, dlaczego nie?” (za:
Reitzes 2006, 244). Są to głębokie rozmowy dla każdego, nie mówiąc już o 13‑latku.
Ale początek tego doświadczenia terapeutycznego pełen był zabawy i śmiechu, co
było wynikiem stworzenia zabawnej fotografii przy użyciu aplikacji Aging Booth
i rozmowy o niej. Moim zdaniem klient znacznie chętniej uczestniczył w rozmowie
na poważne tematy, które umożliwiły jemu i mnie zrozumienie, jak jąkanie wpły‑
wa na jego postrzeganie przyszłości i przyszłego życia.
W terapii stosowałem również aplikację Aging Booth, łącząc ją z następującym za‑
daniem: Wyobraźmy sobie, że skonstruowano maszynę, która pozwala nam rozmawiać
z wersją samego siebie w przyszłości. Jak byś się wtedy czuł? To zadanie typu science
fiction wyzwoliło konwersacje na temat bycia szczęściarzem. Pewien 14‑latek po‑
wiedział, że „czułby się szczęściarzem, mogąc zadać sobie z przyszłości klika pytań,
żeby zobaczyć, kim się stanie”. Niektóre pytania brzmiały następująco: Czy będę miał
duży dom? Czy spotkam kogoś sławnego? Następnie zadałem pytania uzupełniające,
pomagające klientowi zrozumieć, co oznacza „bycie szczęściarzem”. Pozwoliłem
mu w pełni opisać dom, który miał nadzieję posiadać w przyszłości, i stworzyć li‑
stę sławnych osób, które chciałby spotkać. W trakcie rozmowy na temat czucia
się szczęściarzem zbliżałem się coraz bardziej do wątku komunikacji. Zapytałem:
Jak mógłbyś się przedstawić znanej osobie, którą chciałbyś kiedyś poznać? Być może
byłoby to doskonałą okazją do rozpoczęcia dyskusji o różnych kategoriach kompe‑
tencji komunikacyjnych, asertywności i pewności siebie w komunikacji (Byrd i in.,
2016; Chmela, Campbell, 2014).
Jak zostało to opisane przez Chmelę i Campbell (2014), osoby jąkające się mogą
poprawić swoje umiejętności komunikacyjne na wiele sposobów. Np. osoba, któ‑
ra się jąka, może się nauczyć, jak być asertywną, co mogłoby pozwolić jej czuć się
komfortowo przy inicjowaniu konwersacji lub uczestniczeniu w interakcjach z oso‑
bami, które zna, lub z nieznajomymi. Osoba jąkająca się może ponadto wypracować
poczucie pewności siebie, co obejmowałoby zrozumienie i intencjonalne używanie
języka ciała i pełnego zakresu swojego głosu w celu przekazania rozmówcy chęci
zaangażowania się w sytuację komunikacyjną.
Gdy rozmowa dojdzie w sposób naturalny do końca, terapeuta może wrócić do
tematu bycia szczęściarzem. Kiedyś to zrobiłem, zadając pytanie: Czy czasem czujesz
się szczęściarzem, że jesteś osobą jąkającą się? Jeżeli tak, to kiedy? Oczywiście pytane
osoby mogą udzielić różnych odpowiedzi, ale rodzaj odpowiedzi wyraźnie wska‑
zuje, w jakim punkcie „podróży terapeutycznej” znajduje się dany klient. Kilka razy
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Rysunek 6. AgingBooth: Uczucia

usłyszałem wspaniałe wypowiedzi, jak ta jąkającej się 12‑latki, która powiedziała:
Czuję się szczęściarą, że się jąkam, bo inaczej nie zaprzyjaźniłabym się z… (jej jąkającym
się przyjacielem). To poczucie bycia szczęściarzem i inne przykłady pozytywnych
emocji związanych z byciem osobą jąkającą się opisano w literaturze (Klein, Hood,
2004; O’Dwyer i in., 2018).
Podsumowując, logopeda może wykorzystać aplikację AgingBooth w celu stworze‑
nia zabawnej fotografii bardzo postarzającej twarz użytkownika, która może zostać
użyta do zainicjowania interakcji. Następnie wraz z rozwojem sesji terapeutycznej
logopeda może świadomie tak pokierować konwersacją, by poruszyć na temat ko‑
munikacji i jąkania. Klient i terapeuta mogą np. rozmawiać o różnych uczuciach do‑
tyczących przyszłości.

Konkluzja
Dzisiejsze pokolenie osób jąkających się obeznane z nowoczesnymi technologiami
zasługuje na przeżywanie istotnych doświadczeń terapeutycznych wypełnionych
uśmiechem i radością. Moim zdaniem rozrywkowe aplikacje przedstawione w tym
rozdziale naprawdę pozwalają na stworzenie atmosfery radości i zabawy podczas
sesji. Jak ujęli to Pollak i Freda (1997, 177): „Uczniowie zapamiętują nauczycieli, któ‑
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rzy zadają sobie wysiłek, aby przedstawić przekazywaną wiedzę w sposób nietypo‑
wy”. Niektórzy logopedzi mogą uznać tego typu aplikacje za niezwykłe. Przyjmijcie
to, co niezwykłe, i twórzcie niezwykłe fotografie z Waszymi klientami. Dziękuję
wszystkim logopedom chętnym zmienić się w kosmitę, wyjątkowe zwierzę i podróż‑
nika w czasie – wszystko to w nadziei na nawiązanie dobrej relacji z osobą jąkającą
się. Wasi nadzwyczajni klienci będą pamiętali o Was, nadzwyczajnych logopedach.

Pytania kontrolne
1. Według danych z Pew Research Center (2019) trochę więcej niż _______% Ame‑
rykanów w wieku 18 lat i powyżej 18 lat ma własne tablety.
a) 27;
b) 52;
c) 72;
d) 92.
2. Który z poniższych elementów nie należy do pięciu kryteriów wyboru aplikacji?
a) bezpłatna lub w umiarkowanej cenie;
b) wizualna;
c) objęta ubezpieczeniem;
d) interaktywna.
3. Która z poniższych aplikacji pozwala użytkownikowi zrobić sobie zdjęcie apara‑
tem fotograficznym iPhone’a lub iPada i zmienić obraz na całkowicie inny?
a) Face Booth;
b) Aging Booth;
c) Mirror, mirror on the wall;
d) Doodle Mirror.
4. Która z poniższych aplikacji pozwala użytkownikowi zrobić sobie zdjęcie apara‑
tem fotograficznym iPhone’a lub iPada i zmienić obraz tak, że jego twarz zyskuje
wiele nowych i niezwykłych detali?
a) Face Booth;
b) Aging Booth;
c) Mirror, mirror on the wall;
d) Doodle Mirror.
5. Która z poniższych aplikacji pozwala użytkownikowi zrobić sobie zdjęcie apara‑
tem fotograficznym swojego iPhone’a lub iPada i zmienić obraz tak, że twarz wy‑
gląda dużo starzej?
a) Face Booth;
b) Aging Booth;
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c) Mirror, mirror on the wall;
d) Doodle Mirror.
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Rozdział 20
Joseph Agius

Kreatywność i humor. Radość budowania poczucia pewności
siebie u jąkających się dzieci i dorosłych

Wprowadzenie: bycie innym jest OK!
Bycie innym nie jest niczym zdrożnym. To właśnie z tego powodu, przedstawiając
treści niniejszego rozdziału, sięgnę po język inny, niż to zwykle bywa. Będę pisał
tak, jakbyśmy rozmawiali po przyjacielsku przy filiżance kawy. Dzięki temu poczu‑
jecie moją pasję, którą pragnę się z Wami podzielić, prezentując swoje doświadcze‑
nie kliniczne oraz refleksje na temat tego, czego nauczyłem się od jąkających się
dzieci i dorosłych.
Na rozdział złożą się następujące części/zagadnienia:
• Jąkanie się jest darem, czyli zamień słonia w składzie porcelany w motyla na płat‑
kach kwiatu.
• Inteligentna strategia interwencji (Smart Intervention Strategy)… z modyfikacją!
• Dobroduszne dokuczanie a osoby jąkające się: daj sobie prawo do śmiechu!
• Humor jest w modzie, poznaj go i stosuj!
• Dokonywanie zmian w modyfikacji sposobu jąkania: czy dr Van Riper byłby roz‑
bawiony?
• Sianie ziaren kreatywności – sekret sukcesu.
• Unowocześnij samego siebie i zacznij żyć. Trening wystąpień publicznych.
• Konkluzja. Refleksje i głód wiedzy są OK.
Dziękuję, że zmienił Pan moje życie. Jestem z siebie dumna − napisała Chloe, 16‑letnia
jąkająca się dziewczyna. Moja pasja do pracy z osobami jąkającymi się rozkwita, gdy
otrzymuję list z takimi pochwałami. W tym samym tygodniu wzruszyłem się, kiedy
jąkający się chłopiec zapytany o to, kim chciałby zostać, gdy dorośnie, odpowiedział:
Chcę być jak Joseph, a potem dodał jeszcze: Joseph rozumie, jak się czuję. Wprowa‑
dzanie zmiany było dla mnie zawsze największą zawodową ambicją.
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Moja podróż w obszarze jąkania rozwija się wraz z pragnieniem zrozumienia tego
zjawiska oraz chęcią znalezienia sposobów inspirowania zarówno dzieci, jak i jąka‑
jących się dorosłych. Znacznym osiągnięciem była tutaj finalna wersja aplikacji iOS,
o której mowa niżej, mająca służyć logopedom do pracy z jąkającymi się dziećmi.
Stosując kreatywność i humor, logopeda może pomóc jąkającym się dzieciom czer‑
pać radość i przyjemność z mówienia. To właśnie znaczenie kreatywności i humoru
w pracy nad jąkaniem omawiam w tym rozdziale; opisuję tu również zastosowanie
Inteligentnej strategii interwencji (Smart Intervention Strategy; SIS). Podkreślam jed‑
nocześnie znaczenie treningu wystąpień publicznych mającego na celu rozwinięcie
sprawności komunikacyjnych, budowanie pewności siebie i osiąganie przez osoby
jąkające się wysokiego poziomu wypowiadania się. Zacznijmy jednak od koncepcji:
jąkanie jako dar.

Jąkanie się jest darem, czyli zamień słonia w składzie porcelany w motyla
na płatkach kwiatu
Jakiś czas temu siedziałem na ławce obok bardzo starego rybaka. Po chwili zaczę‑
liśmy rozmawiać; rybak powiedział, że ma ośmioro siostrzeńców i siostrzenic. Na‑
stępnie wyjął fotografię z kieszeni i z błyskiem w oku wyszeptał: Wie pan co? To
jest moja ulubienica. Zdjęcie przedstawiało małą, ładną dziewczynkę z kręconymi
blond włosami, o dużych, niebieskich oczach i uroczym uśmiechu. Mój rozmów‑
ca zauważył, że będąc przy niej, czuje się zawsze jak w niebie. Był w stanie doce‑
nić przyjemny zapach kwiatów, usłyszeć łagodne morskie fale, radując się świeżą,
chłodną bryzą. Tak wiele się od niej nauczył i było to dla niego wielką radością.
Potem dodał z uśmiechem: Ona jest niewidoma i ja naprawdę dobrze się czuję w jej
towarzystwie. Chwilę o tym myślałem. Łatwo mógł przecież powiedzieć: Mam
ośmioro siostrzeńców i siostrzenic. Wszyscy są „normalni”, ale mamy problem z jedną
z dziewczynek.
Powiedział jednak coś innego; fakt, że siostrzenica jest niewidoma, zdecydował
się potraktować jako zaletę. Zostawmy jednak przywołany przykład i zwróćmy teraz
uwagę na zjawisko jąkania. Czy zauważymy jakieś szczególnie mocne strony osoby
jąkającej się w porównaniu z osobą mówiącą płynnie?
Gdy kilka lat temu rozpoczęliśmy działalność Stowarzyszenia Osób Jąkających
się na Malcie (Stuttering Association of Malta, SAM), zaprosiliśmy założyciela Ko‑
legium Wystąpień Publicznych w Londynie (College of Public Speaking, London),
Vince’a Stevensona. Dopowiem, że znany jest on jako światowej sławy „doktor od
lęków”. Od początku wprowadziliśmy koncepcję „daru” jąkania się, zachęcając pi‑
szących artykuły do traktowania tego pojęcia z należytym uznaniem. Poniżej znaj‑
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duje się fragment artykułu opublikowanego w „The Times of Malta” pod tytułem
„Dar” jąkania się. Dziennikarka Claudia Calleja (2015) przedstawiła w nim doświad‑
czenia prezeski SAM, jąkającej się pielęgniarki:
Po wykładzie poszłam do domu, płacząc. Myślałam: Nie potrafię nawet wypowiedzieć swojego imienia. Muszę coś z tym zrobić. Bernice Gauci [dopisek red.] umó‑
wiła się z logopedą Josephem Agiusem, który powiedział, że „jąkanie jest da‑
rem”. Kontynuując, dodała: Pamiętam, jak myślałam: „Nie ma pojęcia, o czym mówi”.
Później jednak zdała sobie sprawę, że to, co usłyszała, zmieniło jej poglądy już
na całe życie. Była wrażliwa na problemy innych, umiała słuchać, była skromna
i twórcza. Gdy podchodziłam do egzaminu z pielęgniarstwa, zaczęła mówić płynnie –
ale chciałam, aby komisja wiedziała, że się jąkam. Zająknięcie się wymagało wysiłku,
„zacięłam się” jednak i pomyślałam: „OK, teraz jestem znów sobą. To właśnie ja, taka
jestem”. Nie chciałam, żeby zobaczyli mnie bez mojego jąkania.

Gdy występowałem na międzynarodowej konferencji w Paryżu, podeszła do
mnie młoda jąkająca się kobieta i powiedziała, że właśnie ukończyła prawo i chcia‑
łaby się ubiegać o pracę w najbardziej prestiżowej kancelarii prawniczej w jej kraju.
Dorzuciła, że jako guru w sprawach jąkania się i kreatywności mógłbym jej pomóc
uzyskać to stanowisko. Stworzyliśmy wstępną wersję jej CV, a w rubryce dotyczą‑
cej znajomości języków wpisaliśmy „angielski plus” i „francuski plus”. Gdy weszła na
rozmowę kwalifikacyjną, poproszono ją, aby wyjaśniła, co rozumie pod pojęciem
„angielski plus”. Odpowiedziała, że potrafi się jąkać zarówno w języku angielskim,
jak i francuskim. Dodała, że wiceprezydent Joe Biden jest również osobą jąkają‑
cą się. Czuła się tak dobrze ze swoim jąkaniem, że wybrano ją na to stanowisko
i pozostaje nadal jednym z najlepszych prawniczek kancelarii.
Należy zatem zadać pytanie: jakie są zalety jąkania? Większość osób jąkających
się może uczciwie odpowiedzieć: Potrafię dobrze słuchać. Jestem opiekuńczy. Jestem wrażliwa. Uczę się komunikowania. Poznaję sztukę wystąpień publicznych. Uczę
się, na czym polegają kreatywność i humor. Skłaniam ludzi do uśmiechu. Uczę się pozytywnego myślenia. Jestem twórcza. Jestem skromny itd. Jąkanie się ma potencjał
rozwijania następujących cech: kreatywności, dobrej sprawności słuchania, dow‑
cipu i błyskotliwości, humanitarności oraz pokory. Może być również zaletą pod‑
czas rozmowy kwalifikacyjnej.
Jakiś czas temu spotkałem swoją byłą studentkę z Irlandii. Opowiedziała mi o tym,
jak jej jąkający się brat brał udział w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko in‑
formatyka. Na koniec rozmowy prowadzący zapytał: Co pan zrobi, jeżeli pana nie
wybierzemy? Odpowiedź brata brzmiała: Załatwię sobie gitarę i będę rapował. Nie‑
co później ten sam menadżer zadzwonił i powiedział: Czy wie pan, dlaczego pana
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wybraliśmy? Hmm, 130 kandydatów przed panem było bardzo nudnych. Pan był jedyny
w swoim rodzaju, pan był inny. Spodobał się nam pan.
Innym przykładem będzie młody człowiek, który ukończył studia nauczycielskie,
ale pracował jako kelner, bo – jak stwierdził – nikt nie chciał zatrudnić go na stano‑
wisku nauczyciela. Starał się o pracę w szkole podstawowej oraz średniej; poszedł
na rozmowę kwalifikacyjną, lecz nie otrzymał stanowiska. Zapytałem go, czy przy‑
znał podczas rozmowy, że się jąka. Odpowiedział: Oczywiście, że nie. Zasugerowa‑
łem więc, by następnym razem wypróbował nową strategię, tzn. powiedział o tym
komisji i wymienił zalety jąkania. Tydzień później poproszono go, zupełnie przez
przypadek, na rozmowę kwalifikacyjną do tej samej placówki. Rozmowę prowadzili
ci sami ludzie, którzy nie spodziewali się nota bene tego samego kandydata. Młody
człowiek podczas rozmowy oświadczył tym razem, że się jąka. Ośmielił się nawet
zapytać dyrektora, ilu płynnie mówiących nauczycieli tej szkoły zanudza uczniów
na śmierć. Dyrektor odpowiedział ze śmiechem: Prawie wszyscy. Kandydat, mający
doświadczenie w wystąpieniach publicznych, stwierdził, że on z kolei nie pozwoli
dzieciom zasnąć. Jak wyjaśnił, jąka się od trzeciego roku życia i rozwinął dzięki ją‑
kaniu rodzaj wrażliwości – patrząc w oczy dzieci, jest w stanie określić, które z nich
ma problem, a które chce zadać jakieś pytanie. Przyznał również, że posiada dobrą
umiejętność słuchania, jest opiekuńczy i wrażliwy. Kilka godzin po rozmowie kwa‑
lifikacyjnej zadzwonił dyrektor szkoły i przekazał mu, że został wybrany na stano‑
wisko nauczyciela – i w szkole podstawowej, i w średniej. Obecnie uważany jest za
jednego z najlepszych dydaktyków w tej placówce.
Zdaniem Davida Seidlera, scenarzysty filmu Jak zostać królem (The King’s Speech),
najlepszym darem, jaki udało mu się uzyskać dzięki jąkaniu, jest to, że jest osobą
jąkającą się. Jak zatem możemy pomóc jąkającym się w zmianie ich nastawienia do
jąkania? Zarówno kreatywność, jak i humor mogą poszerzyć percepcję i pomóc zo‑
baczyć ten sam problem zupełnie inaczej. Pewien sprzedawca butów powiedział:
To straszny rynek! Nikt tu nie nosi butów!; inny sprzedawca to samo skwitował nastę‑
pująco: Jaki wspaniały rynek! Nikt tu nie nosi butów! Stosując kreatywność i humor,
możemy zmienić sposób postrzegania sytuacji. Również aplikacja iOS Inteligentnej
strategii interwencji wykorzystuje humor oraz kreatywność, co czyni mówienie ra‑
dosnym doświadczeniem.
Inteligentna strategia interwencji (Smart Intervention Strategy)… z modyfikacją!
W tym miejscu można by zapytać, co zainspirowało mnie do podjęcia badań doty‑
czących związku pomiędzy jąkaniem, kreatywnością i humorem. Zainspirował mnie
jeden z moich klientów, Kyle, który aktywnie i z przyjemnością uczestniczył w se‑
sjach terapeutycznych grupy pracującej nad rozwijaniem płynności mowy. Był pe‑
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łen radości, humoru, zawsze uśmiechnięty. Był prawdziwym źródłem inspiracji dla
swoich kolegów, choć czasem naprawdę bardzo się jąkał. Młodzi logopedzi biorący
udział w szkoleniu byli pod wrażeniem jego uroku, pewności siebie, dowcipu oraz
popularności. Osiem lat później, gdy ów człowiek miał już 18 lat, został powtórnie
skierowany na terapię logopedyczną. Tym razem dał się poznać jako poważny, nie‑
spokojny, spięty, bez uśmiechu. Zapytany, co mu się przydarzyło, szybko odparł:
Zgubiłem Kyle’a. Stracił apetyt na życie, swój dowcip, a także radosne poekscyto‑
wanie. Gdyby tylko nasza terapia mogła przywrócić harmonię, spokój i dowcip
młodszego Kyle’a!
W kontekście powyżej opisanych historii rozważałem kluczową rolę pracy nad po‑
zytywnym podejściem do swojej mowy u jąkających się dzieci. Jak możemy posze‑
rzyć ich percepcję, aby zobaczyły sprawy inaczej i w pozytywnym świetle? W efek‑
cie zdecydowałem się podjąć badania w ramach programu zatytułowanego Myśl
sprytnie, czuj sprytnie / Think Smart, Feel Smart Program (Agius, 2007), aby uzyskać
wstępne wyniki w zakresie rozwijania sprawności kognitywnych. Badanie eksplo‑
rowało zmiany w uczuciach i postawach wobec mówienia u 30 jąkających się dzie‑
ci w wieku szkolnym zachodzące w realnych sytuacjach, w warunkach klinicznych.
Celem było rozpatrzenie tego, co da się uchwycić po 10‑dniowym treningu spraw‑
ności kognitywnych opartym na zadaniach wymagających kreatywności (por. po‑
nownie program: Myśl sprytnie, czuj sprytnie). Wyniki badania (Agius, 2007) dopro‑
wadziły do rozwinięcia Inteligentnej strategii interwencji (Smart Intervention Strategy;
SIS). Poniższy model przedstawia podstawowe zasady pracy z jąkającymi się dzieć‑
mi w wieku szkolnym.

Rysunek 1. Strategia SIS lub jąkające się dzieci w wieku szkolnym – przegląd (Agius, 2012)
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Aplikacja iOS Płynność, inteligentna strategia interwencji (Agius, 2013) została stwo‑
rzona jako narzędzie dla logopedów i studentów do pracy z jąkającymi się dziećmi
w wieku od 8 do 12 lat. Dostarcza ram programowych dla działań terapeutycznych
zachęcających do kreatywności i humoru podczas sesji. Przy włączeniu kreatyw‑
ności i humoru mówienie zaczyna bowiem sprawiać radość, jest też przyjemnym
doświadczeniem. Interwencja terapeutyczna ma zaś na celu rozwinięcie u dziecka
pewności siebie, jak również wypracowanie specyficznego pozwolenia na jąkanie.
Celem jest poza tym rozwinięcie u dziecka umiejętności efektywnej komunikacji.
Aplikacja zawiera ćwiczenia zachęcające do zmiany percepcji (co, jak to już sy‑
gnalizowano, osiąga się poprzez wykorzystanie odwołujących się do kreatywności
i humoru technik terapeutycznych, prowadzących m.in. do postrzegania jąkania
w kategoriach daru). Wydaje się, że najbardziej kreatywnym aspektem języka jest
humor, co więcej – jest on jednocześnie jednym z najważniejszych tematów w ba‑
daniach z zakresu komunikacji. W ostatnich dziesięcioleciach obserwować można
również podobne trendy w pedagogice; chodzi o podkreślanie przez przedstawicieli
tej dyscypliny znaczenia relaksu oraz roli zabawy w procesie nauczania/zdarzeniu
dydaktycznym. Na tym tle przedstawmy istotę strategii SIS.
Strategia SIS zawiera różne typy ćwiczeń i składa się z czterech komponentów,
które przedstawiono poniżej:
1. Myśl sprytnie, czuj sprytnie.
2. Mówienie „na luzie”.
3. Wyzwanie dla smoków.
4. Wejście w realny świat.
Inteligentna strategia interwencji opiera się na następujących założeniach (Agius, 2015,
2018):
• Jąkanie jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym (Harrison, 2004).
• Ćwiczenia powinny być zabawą, a dzieci powinny czuć się zmotywowane.
• Kreatywność i humor mogą pomóc dzieciom poszerzyć percepcję oraz poprawić
ich podejście do komunikacji (Agius, 2007).
• Warto pracować nad wystąpieniami publicznymi (Agius, 2007).
• Ćwiczenia powinny skupiać się bezpośrednio na obszarach będących przyczyną
lęku poszczególnych osób.
• Sprawność mówienia powinna zostać uogólniona, co wymaga rozszerzenia pola
obserwacji o różne sytuacje z życia domu, szkoły, lokalnej społeczności.
Por. także opis poniżej wskazanych komponentów włączonych do aplikacji iOS.
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Myśl sprytnie, czuj sprytnie
Twórcy aplikacji (w tym tego zestawu ćwiczeń) stawiają przede wszystkim na hu‑
mor i kreatywność. Jak powiedziano wcześniej, oba czynniki mogą przyczynić się
do poszerzenia percepcji, mogą też zmienić stosunek dziecka do komunikacji i do
samego siebie. Na ekranie przypominającym czarną tablicę znajdują się następujące
pojęcia: Zmiana percepcji, Gra słów, Przesada, Zabawna sprzeczność, Autoironia. Każ‑
da część zawiera wiele zabawnych ćwiczeń, takich jak Ułóż szaloną historyjkę, Nadawanie przezwisk kolegom, Sens w nonsensie i Niemądry tekst. Ćwiczenia te zachęcają
dziecko do bycia twórczym – bez lęku przed popełnieniem błędu lub ośmieszeniem
się. Podczas niektórych ćwiczeń, np. tych poświęconych nadawaniu przezwisk ko‑
legom, zachęcamy logopedów do zaznaczenia, że żartobliwe przekomarzanie się
z kimś może być korzystne. Jak udowodnimy w dalszej części tego rozdziału, prze‑
komarzanie się może być również radosne i czułe.

Rysunek 2. Zrzut ekranu – czarna tablica
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Mówienie „na luzie”
Program umożliwia także rozwijanie umiejętności występowania publicznego. Po‑
szczególne części zawierają Ćwiczenia słabego wystąpienia, Czytanie słów i dowcipów,
Superwystąpienia. Opowiadając dowcipy i zabawne historie, dzieci zaczynają koja‑
rzyć wystąpienia publiczne z zabawą.

Rysunek 3. Zrzut ekranu – ćwiczenie wystąpień publicznych
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Wyzwanie dla smoków
Ćwiczenia desensytyzacyjne koncentrują się na określonych lękach sytuacyjnych
występujących u dzieci w związku z mówieniem. Poprzez łączenie humorystycznej
odpowiedzi z ekspozycją na bodziec lękowy uzyskujemy złagodzenie uczucia nie‑
pokoju spowodowanego przez ów bodziec (Martin, 2007). Ćwiczenia obejmują na‑
stępujące przykłady: Zadzwoń do kumpla, Wyjaw swój sekret i Smaczne doświadczenie.
Podczas tych ćwiczeń zachęcamy dzieci do używania telefonu, mówienia o swoim
jąkaniu i kupowania artykułów żywnościowych w różnych sklepach.

Rysunek 4. Zachęta dla ucznia po wykonaniu zadania

Wejście w realny świat
Zachęcamy dzieci do używania narzędzi myślowych i technik wspomagających płyn‑
ność mowy w szczególnych sytuacjach w domu, szkole i lokalnej społeczności. Ro‑
dzice w domu i nauczyciele w szkole stanowią dla dziecka główne filary wsparcia
w doświadczeniach zakończonych sukcesem. Aplikacja zawiera poza tym części
Humor i czas na śmiech oraz Granica końcowa. Na zakończenie programu z pomocą
logopedy dziecko doświadcza poczucia bycia ekspertem w dziedzinie wystąpień
publicznych, przygotowując prezentację na temat jąkania dla kolegów z klasy. Na‑
stępnie dziecko uzyskuje świadectwo Młodego Konsultanta Inteligentnej strategii
interwencji– zob. niżej.
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Rysunek 5. Świadectwo Młodego Konsultanta Inteligentnej strategii interwencji oraz Nauczyciela/
Eksperta w dziedzinie jąkania

Częścią aplikacji jest bohater komiksu, motywujący dzieci i towarzyszący im pod‑
czas wykonywania zalecanych ćwiczeń. Diament Ah‑ha prowadzi dzieci w kierunku
odkrywania radości mówienia. Diament symbolizuje coś niezniszczalnego, posiada‑
jącego jednocześnie potencjał, aby błyszczeć czystym blaskiem. Diamenty są wy‑
twarzane pod ciśnieniem i z niedoskonałych stają się olśniewające. W końcu dziec‑
ko również może stać się olśniewającym mówcą. Po każdej części aplikacji dziecko
może zachować zrzut z ekranu z kreskówkowym Diamentem Ah‑ha mówiącym:
Jestem dobrym mówcą.

Rysunek 6. Diament Ah‑ha
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Dobroduszne dokuczanie a osoby jąkające się: pozwolenie na śmiech!
Według Mahra i Torosian (1999) osoby jąkające się unikają spotkań towarzyskich
nie tyle z powodu fobii społecznej, ile z lęku przed jąkaniem. Czy to jednak możli‑
we, że jąkający się podchodzą ostrożnie do kontaktów społecznych także z powo‑
du przewrażliwienia na punkcie bycia wyśmianym (gelotofobii). Wspomniany rodzaj
fobii sprawia, że w odbiorze zaciera się różnica pomiędzy wyśmiewaniem się z ko‑
goś a dobrodusznym dokuczaniem (Platt, 2008). Platt, Agius i Ruch (Platt i in., 2012)
sprawdzili to na grupie liczącej 189 badanych (z czego 66 osób jąkało się, a pozo‑
stałe 132 osoby mówiły płynnie; kryteria włączenia do badania zakładały, że wszy‑
scy uczestnicy będą powyżej 18. roku życia). Zastosowano następujące narzędzia
badawcze: PhoPhiKat‑30 (Ruch, Proyer, 2008) oraz Kwestionariusz dla osób jąka‑
jących się dotyczący scenariuszy wyśmiewania się i dokuczania (Platt, Agius, 2010).
Kwestionariusz zawiera 23 punkty, na które ankietowani odpowiadają samodzielnie.
Punkty kwestionariusza uporządkowano w kilka scenariuszy. Cztery z nich dotyczą
wyśmiewania w znaczeniu ogólnym, np. Nauczyciel w szkole wybrał twoje zadanie,
żeby pokazać klasie, jak nie należało go napisać, co spowodowało, że inni koledzy śmiali
się z ciebie. Kolejne 4 odnoszą się do dokuczania, np. Jesteś po obiedzie z grupą kolegów i jeden z nich mówi ci, że masz sweter założony na lewą stronę. Cała grupa żartuje
i śmieje się z ciebie. Pięć scenariuszy nie dotyczy śmiechu społecznego; por. przykład:
Czytasz komiksy w lokalnej gazecie i zauważasz, że na jednym rysunku ludzie się śmieją.
Jeden z 5 scenariuszy dotyczących wyśmiewania się z powodu jąkania może przed‑
stawiać się następująco: Rozmawiasz z kolegą i nagle się zacinasz. Przechodzący obok
was człowiek przedrzeźnia cię. Na koniec zaproponujmy jeden z 5 kolejnych dotyczący
bezpośrednio dokuczania z powodu jąkania; może wyglądać to np. tak: Czytasz coś
na głos w klasie, zacinasz się, a jeden z kolegów mówi: „Wykrztuś to z siebie” i wszyscy
się śmiejecie. Po każdym scenariuszu siedem emocji (radość, smutek, złość, wstręt,
zaskoczenie, wstyd i strach) zostaje przedstawionych i ocenionych według dziewię‑
ciostopniowej skali Likerta od 0 (najmniej intensywne) do 8 (najintensywniejsze).
Korelacja poziomu gelotofobii została wyznaczona oddzielnie dla osób jąkających
się i niejąkających się z pomocą trzech różnych rodzajów scenariuszy: wyśmiewa‑
nie i dokuczanie o charakterze ogólnym, wyśmiewanie i dokuczanie bezpośred‑
nio związane z jąkaniem, śmiech w sytuacjach niemających wymiaru społecznego.
W przypadku wyśmiewania oraz dokuczania o charakterze ogólnym można wskazać
taką prawidłowość: im bardziej dana osoba jest gelotofobiczna/odczuwa lęk przed
ośmieszeniem, tym bardziej doświadcza ona całej gamy emocji, takich jak lęk, gniew,
wstręt, smutek, wstyd, zaskoczenie (to ostatnie uczucie może mieć zresztą zabar‑
wienie zarówno pozytywne, jak i negatywne). Inaczej jest w przypadku osób jąka‑
jących się odczuwających lęk przed ośmieszeniem; tu wyśmiewaniu o charakterze
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ogólnym nie towarzyszą żadne emocje. Co do wyśmiewania o charakterze ogólnym
(towarzyskim) w zabawie − im wyższy poziom gelotofobii u niejąkających się, tym
niższy poziom radości (a wyższy poziom wymienionych wcześniej emocji). Współza‑
leżność braku odczuwania radości w scenariuszach o charakterze zabawowym nie
dziwi, ale silniej dochodzi do głosu u osób z zaburzeniem płynności mowy. Innymi
słowy: jąkający się częściej nie postrzegają dokuczania jako doświadczenia radosne‑
go i przyjemnego, raczej jako coś, co przynosi wyłącznie wstyd i lęk. Niejąkające się
osoby gelotofobiczne doświadczają wszystkich negatywnych emocji, mają jednak
ogólną wrażliwość na wszystkie scenariusze wywołujące śmiech, nawet wówczas,
gdy nie będą ich one dotyczyły bezpośrednio. Osoby jąkające się odczuwają jednak
wstyd, gdy czują się wyśmiewane, i niski poziom radości lub wstyd w sytuacjach
dokuczania. Najbardziej interesujący jest moim zdaniem fakt, że osoby jąkające się
odczuwają niski poziom radości zarówno w przypadku śmiechu niemającego cha‑
rakteru społecznego, jak i dobrodusznego dokuczania. Czy to możliwe, że jąkający
się nie odbierają zatem śmiechu i uśmiechów w interakcjach z innymi jako czegoś
pozytywnego, lecz raczej jako coś, co inni robią po to, by ich poniżyć? Oto dlaczego
włączyłem do aplikacji ćwiczenie polegające na wymyślaniu przezwisk dla kolegów.
Przypomnijmy: w tej części zachęcamy logopedów do podkreślania w rozmowach
z dziećmi, że towarzyskie dokuczanie może być dobre, radosne i pełne ciepłych
uczuć. Może być zabawą, podczas której śmieje się zarówno osoba dokuczająca, jak
i osoba będąca obiektem dokuczania. Z drugiej strony wyraźnie powiedzmy: zwy‑
kłe naśmiewanie się z kogoś jest złośliwe i niedobre.

Humor jest w modzie, poznaj go i stosuj!
Humor jest uniwersalny i jako twórczy aspekt języka jest jednym z głównych zagad‑
nień w badaniach komunikacji (Levey, Agius, 2019). Wyobraźcie sobie, że w sali peł‑
nej słuchaczy zadałbym następujące pytania: Ilu z Was chciałoby pracować z ludźmi
mającymi lepsze poczucie humoru? Jak wielu z Was chciałoby, aby Wasz partner miał
lepsze poczucie humoru? Czy jesteście zainteresowani staniem się atrakcyjniejszymi dla
innych? Bez wątpienia wszyscy prawie odpowiedzielibyście pozytywnie. Jasne jest
zatem, że śmiech jest nie tylko OK, jest on czymś zasadniczym. To, co wydaje się dziś
zbiorem istotnych umiejętności przydatnych w codziennym życiu, nie zawsze było
jednak wystarczająco ważne dla naukowców. Dopiero w latach 80. XX wieku sposób,
w jaki humor pozytywnie wpływa na samopoczucie fizyczne i emocjonalne, stał się
przedmiotem systematycznych badań naukowych. Prace badawcze nad znaczeniem
humoru podjęto na szerszą skalę, gdy Norman Cousins opublikował swoją książkę
Anatomia choroby w percepcji pacjenta: refleksje dotyczące leczenia i regeneracji (1979).
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Norman Cousins był hospitalizowany z powodu poważnego reumatoidalnego
zapalenia stawów i bardzo chciał opuścić szpital. Zaobserwował później, że gdy
oglądał komedie braci Marx lub programy typu „ukryta kamera”, nie musiał za‑
żywać leków przeciwbólowych; następnie wydał książkę poświęconą temu do‑
świadczeniu. Naukowe rozważania nad korzyściami, jakie możemy czerpać z po‑
czucia humoru, zbiegły się m.in. w czasie z premierą filmu produkcji amerykańskiej
pt. Patch Adams. Była to prawdziwa historia studenta medycyny stosującego hu‑
mor i zabawę w pracy w szpitalu. Przy okazji wspomnijmy, że humor jest również
jedną z „technik” radzenia sobie w przypadku wypalenia zawodowego zdarzają‑
cego się w różnych profesjach. Jest wreszcie znakomitym narzędziem (Friedman,
Wieser Friedman, 2019), które może pomóc nauczycielowi zbliżyć się do uczniów
(Berk, 1998).
Wyobraźmy sobie teraz kolejny zestaw pytań: Ilu z was stosuje zabawę i humor
w pracy z klientem? Jaki jest to rodzaj humoru? Czy to łagodne dokuczanie, żartowanie
z siebie, czy też wprowadzanie zabawy do ćwiczeń terapeutycznych? W odpowiedzi
chciałbym przedstawić interesujące dane dotyczące humoru, zabawy i terapii ją‑
kania, które zgromadziłem przed kilku laty. W 2014 roku zapytałem 21 logopedów
z całej Europy, czy używają humoru w terapii jąkania (Agius, 2014). 95% z nich stwier‑
dziło, że tak. Następnie jąkającym się klientom zadałem pytanie, czy terapeuci sto‑
sowali humor w terapii. Co zastanawiające, jedynie 17% klientów potwierdziło sto‑
sowanie humoru w terapii. Jak więc ma się to do wcześniej przywołanego wyniku?
Warto zauważyć, że 94% jąkających się klientów wyraziło chęć, by stosować w ich
terapii humor. Ankietowanym najbardziej zależało na tym, żeby terapeuci żartowali
z siebie i prowadzili sesje w formie zabawy.
Humor może być postrzegany jako katalizator zmian w interwencji logopedycznej
skoncentrowanej na jąkaniu (Manning, DiLollo, 2017). Pozwala on również osobom
jąkającym się lepiej radzić sobie z poważnymi problemami w komunikacji – przy jed‑
noczesnym uzyskiwaniu wglądu w zaburzenie i jego obiektywnej ocenie. Program
interwencji terapeutycznej dla jąkających się dzieci i dorosłych zawierający elemen‑
ty humoru, radości i zabawy przedstawiają Agius i Levey (2019). Humor i zabawa
znajdują zastosowanie w pracy Schneidera (2008); por. fazę identyfikacji/desensy‑
tyzacji w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach tego programu
w centrum uwagi mieszczą się zmniejszenie napięcia, poczucia wstydu i winy oraz
zwiększenie tolerancji błędu i poprawa samooceny osoby mówiącej. Formy zaba‑
wy są tu elementami pracy w terapeutycznej. Tymczasem Waelkens (2018) zauważa,
że radość i zabawa zajmują kluczowe miejsce w terapii i mogą wywoływać u dziec‑
ka uczucia działające jak rodzaj rekompensaty za doświadczenie jąkania. W Grecji
ustrukturyzowanym programem terapii jest obecnie Lexipontix. Fourlas i Marousos
(2015) opracowali rozrywkową formę terapii skierowaną na całą rodzinę. Program
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wprowadza metaforę fabryki umysłu (z jej elementami: maszyną myśli, maszyną
działań i słów, laboratorium emocji, czujnikiem ciała, myszą Lexipontix, centrum
sterowania, inwazją i wdarciem się myszy do fabryki umysłu).

Dokonywanie zmian w modyfikacji sposobu jąkania: czy dr Van Riper byłby
rozbawiony?
Zastanawiając się, czy dr Charles Van Riper1 zgodziłby się włączyć kreatywność i hu‑
mor do tradycyjnej terapii jąkania, rozpocznijmy od tego, że wyróżniał on następują‑
ce etapy tej terapii: identyfikacja, desensytyzacja, modyfikacja i stabilizacja. Łatwo
moglibyśmy tu chyba wkomponować zajmujące nas elementy.
Gdyby Van Riper żył obecnie, z pewnością obejrzałby film w reżyserii Toma Ho‑
opera pt. Jak zostać królem. Sądzę, że spodobałby mu się tak bardzo, że chętnie zo‑
baczyłby także ekranizację Harry’ego Pottera. W kolejnych częściach cyklu Harry
Potter pojawia się wszak przekleństwo, które zmusza ludzi do myślenia o obiekcie
ich największego lęku; ale jest również antidotum na to przekleństwo, czyli „prze‑
kleństwo ośmieszenia”, które sprawia, że obiekt największego lęku staje się czymś
śmiesznym. W kategoriach psychologicznych ujęlibyśmy to następująco: „Utrzymy‑
wanie stałego sprzężenia humorystycznej odpowiedzi z ekspozycją na bodziec lęko‑
wy powoli zmniejsza uczucie niepokoju ewokowane bodźcem” (Martin, 2007, 339).
Dlatego podstawowym pojęciem, którego używam w tym rozdziale, jest stosowa‑
nie humoru jako rodzaj techniki desensytyzacji. Inteligentna strategia interwencji jest
w istocie przekształconą strategią modyfikacji sposobu jąkania, a celem interwen‑
cji jest tu – powtórzmy – rozwinięcie poczucia pewności siebie podczas mówienia
i danie dziecku poddawanemu oddziaływaniom terapeutycznym prawa do jąkania,
a nie zmiana sposobu mówienia. Chodzi więc o to, by osoba jąkająca się była w sta‑
nie efektywnie komunikować się z otoczeniem, a dzięki stosowaniu kreatywności
i humoru mówienie zmieniało się w zabawę i przyjemność. Pomyślmy jednak jesz‑
cze nad tym, dlaczego kreatywność ma kluczowe znaczenie w życiu.

1
Przyp. red.: Charles Van Riper był jednym z najsłynniejszych amerykańskich logopedów
(czasem określa się go mianem ojca amerykańskiej logopedii), a jednocześnie osobą z osobi‑
stym doświadczeniem jąkania. Van Riper jest twórcą klasycznego podejścia terapeutyczne‑
go – modyfikacji jąkania (stuttering modification). Więcej informacji można znaleźć np. na stro‑
nach: https://ashaarchives.omeka.net/exhibits/show/pioneers/vanriper; https://www.mnsu.
edu/comdis/kuster/vanriper/tributes.html.
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Sianie ziaren kreatywności – sekret sukcesu
Jeden z moich klientów, profesor nauk ścisłych, podzielił się ze mną refleksją na
temat swojego dzieciństwa. Powiedział: Gdybym tylko doświadczył miłości, współczucia, gdybym umiał zaakceptować swoje doświadczenia, wyrósłbym na kogoś, kto by
wierzył, że jest równie ważny jak inne istoty ludzkie. Einstein twierdził, że kreatywność
to inteligencja, która się bawi. Niestety, kreatywność jest czymś, co w sobie tłumi‑
my. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ obawiamy się popełnić błąd lub boimy się,
że wydamy się śmieszni. Podstawą twórczego potencjału jest natomiast rozwijanie
i generowanie oryginalnych pomysłów.
Moje początkowe poszukiwania dotyczyły głównie wykorzystywania kreatyw‑
ności w terapii jąkania. O wynikach jednego z przeprowadzonych badań chciałbym
tu bliżej opowiedzieć. Do udziału w badaniu (Agius, 2007) zrekrutowałem 30 osób
w wieku od 8 do 12 lat. Piętnaścioro jąkających się dzieci zostało wybranych do gru‑
py badawczej losowo, a pozostałe piętnaścioro umieszczono w grupie kontrolnej.
Z powodów etycznych grupa kontrolna rozpoczęła realizację programu później niż
grupa badawcza. Do udziału w programie zaprosiłem również „młodych konsultan‑
tów”. Były to dwie osoby, które jako dzieci pozostawały moimi klientami przez kil‑
ka lat (ich uczestnictwo w badaniu polegało na udzielaniu mi informacji zwrotnych
po każdej sesji). Co interesujące, jeden z „młodych konsultantów” ukończył w tym
samym roku prawo. Opracowałem 10‑tygodniowy program oparty na technikach
wykorzystujących sprawności intelektualne i kreatywność, a podczas sesji stoso‑
wałem Narzędzia myślowe bezpośredniej uwagi Edwarda de Bono (1986, 1994). Były
to proste, przejrzyste ćwiczenia skupione na poszerzaniu percepcji, pozwalające
na wychodzenie poza ramy myślenia w sposób oczywisty i egocentryczny. Wyni‑
ki programu kreatywności wskazywały na dużo bardziej pozytywne podejście do
komunikacji niż te uzyskane w efekcie zastosowania Testu badania postaw związanych z komunikowaniem się (Communication Attitude Test) opracowanego przez Ge‑
ne’a Bruttena (2004).

Unowocześnij samego siebie i zacznij żyć. Trening wystąpień publicznych
Agencja Programowa Unii Europejskiej (EUPA) jest agencją wspierającą obywate‑
li Malty i inne jednostki w ubieganiu się o fundusze w ramach różnorodnych pro‑
gramów edukacyjnych Komisji Europejskiej. Rokrocznie na początku lata Agencja
wybiera losowo trzydzieścioro maltańskich dzieci w wieku od 11 do 13 lat spo‑
śród uczestników szkoły letniej dla dzieci. Moim zadaniem jest poprowadzenie
12‑godzinnego treningu wystąpień publicznych, w którym biorą udział wyłonie‑

620

Joseph Agius

ni uczniowie. W pierwszym tygodniu września uczestnicy treningu są zapraszani
do Parlamentu Maltańskiego w celu odbycia debaty z przewodniczącym i innymi
członkami parlamentu. W jednym z wystąpień końcowych pewien nastolatek opo‑
wiedział o swoim marzeniu – było nim wzięcie udziału w koncercie Eda Sheera‑
na. Gdy w końcu ojciec zabrał chłopca na koncert odbywający się na Stadionie O2
w Londynie, stali z tyłu stadionu. Przypomniałem sobie – opowiadał chłopiec – co
dr Agius zawsze powtarza: „Uwierz w siebie”. Pociągnąłem ojca za nogawkę, wziął mnie
na barana. Wtedy zacząłem krzyczeć: „Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran”. I nagle Ed
Sheeran zaprosił go na scenę i zaśpiewał dwie piosenki z chłopcem stojącym tuż
przy nim. Gdy 12‑latek zakończył swoją przemowę, zapytałem, czy ma jakieś dowo‑
dy potwierdzające to, co powiedział. Odpowiedział: Tak, oczywiście, mam mnóstwo
zdjęć, ale pokażę je tylko panu. Pokazanie ich kolegom wprawiłoby mnie w zakłopotanie,
ponieważ przez cały czas trwania tych dwóch piosenek płakałem. Czy zdajemy sobie
sprawę z tego, jaką moc mają nasze słowa? Dlaczego opanowanie sztuki wystąpień
publicznych jest tak ważne?
Niektórzy ludzie przeszkoleni w zakresie wystąpień publicznych potrafią używać
momentów ciszy i pauz w sposób stymulujący słuchaczy do uważniejszego słucha‑
nia, brzmią elokwentnie oraz efektywnie utrzymują uwagę publiczności. Kilka lat
temu poproszono mnie o poprowadzenie warsztatu podczas krajowego kongresu
w Portugalii. Nie było tam tłumaczenia symultanicznego, zapytałem więc, czy jakaś
osoba jąkająca się mogłaby tłumaczyć (konsekutywnie), stojąc w tylnej części sali.
Zgłosiła się młoda jąkająca się kobieta po szkoleniu tłumaczeniowym, która nigdy
dotąd nie korzystała publicznie z wyuczonych umiejętności. Wykonała zadanie do‑
skonale i pogratulowałem jej po jego zakończeniu. Po pewnym czasie napisała na
swojej stronie na Facebooku:
Joseph Agius podczas kongresu odbywającego się w moim kraju miał wystąpienie,
które bardzo mi się podobało. Powiedział, że osoby jąkające mogą odnosić sukce‑
sy w wystąpieniach publicznych. Nigdy tak nie myślałam o jąkaniu się. Ja również
wygłaszałam prezentację na tym kongresie i dr Agius powiedział, że wszyscy lu‑
dzie byli zainteresowani i z uwagą słuchali mojej wypowiedzi. Miało to ogromny
wpływ na sposób postrzegania mojego problemu. Będąc osobą jąkającą się, są‑
dziłam, że nigdy w życiu nie będę dobra w wystąpieniach publicznych. Dziękuję
Panu za wszystko. Pewnie dr Agius nie zareaguje na mój komentarz, ale jestem
wdzięczna za spotkanie z nim.

I jeszcze jeden przykład. Mounah Bizri i Juliette Blondeau wraz z francuskim Sto‑
warzyszeniem Osób Jąkających się (Association Parole Bégaiement, ABP) organi‑
zują „konkurs elokwencji” dla osób z niepłynnością mowy (Bizri, Blondeau, 2019).
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Ich wizja polega na tym, by „opuszczać strefę komfortu, aby ewoluować i zmierzać
w stronę czegoś, co wydaje się nieosiągalne” (Bizri, komunikacja osobista, 2019).
Osoby jąkające się biorą udział w treningu, po czym następuje konkurs. Trening
obejmuje warsztaty mistrzowskie prowadzone przez ekspertów w dziedzinie elo‑
kwencji i logopedii. Uczestnicy uczą się budować argumenty, studiują też język
ciała i różne brzmienia głosu w celu uzyskania większej efektywności w wyraża‑
niu przekazu.
Jak widać, umiejętność przemawiania publicznego podnosi samoocenę i poczucie
pewności siebie. Ponieważ praktyka czyni mistrza, osoby jąkające się mogą wstę‑
pować do klubów toastmasterów (ang. Toastmasters Clubs), w których ćwiczy się
wystąpienia publiczne i rozwija umiejętności przywódcze. Co ciekawe, zwycięzcą
Światowych Mistrzostw w Wystąpieniach Publicznych wyłonionym w 2015 roku
spośród 30 000 uczestników ze 100 krajów została osoba jąkająca się. Moham‑
med Al‑Qahtani, „ignorując bariery swojego jąkania, wygłaszał jedną dobrą mowę
za drugą” (Al‑Husein, 2015). Przywołajmy tytuł jego wystąpienia: Moc słów. Dodat‑
kowy komentarz jest chyba zbędny.

Konkluzja. Refleksje i głód wiedzy są OK!
W rozdziale zwracałem uwagę:
• na rolę humoru, zabawy, kreatywności i rozwijania umiejętności wystąpień pu‑
blicznych, gdyż ma to podstawowe znaczenie w terapii jąkania;
• na to, że dzięki humorowi i entuzjazmowi (traktowanym przeze mnie jako sku‑
teczne narzędzia terapeutyczne) ludzie mogą celebrować życie, a także czynić
efektywnym proces uczenia się;
• na fakt, że desensytyzacja polega na konfrontowaniu ludzi z przedmiotami ich
lęków;
• na potencjał jąkających się, którzy niejednokrotnie stają się znakomitymi mówca‑
mi (trening wystąpień publicznych zwiększa samoocenę i poprawia jakość życia
osób z niepłynnością mowy).
Ogromnie się cieszę z możliwości podzielenia się moimi pomysłami, przemyśle‑
niami oraz odkryciami. Jestem przekonany o wpływie, jaki mamy na jąkające się
dzieci i dorosłych. Naszym moralnym obowiązkiem jest pomaganie im w realizacji
marzeń i poprawianiu jakości życia. Wasza kawa zapewne wystygła? Jeśli tak, to
przepraszam, ale stoję na stanowisku, że w dobie wyszukiwarki Google, Wikipedii,
czasopism internetowych i bibliotek nie może nam chodzić już tylko o przekazywa‑
nie faktów. Powinniśmy raczej wywoływać głód wiedzy, sprawiać, że pojawiać się
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będą pytania czy refleksje. Według W.B. Yeatsa edukacja nie jest bowiem napełnia‑
niem wiader, a wzniecaniem ognia.
Mam nadzieję, że smakuje Państwu mrożona kawa. Zapłacę rachunek.

Pytania kontrolne
1. Który z poniższych punktów nie stanowi silnej strony osoby jąkającej się:
a) bycie twórczym;
b) bycie dobrym słuchaczem;
c) bycie plotkarzem;
d) bycie wrażliwym;
e) szybkie myślenie.
2. Angielski skrót SIS oznacza:
a) Strategię interwencji u osób jąkających się;
b) Inteligentną strategię interwencji;
c) Strategię systematycznej interwencji;
d) Interakcję jąkających się studentów.
3. Które z poniższych są technikami Van Ripera:
a) desensytyzacja;
b) zmniejszenie zdolności unikania jąkania;
c) zwiększenie zdolności unikania jąkania;
d) zmniejszenie napięcia związanego z jąkaniem.
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Pozainstytucjonalne wsparcie dla osób jąkających się –
ruch samopomocy i autoterapia

Wprowadzenie
Celem rozdziału jest przybliżenie roli i znaczenia pomocy, jaką mogą uzyskać oso‑
by z jąkaniem w ramach wsparcia pozainstytucjonalnego, co stanowi odpowiedź
na niewystarczające wsparcie instytucjonalne. Przedstawiono również cele terapii
oraz rolę logopedy, który stanowi medium, towarzysząc osobie z jąkaniem podczas
pracy nad mową i poprawą jakości komunikowania się. Zostały ukazane założenia
autoterapii, w tym jej dwie główne drogi – instytucjonalna oraz pozainstytucjonal‑
na, ze szczegółowym opisem tej drugiej. Mocny akcent położono na jedną z form
autoterapii – autorstwa Malcoma Frasera. Podjęto także kwestie związane z propo‑
zycjami ruchu samopomocy, w tym korzyści płynących z jego dobrodziejstw, oraz
scharakteryzowano poszczególne formy aktywności w ramach samopomocy. Opi‑
sano ponadto możliwości, jakie daje uczestnikom wykorzystanie w ramach grup
samopomocowych elementów terapii narracyjnej. Ważną kwestią, którą podjęto
w pracy, jest sceptycyzm specjalistów w postrzeganiu grup samopomocy, wskaza‑
no błędne przekonania na temat tej formy pomocy. W tekście podkreślono również
wagę wytycznych EBP (praktyki opartej na dowodach), będącej fundamentem sku‑
tecznej interwencji logopedycznej, wpisującej się w ramy autoterapii. W końcowej
części rozdziału zaprezentowano studia przypadków 3 osób, które w myśl zasad
nurtu autoterapii stały się „swoimi własnymi terapeutami”.

Autoterapia jako filozofia i złoty standard
Słownik Języka Polskiego PWN podaje 3 znaczenia rzeczownika autoterapia:
1. «zwalczanie choroby przez organizm chorego, bez pomocy leków»;
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2. «leczenie chorego za pomocą środków pochodzących z jego własnego organi‑
zmu»;
3. «działania podejmowane przez kogoś w celu uzdrowienia samego siebie»
(https://sjp.pwn.pl).
Ponieważ ten rozdział traktuje o zagadnieniach związanych z jąkaniem, odnosimy
się wyłącznie do ostatniej, trzeciej definicji.
Celem autoterapii jest samodzielne rozpoznanie, zdefiniowanie obszarów spra‑
wiających trudność, a następnie praca nad nimi. Autoterapia jest procesem ciągłym,
w którym jego uczestnik staje się sam dla siebie terapeutą. „Autoterapeuta” dosko‑
nali się, poznaje siebie coraz lepiej, zaczyna rozumieć swoje mechanizmy, stając się
w ten sposób najlepszym ekspertem swojej przypadłości, w dalszej perspektywie
będącym w stanie ją kontrolować i w efekcie wpływać na nią. Dodatkowym efek‑
tem pracy nad sobą jest zwiększająca się świadomość i pojawiające się poczucie
sprawczości. Na poszczególnych etapach autoterapii jej uczestnik poznaje i zaczy‑
na lepiej rozumieć swoje przekonania, schematy myślenia, sposoby postrzegania
rzeczywistości i własnych interakcji z innymi osobami. Konfrontacja z systemem
własnych przekonań jest często mocnym doświadczeniem, powodującym automa‑
tyczną zmianę systemu wartości, niekorzystnych nawyków i schematów myślenia.
Staje się ona również często katalizatorem kolejnych zmian.
Podstawą autoterapii jest postawa uważności, dzięki której uczestnik poddaje
dokładnej obserwacji nie tylko otaczającą go rzeczywistość, ale przede wszystkim
swoje myśli, odczucia i reakcje. Autoterapia jest procesem głębokim i wymagają‑
cym, ponieważ wpływa na nawyki oraz wzorce myślenia obecne w życiu od kil‑
ku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Z tego powodu nieocenionym źródłem
wsparcia tego procesu są materiały, opracowania i książki przygotowane przez pro‑
fesjonalistów (przeważnie psychologów i psychoterapeutów) przeznaczone do wy‑
korzystania podczas autoterapii. Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo wiele
materiałów wspierających proces autoterapii, mających często solidne podstawy
psychologiczne, zarówno książek, jak i publikacji internetowych. Poniżej przedsta‑
wiamy kilka przykładowych publikacji wspierających autoterapię, pozwalających na
w pełni samodzielne jej prowadzenie.
Warta polecenia jest książka pt. W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie
z depresją, stresem i lękiem Stevena C. Hayesa i Spencera Smitha – rozszerzony,
praktyczny przewodnik po terapii ACT zawierający szereg ćwiczeń, oferujący po‑
moce, formularze oraz w ustrukturyzowany sposób opisujący poszczególne eta‑
py procesu. Kolejną pozycją jest książka Jona Kabata‑Zinna pt. Gdziekolwiek jesteś,
bądź. Przewodnik uważnego życia – praktyczny, krótki przewodnik na temat uważ‑
ności opisujący proste ćwiczenia i pozwalający na zrozumienie podstaw podejścia.
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Wartościowe materiały zawierają również specjalistyczne strony internetowe.
Jednym z nich jest popularny blog prowadzony przez terapeutkę/trenerkę Veronicę
Walsh (https://iveronicawalsh.wordpress.com), oferujący szereg szablonów i mate‑
riałów informacyjnych z zakresu terapii poznawczo‑behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) pozwalających na samodzielną pracę. Kolejny blog na stronie
http://www.autoterapia.eu jest prowadzony przez terapeutów w formie pojedyn‑
czych sesji (dostępnych ponad 100 sesji). Autoterapia jest tu definiowana jako „sa‑
modzielna forma pracy nad sobą przy użyciu chociażby fachowej literatury (profesjo‑
nalnych poradników)”. Z kolei na administrowanym przez osobę z jąkaniem portalu
pod adresem www.demostenes.eu czytelnik znajdzie wiele amatorskich tłumaczeń
materiałów zamieszczanych pierwotnie na stronach organizacji, takich jak Australian
Stuttering Research Centre (ASRC), Stuttering Foundation lub też American Speech
Language‑Hearing‑Association (ASHA)1. Publikacji i materiałów związanych z auto‑
terapią jest oczywiście znacznie więcej.

Autoterapia jako forma terapeutyczna osób z jąkaniem oraz uzupełnienie
terapii prowadzonych instytucjonalnie
Gotowość klienta do autoterapii powinna być nadrzędnym celem każdego lo‑
gopedy pracującego z jąkaniem. W przypadku klienta wiąże się z przejmowaniem
sprawstwa oraz uzyskaniem kontroli nad jąkaniem, co często skutkuje znaczącą
poprawą jakości życia. Jako interwencja logopedyczna jest zgodna z wytycznymi
EBP (Evidence‑Based Practice – praktyka oparta na dowodach naukowych), reko‑
mendowanymi przez znaczące światowe organizacje związane z patologiami mowy
(Langdon, Tsei, Węsierska, 2015).
EBP jest podejściem integrującym trzy obszary:
• wiedzę kliniczną terapeuty – opartą na szkoleniach i profesjonalnym doświad‑
czeniu);
• najlepsze dostępne dowody zewnętrzne – oparte na profesjonalnej literaturze,
jak i dowody wewnętrzne – oparte na indywidualnej obserwacji i ocenie klienta);
• perspektywę klienta – unikatowy zestaw okoliczności osobistych i kulturowych,
wartości, priorytetów oraz oczekiwań zidentyfikowanych przez klienta i jego bli‑
skich.

1
Australian Stuttering Research Centre: https://www.uts.edu.au/asrc, Stuttering Foundation: https://www.stutteringhelp.org, American Speech Language‑Hearing‑Association:
https://www.asha.org.
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Różne drogi autoterapii (EBP)
Istnieją dwie drogi dostarczania autoterapii. Pierwsza z nich to forma zinstytucjo‑
nalizowana, którą obsługują licencjonowani specjaliści – psycholodzy, logopedzi,
psychoterapeuci, druga nie ma ram zinstytucjonalizowanych i opiera się na samo‑
pomocy.
W autoterapii drogą pozainstytucjonalną osoba jąkająca się sama dobiera dzia‑
łania, stając się zarazem autorem oraz moderatorem swojej terapii. Klient, będąc
w trakcie autoterapii, przejmuje kontrolę nad swoimi działaniami w momencie, gdy
odczuwa gotowość – to wtedy zaczyna się jego autoterapia. W toku jej prowadze‑
nia może szukać inspiracji w Internecie, w zgromadzonych materiałach na ten temat,
może też korzystać z bogatej oferty ruchu samopomocy. Działania te mogą odby‑
wać się bez udziału specjalisty lub z jego niewielką pomocą. Istotne jest, aby specja‑
lista wiedział, jak zapewnić osobie z jąkaniem odpowiednie warunki do podążania
bez przeszkód drogą autoterapii. Niezwykle ważne są akceptacja i pełne wsparcie
specjalisty – dzięki temu klient może pod jego okiem podejmować istotne decyzje
w trakcie terapii oraz działania zmierzające do osiągnięcia dobrostanu.
Aby dobrze zobrazować złożoności terapii jąkania, podkreślić należy specyfikę
tego zjawiska. Fenomen jąkania idealnie obrazuje model góry lodowej będący za‑
stawieniem zewnętrznych i wewnętrznych objawów niepłynności mówienia. Meta‑
foryczny lodowiec dzieli się na dwie części: „nadwodne” objawy (bloki, prolongacje,
współruchy neuromięśniowe, powtórzenia) i objawy „podwodne” będące tajemniczą
i nieodgadnioną częścią psychiki jąkającego się. Osoba z niepłynnością powinna nie
tylko modyfikować komunikację, ale także budować pozytywny obraz własnego ją‑
kania i samego siebie. Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wyraźnie wskazu‑
ją, że negatywne postawy wobec własnej mowy mają znaczący wpływ na przebieg
terapii i na samo jąkanie (Adamczyk, 1998; Węsierska i in., 2014; Laszczyńska, Paku‑
ra, 2015). Powyższy dualizm specyfiki jąkania implikuje potrzebę złożoności terapii.
Wyróżnia się dwa główne podejścia pracy nad jąkaniem: mówienie bardziej płynne
oraz jąkanie się bardziej płynne (modyfikowanie sposobu jąkania). O ile pierwsze po‑
dejście oparte jest na wypracowaniu technik płynnego mówienia w celu osiągnięcia
maksymalnej płynności mowy, o tyle drugie nie zakłada całkowitej redukcji jąkania –
istotne jest tu modyfikowanie objawów jąkania, tak aby zająknięcia były łagodniej‑
sze i nie stanowiły źródła stresu i frustracji, a w konsekwencji umożliwiły przejęcie
kontroli nad jąkaniem (Guitar, Peters, 2014). W związku z tym podkreślenia wyma‑
ga fakt, iż głównym celem prowadzonej terapii nie jest osiągnięcie płynności, ale
doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, bez względu na jąkanie (Klein, 2012),
czyli doprowadzenie klienta do momentu, w którym będzie mógł powiedzieć to, co
chce i kiedy chce, bez względu na poziom własnej płynności (Laszczyńska, Pakura,
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2015). Rolą logopedy jest wówczas towarzyszenie w pracy nad poziomem płynności
mowy, choć głównym celem jest rozwój zdolności efektywnego komunikowania się
poprzez budowanie z klientem bardziej pozytywnego podejścia do mówienia i do
samego siebie jako mówcy, zmniejszenie strachu i unikania, zmniejszenie wysiłku
towarzyszącego mówieniu, budowanie poczucia sprawstwa, samodzielności rozu‑
mianej jako niezależność od terapeuty oraz zalecanie użycia technik wymowy w sy‑
tuacjach, w których zwiększona płynność ma znaczenie (Turnbull, Stewart, 2010;
Manning, DiLollo, 2012). Punktem wyjścia tych działań jest odczulenie na jąkanie,
którego długoterminowymi celami są zwiększenie otwartości, akceptacja jąkania
oraz zmniejszenie negatywnych emocji z nim związanych, w tym redukcja unika‑
nia epizodów jąkania w mowie. Proces desensytyzacji może polegać na przepraco‑
wywaniu rozmaitych sytuacji z użyciem technik, takich jak celowe jąkanie się, cze‑
go konsekwencją jest akceptacja własnego jąkania oraz uodpornienie się na stres
związany z niepłynnością mowy. Osiągnięcie zwiększonej akceptacji jąkania jest
procesem aktywnym, polegającym na konsekwentnej pracy mającej na celu komu‑
nikowanie się w sposób bardziej skuteczny i łatwy oraz z mniejszą troską o jąkanie
(Kostecka, 2004; Cheasman, Simpson, Everard, 2014). Manning i DiLollo (2012) po‑
równują proces terapeutyczny do podróży. Aby ułatwić klientowi pożądaną zmianę,
nie wystarczą specjalistyczne umiejętności oraz doświadczenie, ale potrzebne jest
podejście empatyczne, w tym przedstawienie klientowi jasno sformułowanego pro‑
cesu terapii. Jeśli proces ten, podobnie jak cel podróży, jest jednakowo rozumiany
przez obie strony, przyczynia się to do powodzenia terapii.
W formę terapii poza ramami instytucjonalnymi wpisuje się samopomoc. Działa‑
nia inicjowane przez ruch samopomocowy są amatorskie, co oznacza, że osoby pro‑
wadzące tego typu spotkania czy grupy nie są profesjonalistami i oferują wsparcie
na podstawie własnych doświadczeń i odczuć. Znacznie mniej jest wykwalifikowa‑
nych terapeutów z osobistym doświadczeniem jąkania. Dla specjalisty dostarcza‑
jącego instytucjonalnej pomocy oferta ruchu samopomocowy stanowi możliwość,
z której może skorzystać jego klient.

Autoterapia według Malcolma Frasera
Jedną z form autoterapii jest metoda zaproponowana przez Malcolma Frasera, au‑
tora książki Self‑therapy for the stutterer (Fraser, 2010)2. Fraser, przedsiębiorca oraz

2
Pozycja jest dostępna w języku angielskim w formacie pdf na stronie fundacji: https://www.
stutteringhelp.org/self-therapy-stutterer. Amatorskie tłumaczenie na język polski, praca zbiorowa, dostępne jest również na stronie www.demostenes.eu.
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filantrop, założył w 1947 roku Amerykańską Fundację Jąkania3 (Stuttering Founda‑
tion of America). Celem Fundacji jest publikowanie i rozpowszechnianie najbardziej
aktualnych informacji na temat jąkania, aby zapobiec tej dolegliwości u dzieci oraz
pomóc młodzieży i dorosłym osobom jąkającym się w wyborze najbardziej sku‑
tecznych metod terapeutycznych. Z Fundacją współpracowały niekwestionowane
autorytety w dziedzinie terapii jąkania, takie jak Stanley Ainsworth, Henry Freund,
Harold Luper, Wendell Johnson, Joseph Sheehan, Charles Van Riper, Dean Williams,
Robert West oraz wielu innych.
Publikacja Frasera została opatrzona krótką przedmową Charlesa Van Ripera: „Są
osoby jąkające się, które nie mogą otrzymać profesjonalnej pomocy, jak i osoby któ‑
rym taka pomoc nie pomaga. Są tacy, którzy wolą być sami dla siebie terapeutami.
W książce tej Malcom Fraser, założyciel Fundacji, dostarcza wskazówek dla tych,
którzy chcą pomóc sami sobie […]” (tłum. A. Ceglarski, www.demostenes.eu). Autoterapia dla jąkających się wpisuje się w szeroko pojęty nurt terapeutyczny mody‑
fikacji jąkania (stuttering modification), którego głównym celem jest ułatwienie ko‑
munikacji poprzez zastąpienie mówienia wysiłkowego mową swobodną. W książce
pojawiają się często cytaty autorytetów z dziedziny jąkania, podkreślające poszcze‑
gólne etapy procesu. Autoterapia opiera się na założeniu, że odpowiedzialność za
sukces terapeutyczny leży głównie po stronie osoby jąkającej się i aby go osiągnąć,
konieczne są: wytrwałość, akceptacja dyskomfortu oraz korekta nawyków i sche‑
matów myślenia, a co za tym idzie – radykalna zmiana negatywnego nastawienia
do jąkania, czyli jego akceptacja. Istotne są również motywacja i determinacja do
osiągnięcia celu. Założenia te są standardowe dla typowych procesów autoterapii,
których celem jest poznanie i zrozumienie mechanizmów oraz schematów myśle‑
nia i działania, tak aby można je było w określonym zakresie modyfikować. Książka
w sposób podstawowy opisuje również podłoże jąkania, podkreśla różnorodność
wzorców jąkania oraz przedstawia czynniki wpływające na skuteczność autotera‑
pii, którymi są: uczucia i emocje, napięcia i relaksacja, odwrócenie uwagi, wsparcie
innych, motywacja i determinacja. Program terapii opiera się na założeniu, że jąka‑
nie jest zachowaniem, które może być modyfikowane lub zmieniane. Oznacza to,
że możliwa jest kontrola jąkania, częściowo poprzez zmianę nastawienia i podejścia
do niego (poprzez zmniejszenie lęku związanego z mówieniem i eliminacją zacho‑
wania unikowego), a częściowo poprzez usunięcie lub zmianę nieodpowiedniego
zachowania związanego z tym rodzajem niepłynności mowy (za pomocą technik
zmieniających sposób jąkania). Cały program podzielony jest na poszczególne kro‑
ki, które opisują założenia teoretyczne i zalecane ćwiczenia oraz podkreślają efekt
3
Więcej informacji na temat działań Fundacji można znaleźć na stronie: https://www.
stutteringhelp.org [dostęp: 7.09.2020].
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skutecznego wprowadzenia danego kroku. Opisy wzbogacone są licznymi cytatami
z wypowiedzi ekspertów w dziedzinie jąkania stanowiącymi komentarz do danego
kroku oraz refleksjami i radami pochodzącymi od samych osób jąkających się. Cen‑
nym uzupełnieniem są przykładowe wzory tabel pomagających pracować w spo‑
sób systematyczny, uporządkowany i skutecznie formułować cele oraz analizować
swoje sukcesy i niepowodzenia, co jest naturalną częścią programu.
Głównymi zasadami, na których opiera się autoterapia, są:
1. mowa powolna i niespieszna – modyfikacja jąkania;
2. łagodne jąkanie z przedłużaniem „trudnych słów” – modyfikacja jąkania;
3. przyznanie się do jąkania – zmiana podejścia;
4. eliminacja symptomów wtórnych – zmiana zachowania;
5. eliminacja technik unikania, opóźniania i zastępowania – zmiana zachowania;
6. utrzymywanie kontaktu wzrokowego – zmiana zachowania;
7. analiza i identyfikacja nieprawidłowej pracy mięśni aparatu mowy podczas ją‑
kania – identyfikacja jąkania;
8. modyfikacja lub eliminacja nieprawidłowej pracy mięśni aparatu mowy poprzez
korekty bloków – modyfikacja jąkania:
a) korekta po bloku;
b) korekta w trakcie bloku;
c) korekta przed blokiem;
9. kontynuowanie mowy – zmiana zachowania;
10. mowa stanowcza, melodyjna, modulowana;
11. zwrócenie uwagi na płynną mowę;
12. wykorzystanie różnych sytuacji do ćwiczeń mowy; intensyfikacja mówienia.

Charakterystyka ruchu samopomocowego
Pomysł stworzenia grup samopomocowych zrodził i rozwinął się w latach 70. na
gruncie amerykańskiej pracy socjalnej. Początkowo dotyczył on przede wszyst‑
kim grup anonimowych alkoholików (Szmagalski, 1999). Z czasem doceniono jego
terapeutyczno‑społeczną rolę i zaczęto koncentrować się również na innych sfe‑
rach życia (Michta, Mrozik, Pakura, 2016). Charakterystyka liczbowa ruchu samo‑
pomocowego przedstawia się imponująco; w latach 90. XX wieku tylko w Stanach
Zjednoczonych istniało 500 000 grup tego typu, które zrzeszały 12 milionów Ame‑
rykanów (Ramig, 1993). Ruch samopomocowy związany z jąkaniem rozwija się nie
tylko w Stanach Zjednoczonych (Reeves, 2006). Na gruncie polskim grupy samo‑
pomocowe zaczęły zyskiwać popularność w latach 80. XX wieku dzięki psycholog
i logopedzie Aldonie Grzybowskiej‑Pawłyk. Pierwszym zrzeszeniem tego typu był
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powstały w roku 1989 Polski Związek Jąkających Się (PZJ) (Węsierska, Szykowska,
Szymura, 2013; Jankowska‑Szafarska, 2017).
Katz i Bender (1976) definiują grupy samopomocowe jako dobrowolne struktury,
którym przyświeca idea wzajemnej pomocy i realizacji określonego celu. Zazwy‑
czaj grupa taka jest złożona z członków, którzy pragną zaspokoić wspólną potrze‑
bę, przezwyciężyć przeszkodę lub uporać się z problemem zakłócającym ich życie.
Członkowie oprócz wzajemnej pomocy korzystają również z ukrytych zasobów wy‑
nikających z osobistego doświadczenia jąkania (Trichton, Raj, 2018). Uczestnictwo
w grupie samopomocowej przynosi zatem pożądaną społeczną lub osobistą zmia‑
nę (Katz, Bender, 1976).
Charakteryzując grupy samopomocowe, należy rozróżnić grupy samopomocy
od grup wsparcia. Grupa samopomocowa stanowi zazwyczaj pozainstytucjonal‑
ne wsparcie środowiskowe dla osób z problemem niepłynnej mowy i jest raczej
zrzeszeniem osób, które pragną dzielić się swoimi odczuciami i doświadczeniami.
W grupie takiej nie jest wymagana obecność profesjonalnego koordynatora (Yaruss,
Quesal, Reeves, 2007; Węsierska, Szykowska, Szymura, 2013). Grupa wsparcia na‑
tomiast ma wymiar terapeutyczny, jest inicjowana oraz kierowana przez specjali‑
stów i służy doskonaleniu lub utrzymaniu praktycznych umiejętności zdobytych
podczas terapii instytucjonalnej (Yaruss, Quesal, Reeves, 2007; Tuchowska, Wę‑
sierska, 2017). Grupa tego typu może być założona przez logopedę powiązanego
z konkretną metodą leczenia. Terapeuta może również utworzyć grupę samopo‑
mocową, o ile przestrzega zasad i etyki charakteryzujących ruch samopomocowy
(Trichton, Raj, 2018). W Polsce w wielu przypadkach grupy łączą w sobie formę
terapeutyczną i samopomocową. Taka sytuacja ma miejsce m.in. na Śląsku i Ma‑
łopolsce. Na gruncie śląskim są to: Klub J w Katowicach oraz Klub Ludzi Mówią‑
cych, w Małopolsce natomiast działają Klub J w Krakowie oraz Grupa „J” w po‑
dejściu Charlesa Van Ripera.
Idea klubów skoncentrowana wokół zaburzeń płynności komunikacji wiąże się
z postacią wybitnego amerykańskiego logopedy – Charlesa Van Ripera, który dzię‑
ki własnym zmaganiom z problemem niepłynności mowy położył podwaliny pod
terapię modyfikującą mówienie opartą na celowym jąkaniu. Terapeuta, chcąc pro‑
pagować opinię, iż nie należy koncentrować się na poszukiwaniu metod uzyskiwa‑
nia płynności mowy drogą „ćwiczeń” płynnego mówienia, za to wskazywać na ko‑
nieczność pracy osób jąkających się nad poznaniem siebie, założył, iż jest to jeden
ze sposobów na osiągnięcie płynności (Grzybowska‑Pawłyk, 1999).
Powodem atrakcyjności grup pozainstytucjonalnych jest przekonanie ich człon‑
ków, że ich potrzeby nie są lub nie mogą być zaspokojone przez istniejące instytu‑
cje społeczne (Botterill, 2011). Można przyjąć założenie, że wypełniając lukę mię‑
dzy specjalistami i ich spojrzeniem na terapię jąkania a osobami, które zmagają się
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z problemami niepłynności w mowie i które mają realne problemy i potrzeby, ruch
samopomocowy odgrywa rolę „bufora” pomiędzy tymi grupami (Laszczyńska, Pa‑
kura, 2015). Lucyna Jankowska‑Szafarska (2017) wskazuje następujące walory grup
samopomocowych: ich spójność (wynikającą ze wspólnych doświadczeń jej człon‑
ków), uniwersalność (odkrywanie podobieństw zachowania i przeżyć związanych
z jąkaniem), możliwość przeżycia osobistego katharsis (przekonanie, że w grupie
można podzielić się trudnymi przeżyciami i zostać zaakceptowanym), wzbudzanie
nadziei (poprzez obserwowanie, jak inni sobie radzą), altruizm (możliwość ofiaro‑
wania czegoś innym), przekazywanie informacji. Wymienione walory stanowią nie‑
wątpliwie swoisty grunt do autoterapii. Nierzadko okazuje się, że osoba z roli bier‑
nego odbiorcy przeistacza się w czynnego działacza ruchu i w ramach jego działań
współorganizuje wydarzenia na temat jąkania, prowadzi warsztaty czy też pełni rolę
koordynatora grupy samopomocowej. O dużym powodzeniu grup samopomoco‑
wych może świadczyć fakt, iż członkowie czują się zachęceni do interakcji, mogą
podzielić się swoimi problemami w duchu wsparcia i zrozumienia. Obszar samo‑
pomocowy stwarza również swoistą przestrzeń do wymiany doświadczeń w bez‑
piecznym środowisku. Czasami już samo ujawnienie swojego jąkania przy innych
osobach z niepłynnością może zadziałać odczulająco. Trzecim ważnym czynnikiem
świadczącym o znaczącej roli grup samopomocowych jest poprawa ogólnego do‑
brostanu ich uczestników. Wielu z nich traktuje tę grupę również jako uzupełnienie
tradycyjnej terapii (Ramig, 1993).

Funkcje oraz formy aktywności w ruchu samopomocy
Carlisle (1987) wskazuje na dwojakość funkcji grup samopomocowych. Jedne za cel
stawiają poprawę funkcjonowania jednostki w społeczeństwie poprzez zachęcanie
do ekspresji uczuć, emocji czy też omawianie doświadczeń i wyzwań w kontekście
jąkania, w tym wzmacnianie poczucia, że człowiek nie jest już sam z problemem.
Dzięki szczerej rozmowie i możliwości dzielenia się cierpieniem i trudnymi doświad‑
czeniami z innymi osobami, które mają podobne odczucia, osoba z jąkaniem może
doświadczyć ulgi, co z kolei przyczynić się może do zmiany nastawienia względem
własnego jąkania, zwłaszcza zwiększenia akceptacji siebie oraz swojej niepłynno‑
ści (Gathman 1986; Ramig 1993). Taka sytuacja może stanowić dobry punkt wyjścia
do tego, aby podjąć wysiłek w celu skupienia się na praktycznych aspektach radze‑
nia sobie z niepłynnością. Inne grupy nastawione są na stosowanie technik zwięk‑
szających płynność mowy, aby lepiej radzić sobie z jąkaniem, co nie musi oznaczać,
że grupy te nie są nastawione na doskonalenie umiejętności społecznych (Ramig,
1993; Trichton, Raj, 2018).
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W ruchu samopomocowym wyróżnić można trzy główne formy działań:
• grupy samopomocowe,
• konferencje,
• warsztaty.
W Polsce najczęściej spotykaną grupą samopomocową są Kluby J. Kluby roz‑
mieszczone są na terenie całej Polski, najczęściej w dużych miastach. W Polsce po‑
wstały również fundacje oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających Się,
powołane z myślą o udzielaniu wsparcia osobom zmagającym się z problemami
w komunikowaniu się. Znaczącą rolą Stowarzyszenia jest organizacja corocznych
Zjazdów Osób Jąkających Się, konferencji logopedycznych będących często ich in‑
tegralną częścią, a także turnusów terapeutycznych dla dzieci i dorosłych osób ją‑
kających się (Michta, Ploch, 2019).
Uczestnictwo w spotkaniach grupy samopomocowej ma niezaprzeczalnie wie‑
le pozytywnych aspektów. Jednym z najważniejszych jest fakt, że osoby jąkają‑
ce się osiągają korzyści z komunikacji, nawet jeśli nie mają znaczących sukcesów
w terapii płynnej mowy. Dzięki możliwości dzielenia się doświadczeniem własnym
czy też poznania doświadczeń innych osób, w tym ich sposobów radzenia sobie
z niepłynnością, wykazać można korzystny wpływ na ogólny dobrostan, co prze‑
kłada się na poprawę jakości życia (Yaruss, Quesal, Reeves, 2007). Gathman (1986)
w swoich badaniach wskazał na obszary, w których widoczne są zmiany zachowań
osób z jąkaniem pod wpływem uczestnictwa w grupach samopomocowych: moty‑
wację, samoświadomość, postawę oraz lęk. Dowiódł, że wzajemna troska, akcep‑
tacja i dzielenie się z grupą wzmocniły motywację uczestników, a doświadczenie
samopomocy zwiększyło samoświadomość, przyczyniając się jednocześnie do po‑
zytywnych zmian w ich życiu społecznym. Większa akceptacja siebie jako osób ją‑
kających się doprowadziła badanych do znaczącej poprawy nastawienia. Od czasu
przyłączenia się do grup samopomocy badani zauważyli również spadek poczucia
niepokoju oraz poprawę płynności mówienia. Do podobnych wniosków w swoich
badaniach doszedł Hunt (1987), wskazując ponadto poprawę komfortu i kompeten‑
cji społecznych w środowisku pracy. Badania na gruncie polskim wykazały, iż osoba
jąkająca się dzięki udziałowi w spotkaniach grupy samopomocowej ma możliwość
obniżenia frustracji oraz rozładowania negatywnych emocji, a także mobilizuje się
do pracy nad sobą, co powoduje u niej wzrost poczucia kontroli nad biegiem zda‑
rzeń. Udział w spotkaniach przyczynia się też do zmniejszenia objawów jąkania,
wzrostu motywacji do ćwiczeń płynności mowy oraz zmiany postawy wobec nie‑
płynności (Urbaniak, 2010; Węsierska, Szykowska, Szymura, 2013; Laszczyńska, Pa‑
kura, 2015). Powyższe walory grup samopomocowych występują dzięki panującym
w grupie zasadom. Jedną z najważniejszych jest zasada równości praw. W grupach
uczestnicy dają innym oraz jednocześnie sami otrzymują przestrzeń do swobodnej
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i spontanicznej wymiany myśli i uczuć. Lider wybierany jest zazwyczaj przez wszyst‑
kie osoby z grupy, jest również osobą doświadczającą jąkania (Juros, 1999). Grupy
samopomocowe bazują też na zasadach: relacji równoległej, wzajemności i auten‑
tyzmu (Kaszyński, Maciejewska, Ornacka, 2018). Podczas spotkań podkreśla się
mocne strony jednostki, sięga do zasobów wewnętrznych, twórczych umiejętno‑
ści, doświadczeń osobistych i potencjału, który tkwi w każdym człowieku. W tym
wypadku potencjałem jest dodatkowo zdobyte w ciągu życia doświadczenie bycia
osobą z jąkaniem, wiedza zdobyta w toku terapii oraz zasoby psychologiczne oraz
środowiskowe (Juros, 1999).
Powody udziału w spotkaniach mogą być znacząco różne. Dla jednych będzie
to poszukiwanie towarzystwa, relacji koleżeńskich, inne osoby będą bardziej za‑
interesowane dawaniem wsparcia innym, niektóre będą traktować spotkania jako
okazję do zgłębienia technik upłynniających, a jeszcze inne jako obszar, w którym
żadnych technik stosować nie muszą (Yaruss, Quesall, Reeves, 2007). Innym i czę‑
stym powodem uczestnictwa jest chęć pozyskania informacji na temat dostępnych
form terapii lub innych sposobów radzenia sobie z jąkaniem. Wiele osób zaprzesta‑
je uczęszczania na spotkania po uzyskaniu pożądanych informacji. Spotkania grupy
samopomocowej mogą również stanowić doskonałe środowisko sprzyjające prze‑
noszeniu nabywanych w trakcie profesjonalnej terapii umiejętności do codzienne‑
go życia, stanowiąc swoisty „poligon doświadczalny” (Jankowska‑Szafarska, 2017).
Z kolei dla osób po zakończonej terapii spotkania są nieocenioną możliwością po‑
zwalającą na podtrzymanie efektów terapeutycznych.
Do działań podejmowanych w ramach grup samopomocowych zaliczyć można
m.in. wymianę informacji na temat jąkania, dostępnych metod terapii, w tym o tur‑
nusach terapeutycznych, podejmowanie różnych form ćwiczeń logopedycznych,
poradnictwo psychologiczne. Ważnym działaniem takich grup są liczne akcje infor‑
macyjne ukierunkowane na poprawę świadomości społeczeństwa, prowadzące do
zmiany postaw wobec osób jąkających się. W ramach takich spotkań odbywają się
także dyskusje o różnym charakterze, imprezy okolicznościowe, działania angażu‑
jące osoby jąkające się w aktywność społeczną, zawodową i towarzyską, spotkania
z innymi grupami, np. szkolenia z emisji głosu, sztuki pozytywnego myślenia czy za‑
jęcia sportowe (Węsierska, Szykowska, Szymura, 2013). Podczas jednego ze spotkań
Klubu Ludzi Mówiących wykorzystano elementy psychodramy – zorganizowano
Mistrzostwa w Jąkaniu Się, podczas których uczestnicy mieli za zadanie wypowia‑
dać się na dowolny temat, jąkając się w sposób celowy. Jąkanie zostało w ten spo‑
sób odarte z poczucia lęku, wstydu, stając się integralną częścią osoby. Świadome
skonfrontowanie się z własnym jąkaniem jest dowodem siły i przejmowania nad nim
kontroli (Michta, Ploch, 2019). W ramach innego spotkania, wykorzystując komuni‑
kator Skype, poproszono Benny’ego Ravida – współzałożyciela Międzynarodowego
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Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association, ISA) i ho‑
norowego prezesa Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających Się (AMBI) – aby
podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z byciem osobą
z jąkaniem. Ravid na własnym przykładzie wykazał, że jąkanie absolutnie nie prze‑
szkadza w sprawowaniu ważnych funkcji, jakie pełni w ramach samopomocy. Innym
wartościowym wydarzeniem było zaproszenie Sławomira Wiejasa, krakowskiego
aktywisty i założyciela Wirtualnego Klubu J, który podzielił się swoimi doświad‑
czeniami z wdrażania terapii modyfikacji jąkania. Powyższe działania Klubu dosko‑
nale wpisują się w nurt autoterapii – już sama obserwacja u innych osób różnych
sposobów radzenia sobie z niepłynnością, postaw, emocji towarzyszących jąkaniu
może wpływać odczulająco, stając się motywacją do czynienia podobnych kroków
(Michta, Ploch, 2019).
Ciekawą formą ruchu samopomocowego jest przykład wspomnianego izraelskie‑
go Stowarzyszenia AMBI organizującego wspierające fora dyskusyjne, na których
poruszane są kwestie problemów i wyborów życiowych, grupę teatralną, w ramach
której podczas festiwali wystawiane są sztuki, spotkania naukowe, w tym wykła‑
dy prowadzone przez profesjonalistów oraz badaczy głównie z dziedziny logope‑
dii, grupę dyskusyjną organizującą debaty na różne tematy. Ważnym wydarzeniem
są coroczne konferencje Stowarzyszenia, w których udział biorą osoby jąkające się,
logopedzi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką jąkania. Grupa pro‑
wadzi również infolinię podającą informacje na temat możliwości terapii, działań
prowadzonych przez AMBI oraz natychmiastowego wsparcia. AMBI organizuje też
spotkania liderów wystąpień publicznych (toastmasters), na których uczestnicy grup
samopomocowych doskonalą swoje kompetencje komunikacyjne (Ravid, 2018).
Konferencje organizowane przez ruch samopomocowy to nie tylko integracja
środowisk specjalistów i osób jąkających oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, ale
także niepowtarzalna okazja do wystąpienia przed szerszym audytorium. W czasie
konferencji organizuje się zarówno otwarte, jak i zamknięte wydarzenia, wystąpienia
wybitnych specjalistów, otwarte sesje, podczas których osoby mają okazje przema‑
wiać publicznie, oraz warsztaty na temat specyfiki jąkania. Integralną częścią kon‑
ferencji są ponadto wydarzenia towarzyszące, takie jak gry sportowe, turystyka czy
bankiety (Trichton, Tetnowski, 2011). Trichton i Tetnowski (2011) w swoich badaniach
wykazali, że najcenniejszymi doświadczeniami, jakie uczestnicy wynoszą z udziału
w tego typu konferencjach, są: możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami
jąkającymi się, poczucie przynależności, zmiana myślenia na temat własnego jąkania,
większa chęć do tego, aby o jąkaniu rozmawiać. Badacze podkreślili, że jest to rów‑
nież szansa na lepsze funkcjonowanie klienta w procesie terapii (dzięki ujawnieniu
siebie i procesowi socjalizacji). Autorzy wyraźnie wskazują konferencje jako dobre
uzupełnienie terapii prowadzonej u specjalisty (Trichton, Tetnowski, 2011; Trichton,
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Raj, 2018). W Polsce konferencje coraz częściej przybierają postać wydarzeń mię‑
dzynarodowych, podczas których oprócz integracji środowisk specjalistów oraz
osób z niepłynnością w mowie ma miejsce przepływ międzynarodowych trendów
zarówno w dziedzinie terapii, jak i podejścia do jąkania. Konferencje coraz częściej
stają się integralną częścią ogólnopolskich Zjazdów Osób Jąkających Się, nadając
im tym samym mocniejszy akcent naukowy.
Inną formą działań, która doskonale wpisuje się w nurt autoterapii, są warsztaty.
Zwykle są wydarzeniem towarzyszącym Ogólnopolskim Zjazdom Osób Jąkających
Się oraz konferencjom poświęconym jąkaniu, w tym międzynarodowym. Warszta‑
ty najczęściej mają formę bezpłatnych i otwartych spotkań, a ich tematyka dotyka
zarówno aspektu terapeutycznego (upłynnianie mowy, modyfikacja jąkania, emisja
głosu), jak i rozwojowego (trening umiejętności publicznych, arteterapia, psychodra‑
ma) (Michta, Ploch, 2009). Wydarzenie o tym charakterze zorganizowano podczas
III edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej. Warsztaty zatytułowane
Ja i moje jąkanie – jaki to związek? miały w założeniu eksperymentowanie z różno‑
rodnymi formami aktywności na gruncie pracy rozwojowej – poprzez ćwiczenia in‑
spirowane psychodramą, ćwiczenia z zakresu treningu uważności, jak z i elemen‑
tami ruchowymi inspirowanymi elementem pracy rozwojowej – biodanzą. Udział
w warsztatach mógł korzystnie wpłynąć na percepcję i akceptację jąkania uczestni‑
ków, mieli oni bowiem okazję doświadczyć odczuć związanych zarówno z sytuacją,
w której pojawiało się jąkanie, jak również ze specyfiką samego jąkania.
Warsztaty mogą być także powiązane z jednym nurtem terapeutycznym. Wy‑
darzenia, które były prowadzone w nurcie modyfikacji jąkania – z elementami au‑
toterapii, odbyły się w Karpaczu oraz Murzasichlu. Formę warsztatową w ramach
organizowanych turnusów terapeutycznych wykorzystuje Ogólnopolskie Stowa‑
rzyszenie Osób Jąkających Się (wraz z organizacjami partnerskimi). Dzięki udzia‑
łowi specjalistów warsztaty mają wymiar zarówno terapeutyczny, jak i rozwojowy.
Wykorzystując zarówno techniki terapeutyczne, jak i pracując nad asertywnością
oraz pewnością siebie, osoby z jąkaniem mają możliwość doskonalenia szeroko ro‑
zumianych umiejętności komunikacyjnych. Jak pokazują powyższe przykłady, osoby
zainteresowane udziałem w tego typu formach pracy mogą dokonać odpowiednie‑
go wyboru wedle swoich zainteresowań, wieku czy potrzeb. Niewątpliwie opisane
formy samopomocy, bez względu na charakter podejmowanych działań, przyczy‑
niają się do poszerzania „strefy komfortu” osób uczestniczących, stanowiąc nieod‑
łączny element autoterapii.
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Funkcje narracji w działalności grup samopomocy
Spotkania grup wsparcia mają również walor dokształcający dla obecnych lub przy‑
szłych specjalistów w dziedzinie logopedii, ponieważ zarówno studenci logopedii,
jak i specjaliści mają tam niezwykłą szansę na doskonalenie, utrwalenie lub pogłębie‑
nie wiedzy. Niejednokrotnie logopedzi traktują spotkania jako inspiracje do własnej
praktyki, co dowodzi możliwości osiągania wspólnych korzyści. Jest to o tyle cen‑
ne, iż w ten sposób specjaliści mogą jeszcze lepiej nieść pomoc osobom z jąkaniem.
Przykładem są działania studentów filologii polskiej i logopedii podczas jednego
z klubowych spotkań, wykorzystujące narrację jako sposób poznawania i nazywania
emocji związanych z niepłynnością. Spotkanie o nazwie Opowiedz mi swoją historię
przyniosło dwojaką korzyść – dla osób z jąkaniem stanowiło przestrzeń do przyj‑
rzenia się swojej niepłynności, dla przyszłych specjalistów było natomiast świetną
okazją do lepszego poznania jej specyfiki (Laszczyńska, Pakura, 2015; Michta, Mro‑
zik, Pakura, 2016; Jankowska‑Szafarska, 2017).
Wymiana doświadczeń w formie narracyjnej, naturalnej dla codziennej komu‑
nikacji, przynosi wiele korzyści (auto)terapeutycznych. Wymieniane przez Lucynę
Jankowską‑Szafarską (2017) zalety grup samopomocowych, takie jak wspólnota do‑
świadczeń związanych z jąkaniem, możliwość podzielenia się przeżyciami w atmos‑
ferze akceptacji oraz obserwowanie, jak z problemami radzą lub poradzili sobie inni,
są istotną motywacją w dążeniu do własnego dobrostanu, a transfer doświadczeń,
jaki ma miejsce na spotkaniach takich grup, związany jest często z formą narracyjną.
Trzeba wskazać, że opowiadania uczestników grup samopomocowych nie mieszczą
się w nurcie terapii narracyjnej White’a i Epstona (1990), w której twórcy wychodzą
z założenia, że postrzeganie narracyjne pomaga w uporządkowaniu danych o świe‑
cie, jest też metodą sprawowania kontroli nad własnym życiem. Istotnym warun‑
kiem tego typu podejścia jest jednak praca z terapeutą, który pomaga klientowi
w procesie eksternalizacji polegającym na oddzieleniu problemu od osoby, czyli
w zobiektywizowaniu problemu i postrzeganiu go jako odrębnego lub zewnętrzne‑
go względem siebie (Ryan, O’Dwyer, Leahy, 2015). Badania pokazują, że wykorzy‑
stanie opowiadania pozwala na wgląd w procesy intrapersonalne i interpersonalne
wpływające na rozwój jąkania, może też utorować drogę do poprawy kompetencji
komunikacyjnej klienta dzięki odkryciu przez niego sposobów radzenia sobie z ją‑
kaniem (O’Dwyer, Walsh, Leahy, 2018).
Obszarem wspólnym profesjonalnej terapii narracyjnej i opowiadania w grupach
samopomocowych jest docenienie doświadczeń osoby z jąkaniem będącej eksper‑
tem od swojego życia, która ma szansę podzielenia się swoją historią i odkrycia,
że jej doświadczenia są podobne do historii innych ludzi (Logan, 2013). Punktem
zbieżnym jest także naturalna i niejako uniwersalna dla gatunku ludzkiego zdolność
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do wypowiadania się w formie narracyjnej oraz sytuacja komunikacyjna dogodna
do uzewnętrznienia problemu z mową, czemu szczególnie sprzyja obecność osób
o podobnych perypetiach życiowych, które wchodzą w interakcje z innymi człon‑
kami grupy, dzieląc się informacjami na temat swoich problemów z niepłynnością,
sposobami ich rozwiązywania, refleksjami, wiedzą. Jak to ujmuje Logan (2013, 89–
90), opowieści pomagają uzyskać dostęp do „wewnętrznej wiedzy” na temat jąka‑
nia, która z jednej strony silnie wspomaga proces reinterpretacji własnego życia,
z drugiej zaś jest zbiorem wartościowych informacji i stanowi wsparcie dla innych.
Ludzie zdobywają wiedzę o sobie i świecie podczas obserwacji, naśladowania,
a także wymiany doświadczeń, co najefektywniej dokonuje się, gdy opowiadają so‑
bie wzajemnie o zdarzeniach z życia, odtwarzają jego ważne momenty i przemia‑
ny, porównują własne doświadczenia z doświadczeniami innych, wyciągają wnioski,
oceniają postępowanie swoje i cudze, próbują zrozumieć siebie i świat. Współczesny
kanadyjski filozof historii David Carr widzi opowiadanie o życiu jednostki jako spo‑
sób organizowania doświadczenia – narracja kieruje się w przeszłość, aby poddać ją
interpretacji, a także spójnie połączyć ją z teraźniejszością i przyszłością, a powta‑
rzające się rewizje biografii i reinterpretacje przeszłych wydarzeń, których dokonu‑
jemy, sprawiają, że wciąż budujemy swoją tożsamość (Carr, 1991, 45–99). Schemat
narracyjny psychologia widzi jako model odtwarzający świat, a osoby, które posiadły
umiejętność tworzenia spójnych autonarracji, czyli narracji o sobie samym, częściej
niż inne odnoszą w życiu sukcesy, ponieważ dzięki tworzeniu własnej spójnej nar‑
racyjnej tożsamości potrafią zaprogramować swoje postępowanie (Trzebiński, red.,
2002, 45–47). Ważnym nurtem badań psychologicznych jest zagadnienie tożsamości
narracyjnej, którą człowiek konstruuje dzięki odniesieniu teraźniejszości do przeszło‑
ści oraz projektowaniu przyszłych stanów w procesie samorozumienia (autonarracji)
(Rosner, 1999, 7–24). Forma autobiograficznej opowieści pomaga człowiekowi za‑
chować poczucie tożsamości, łącząc różne doświadczenia jednostki uporządkowane
w czasie (Trzebiński, red., 2002, 43; Baszczak, 2011, 128; Taylor, 2001, 36–37, 94–100).
Analizując funkcje opowiadań w codziennej komunikacji międzyludzkiej, Kata‑
rzyna Wyrwas (2014, 57–61) wskazała kilka celów, jakie przyświecają nadawcom
narracji potocznych, istotnych również dla grup samopomocy, w tym m.in.: pra‑
gnienie poinformowania o zdarzeniach, podzielenia się doświadczeniami (funkcja
informatywna), chęć skłonienia słuchacza do czegoś lub ostrzeżenia przed czymś
(funkcja impresywna, oddziaływanie dydaktyczne), uzewnętrznienie własnych do‑
znań (funkcja ekspresywna), swoista terapia dzięki zdystansowaniu się do proble‑
mów i poszukiwaniu rozwiązań (funkcja terapeutyczna), ujawnienie więzi między
rozmówcami, solidarności wynikającej z przeżywania podobnych stanów emocjo‑
nalnych w związku z analogicznymi doświadczeniami (funkcja integrująca, relacyj‑
na). Badaczka stwierdza:
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Opowiadania potoczne nader często pokazują sposoby radzenia sobie narratora
lub bohaterów z problemami, które na nich spadły. Problemy te bywają typowe,
a zatem mogą stać się udziałem każdego, przez co prezentowanie schematu wy‑
chodzenia z trudnej sytuacji daje odbiorcy wiedzę o tyle cenną, że usankcjonowa‑
ną autorytetem doświadczenia innej jednostki ludzkiej. W opowieściach z życia
odbiorcy szukają analogii do własnej sytuacji, perspektywy dla własnej egzysten‑
cji. Mogą z bezpiecznej odległości obserwować konsekwencje decyzji i czynów
postaci, a następnie wyciągnąć z opowieści wnioski przydatne we własnym przy‑
szłym postępowaniu. Słuchanie takich opowieści angażuje uczucia, inicjuje po‑
znanie emocjonalne, współodczuwanie z przeżyciami bohaterów, przez co pro‑
wadzi do zrozumienia własnych przeżyć i wyborów oraz do zdobycia użytecznej,
bo praktycznej wiedzy o ludzkim doświadczeniu, o sposobach funkcjonowania
w codziennym życiu. Obserwacja cudzych problemów utwierdza ponadto od‑
biorcę w przekonaniu, że wiele niekorzystnych i bolesnych zdarzeń można znieść,
zrozumieć, że można odnaleźć ich głębszy sens (Wyrwas, 2014, 67).

Jerome Bruner dowodził, że fakty ułożone w formie narracyjnej są dla człowieka
bardziej rzeczywiste, łatwiejsze do wyobrażenia i przyswojenia, dzięki czemu opo‑
wieści autobiograficzne umożliwiają interpretację i reinterpretację przeżyć, które
wykazują „podobieństwo do życia” (Bruner, 1990; Bruner, 2006, 181–208). Walorem
opowiadania wykorzystywanego do celów terapeutycznych jest zatem możliwość
transferu doświadczeń (Labov, 1997) między uczestnikami spotkań, transferu łatwo
przyswajalnej praktyki, co stanowi często inspirację do indywidualnych przemyśleń,
porządkowania wiedzy oraz podejmowania działań naprawczych we własnym życiu.

Środowisko ruchu samopomocy – sceptycyzm specjalistów
Niektórzy profesjonalni terapeuci mowy postrzegają grupy samopomocy sceptycz‑
nie, co prawdopodobnie może wynikać z niezrozumienia tematu i błędnych przeko‑
nań. W konsekwencji niektórzy specjaliści mogą niechętnie kierować swoich klien‑
tów do ruchu samopomocy, a nawet zniechęcać ich do korzystania z tych form
terapii (Silverman, 1992). Terapeuci nie akceptują faktu, iż bez względu na to, jakie
kroki poczynili lub poczynią, ich klienci mogą nadal się jąkać, nie widzą też potrze‑
by, aby ich klient w celu zachowania kontroli nad jąkaniem doświadczał ciągłego
wsparcia ze strony grup i korzyści wynikających z kontaktu z innymi osobami o po‑
dobnych doświadczeniach. Za brakiem zrozumienia pozytywnego wpływu tej for‑
my pomocy na osoby z jąkaniem może kryć się obawa przed porażką wynikającą
z faktu, że oczekiwania klienta w postaci wsparcia nie zostaną spełnione (Cooper,
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1986). Niezrozumienie specjalistów może wynikać z braku świadomości skali, w ja‑
kiej jąkanie wpływa na życie jąkającej się osoby, oraz tego, jak bardzo zaangażowa‑
nie w ruch samopomocy może przyczynić się do poprawy zdolności radzenia sobie
w życiu (Ramig, 1993). Trafnie tę kwestię ujmuje Diggs (1990), który podkreśla, iż sa‑
mopomoc i profesjonalna terapia mogą być niekolidującymi ze sobą podejściami do
problemu, niebezpieczeństwo powstaje wówczas, gdy jedna z grup uważa, że może
wykonać pracę drugiej. Kenneth St. Louis w prowadzonych badaniach zapytał osoby
z jąkaniem, jakiego rodzaju wsparcia oczekują. Respondenci m.in. z Polski wskazali,
że otrzymują lub chcieliby otrzymywać wsparcie ze strony innych osób z jąkaniem
oraz sami chcieliby dawać wsparcie takim osobom (St. Louis i in., 2019), co dobitnie
potwierdza zasadność istnienia takich grup. Zmiana postrzegania ruchu przez spe‑
cjalistów może nastąpić dzięki poszerzaniu ich świadomości. Warto poinformować,
że zmieniły się oczekiwania klientów, którzy obecnie widzą potrzebę uznania war‑
tości ruchu samopomocy jako profesjonalnego środowiska. Klienci są coraz bar‑
dziej zainteresowani przejęciem kontroli nad własnym życiem, a profesjonaliści mu‑
szą dostrzec ten trend i potencjalne korzyści płynące z samopomocy (Ramig, 1993).

Ania – studium przypadku
Na spotkaniach we wrocławskim Klubie J prowadzone były cykliczne warsztaty na
bazie autoterapii M. Frasera. Poszczególne kroki prezentowane podczas tych warsz‑
tatów koncentrowały się w szczególnym stopniu na zakładanej zmianie, wykony‑
waniu praktycznych ćwiczeń oraz na refleksjach nad danym krokiem. Na jednym
ze spotkań pojawiła się po raz pierwszy Ania, 17‑letnia uczennica liceum, jąkająca
się w stopniu średnim i traktująca swoje jąkanie jako poważny problem życiowy
i wstydliwą przypadłość. Takie podejście powodowało, że na pojawiające się bloki
w mowie reagowała wstydem, frustracją i złością, a w kontaktach z innymi przy‑
bierała lekko wycofaną postawę. Dla niemającej wcześniej do czynienia z terapia‑
mi licealistki spotkanie w klubie J było pierwszym kontaktem z formą autoterapii
propagowaną przez Frasera. Podczas spotkania zajmowano się dokładniej krokiem
„przyznanie się do jąkania”. Udział w warsztatach uświadomił Ani, że temat jąkania
jest zupełnie nieobecny w rozmowach z rodzicami, więc prawdopodobnie nie są
oni nawet świadomi tego, jaki duży jest to dla niej problem. Rodzina oczywiście
dostrzegała sposób mówienia Ani i domownicy pozwalali sobie na życzliwe – ich
zdaniem – żarty na ten temat, co Anię bardzo mocno frustrowało, a nie potrafiła
im przekazać, że tego typu zachowania są dla niej nieprzyjemne. Dostosowała się
do panującego w rodzinie sposobu traktowania jąkania i przyjmowała żarty, tole‑
rując związany z tym dyskomfort. Podczas spotkania Ania uświadomiła sobie, jak
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ważne jest przyznanie się do jąkania, a co za tym idzie – otwarty i uczciwy dialog
z bliskimi oraz innymi osobami. Można było zauważyć, że pobudziło ją to do re‑
fleksji i poruszyło. Na kolejnym spotkaniu okazało się, że skłoniło ją również do
działania. Ania porozmawiała ze swoją najbliższą rodziną o jąkaniu, wytłumaczyła
im, jaki stanowi to dla niej problem i jakiego wsparcia oczekuje. Bliscy zareagowali
pełnym zrozumieniem, byli też poruszeni, zwłaszcza ojciec, który nieświadomie po‑
wodował swoimi żartami dyskomfort córki. Ania potwierdziła, że jej decyzja o po‑
ruszeniu tematu jąkania w otwartej rozmowie z członkami rodziny diametralnie
wpłynęła na jakość jej życia, dodała jej pewności siebie, a dodatkowo pozytywnie
wpłynęła na płynność mowy.
Powyższy przykład pokazuje, że w pewnych okolicznościach wprowadzenie w ży‑
cie nawet pojedynczych kroków może znacznie poprawić komfort życia osób ją‑
kających się. Spotkanie w klubie J było tylko inspiracją do zmiany, podpowiedzią,
wskazaniem, a za wdrożenie zmiany w życie odpowiadała już tylko Ania. Z naszych
obserwacji wynika, że pewna grupa ćwiczeń zalecanych przez M. Frasera może
spowodować bardzo duże i natychmiastowe zmiany. Do ćwiczeń tych należą m.in.
wprowadzenie pseudobloków (intencjonalnego, sztucznego jąkania), po których
niektóre osoby jąkające się doświadczają niezwykle pozytywnych emocji. Często
pojawiają się komentarze typu „po raz pierwszy w życiu jąkałem się i miałem nad
tym pełną kontrolę”.

Basia – studium przypadku
W Katowicach działa Klub Ludzi Mówiących będący uniwersytecką grupą wsparcia.
W 2012 roku na jednym ze spotkań klubu pojawiła się Basia, ówczesna studentka
pedagogiki. Dziewczyna dwa lata temu ukończyła zmodyfikowaną terapię doktora
Chęćka oraz regularnie uczęszczała na spotkania katowickiego Klubu J. Dziewczy‑
na była nieśmiała, biernie uczestniczyła w spotkaniach. Z każdym spotkaniem Basia
coraz śmielej opowiadała o sobie – o tabu, jakim było w jej rodzinnym domu jąkanie,
o trudnościach w szkole, doświadczanym mobbingu ze strony szkolnych rówieśni‑
ków. Podczas spotkań Basia intensywnie pracowała nad identyfikacją swojego jąka‑
nia między innymi poprzez przyznanie się do przypadłości – na początek w struktu‑
rze grupy klubowej, następnie w środowisku pracy i rodzinie. Ważnym elementem
jej drogi było wykorzystanie podczas spotkań narracji jako sposobu poznawania
i nazywania emocji związanych z niepłynnością. Basia dzięki takim spotkaniom mo‑
gła odpowiedzieć na pytania dotyczące życia z jąkaniem, sposobów radzenia sobie
z nim oraz jej relacji ze społeczeństwem, co finalnie stało się ważną częścią proce‑
su identyfikacji i rekonstrukcji myślenia o własnym jąkaniu.
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Basia, odkąd po raz pierwszy przekroczyła klubowe progi, sukcesywnie zauważała
u siebie coraz większe odczulenie na jąkanie. Coraz śmielej zabierała głos podczas
grupowych spotkań, chętnie pomagała w przygotowywaniu spotkań prowadzącym
je studentkom logopedii. Podczas jednego z nich wygłosiła swoją pierwszą prezenta‑
cję na temat autoterapii Malcolma Frasera, której była zwolenniczką. Coraz częściej
pełniła rolę prowadzącej spotkania, na początku pod nieobecność prowadzących
studentek, następnie już w sposób w pełni zamierzony. Przełomem w jej autotera‑
pii było zaangażowanie się na Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Ka‑
towicach, na której Basia opowiedziała o metodzie autoterapii grupie specjalistów,
studentów w dziedzinie logopedii. Rola prelegentki podczas tak ważnego wydarze‑
nia logopedycznego była czymś, o czym nie pomyślałaby jeszcze rok wcześniej. Od
tej pory dziewczyna brała już systematycznie udział w różnych wydarzeniach doty‑
czących jąkania, m.in. w obchodach Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąka‑
nia, otwartych forach dyskusyjnych czy kolejnych edycjach Międzynarodowej Kon‑
ferencji Logopedycznej. Basię zafascynował temat jąkania u dzieci oraz młodzieży
i w tej przestrzeni obecnie działa najintensywniej, między innymi współprowadząc
warsztaty logopedyczne.
Basia jest świetnym przykładem osoby, która w sposób samodzielny podejmo‑
wała się różnych wyzwań – począwszy od samodzielnej decyzji o podjęciu terapii,
uczestnictwa w klubach dla osób z jąkaniem, po angażowanie się w przestrzeni lo‑
gopedycznej oraz samopomocowej (m.in. w prowadzenie warsztatów dla uczestni‑
ków ogólnopolskich zjazdów). Basia uczestniczyła ponadto dwukrotnie w treningu
interpersonalnym oraz korzystała z pomocy psychoterapeuty, co znacznie poprawi‑
ło jej kompetencje społeczne. Wydarzeniem dużej wagi było również przebiegnięcie
maratonu, który był dla dziewczyny dobitnym wyznacznikiem, jak wiele ograniczeń
tkwi wyłącznie w głowie. Połączenie pracy logopedycznej i psychologicznej (z ak‑
centem na tę drugą), działania na rzecz społeczności osób z jąkaniem oraz samo‑
dzielne podejmowanie wyzwań życiowych stanowią doskonały przykład autoterapii.
Osobisty sukces dziewczyny podparty był mądrym podejściem terapeutów jąkania,
którzy weszli w role partnerów, w pełni dostosowując się do jej potrzeb – w tym do
poziomu gotowości do podjęcia poszczególnych zadań. Tak rozumiany sukces Basi
z powodzeniem można uznać za sukces jej terapii.

Eryk – studium przypadku
Eryk, rocznik 1988, to ekstremalny przykład autoterapii jako formy pomagania so‑
bie, a przez to innym. Od dzieciństwa Erykowi towarzyszyło jąkanie. Chciał je ukryć,
zwłaszcza w szkole, stosowanie uników i ukrywanie problemu stało się sposobem
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radzenia sobie z trudnościami. Brak płynności w mówieniu nasilił się jeszcze bar‑
dziej wraz ze zwiększającą się samodzielnością: podjętymi w 2012 roku studiami,
mieszkaniem na własną rękę. Wtedy wzajemnie przeplatające się jąkanie i próby
jego skrywania utworzyły już kolejne, nakładające się na siebie warstwy stanowią‑
ce splot codziennych i nieustannie powtarzających się sytuacji oraz reakcji na nie.
Ukrywanie nie było jednak jedyną odpowiedzią Eryka na jąkanie – własne ograni‑
czenie stało się powodem do intensywnego zajęcia się tym tematem i uzasadniało
głębsze nim zainteresowanie. Pierwsze próby zrozumienia przyczyn i uwarunko‑
wań jąkania Eryk podjął jeszcze w gimnazjum, choć zakres informacji dostępnych
wtedy w internecie był znikomy. Eryk wracał czasem do poszukiwań, ale na tym
etapie życia problem mówienia nie był najbardziej istotny. Podczas studiów Eryk
rozpoczął roczną nieskuteczną terapię logopedyczną polegającą głównie na ćwi‑
czeniach – czytankach i łamańcach językowych. Zniechęcony brakiem rezultatów
Eryk podjął po raz kolejny próbę zdobycia potrzebnej wiedzy o jąkaniu. Korzystał
głównie z Internetu, który był już wtedy bogatym źródłem publikacji w języku an‑
gielskim. Pierwsza ważna książka to Stuttering recovery: personal and empirical perspectives autorstwa Dale’a F. Williamsa. Na tle ówczesnych polskich książek bazu‑
jących głównie na propozycjach ćwiczeń ta pozycja była całkiem inna – pozwoliła
na nowe spojrzenie na problem, refleksję, że dotychczas podejmowane działania
przynosiły skutek odwrotny od zamierzonego, wręcz pogłębiały problem, zamiast
go rozwiązywać. Potem przyszły kolejne objawienia: Self‑Therapy for the Stutterer
Malcolma Frasera, a następnie książka Advice for those who stutter oraz dużo innej
literatury, a także regularnie słuchane podcasty StutterTalk (https://stuttertalk.com).
Tu najciekawsze były odcinki z udziałem ekspertów. Szczególną książką okazała się
dla Eryka Clinical decision making in fluency disorders Waltera H. Manninga – bardzo
trudna i skomplikowana pozycja, ale również jedna z najbardziej wartościowych. To
ona dostarczyła odpowiedzi na wiele pytań, podpowiedziała, co konkretnie robić,
kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli. Kluczowe było samo podejście do nie‑
płynności oparte na skutecznej modyfikacji jąkania.
Eryk, rozumiejąc coraz bardziej tę zależność oraz obserwując na własnym przy‑
padku pozytywne skutki skupienia się na konkretnych zachowaniach i próbie ich
korekty, nie był w stanie w latach 2008–2012 znaleźć w Polsce terapeutów, którzy
zajmowaliby się nie tyle upłynnianiem mowy, co jej modyfikacją. Szukał alternaty‑
wy dla propagowanej wtedy metody tzw. fluency shaping – mowy nienaturalnej; nie
chciał zmieniać całkowicie sposobu mówienia, a jedynie pracować nad momentami,
kiedy był niepłynny (szczególnie na początku wypowiedzi). Zależało mu na odzy‑
skaniu kontroli nad mową, a sposób opanowania jąkania przedstawiony w zagra‑
nicznej literaturze był bardzo sugestywny, dokładnie wyjaśniał problem, uzasadniał
i argumentował efekty wprowadzenia modyfikacji.
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Kiełkujące idee i nowe pomysły skłoniły Eryka do poszukania grup wsparcia, ale
także miejsca, gdzie mógłby poznane metody propagować i poddać pod dyskusję.
Właściwym i zainteresowanym tematem kręgiem samopomocowym okazał się lo‑
kalny „Klub J”. W początkowej fazie było to środowisko odpowiednie, ale potem
okazało się niewystarczające. Kolejnym krokiem Eryka była współpraca z wiodącą
stroną internetową związaną z jąkaniem, na początku w charakterze wsparcia tech‑
nicznego, a ostatecznie w funkcji zarządzającego całym portalem. Prowadzenie tej
strony stało się formą autoterapii w bardzo konkretnym wymiarze – polegającym
głównie na tłumaczeniu wybranych teksów i udostępnianiu ich innym. Tekstów
przybywało, największa aktywność Eryka przypadła na lata 2012–2018, jego dzia‑
łalność translatorską uzupełniały dodatkowo fora i blogi.
Portal, który prowadził Eryk, nie ograniczał się tylko do kontaktów zdalnych, ale
propagował także wydarzenia związane z jąkaniem, między innymi zjazdy osób ją‑
kających się, podczas których Eryk wielokrotnie prowadził wykłady na temat auto‑
terapii. Trudno tu o wyraźne rozróżnienie motywów i skutków – determinacja Eryka
do pogłębiania wiedzy o jąkaniu przyczyniła się do powstania wszystkich jego pu‑
blikacji, a te z kolei motywowały go do dalszych intensywnych poszukiwań, zgodnie
zresztą z jego złotą zasadą zajęcia się problemem tak szybko, jak to możliwe, bez
odkładania i czekania, aż problem urośnie.
Wieloletnia aktywność w obszarze jąkania uczyniła z Eryka prawdziwego eks‑
perta w tej dziedzinie, zwłaszcza że swoją wiedzę pogłębiał, czytając większość do‑
stępnych na rynku światowych publikacji na ten temat, a poznane metody stoso‑
wał, skutecznie modyfikując swoje jąkanie. Nie byłoby to możliwe bez wyjątkowo
intensywnej pracy własnej połączonej z rozpowszechnianiem wiedzy wśród osób
jąkających się. Choć Eryk wciąż się jąka, doskonale radzi sobie z wypowiadaniem
się, nawet w bardzo trudnych sytuacjach, a umiejętność modyfikacji mowy i stoso‑
wania wyuczonych technik dają mu poczucie, że w każdej sytuacji i do każdej osoby
powie to, co chce, bez lęku, wstydu i poczucia utraty kontroli nad sobą.

Podsumowanie
Autoterapia, rozumiana jako samodzielne oraz pogłębione eksplorowanie tematu,
może stanowić jedną ze skutecznych form terapii dla osoby z jąkaniem. Ważny ob‑
szar rozwoju autoterapii stanowią niewątpliwie liczne inicjatywy ruchu samopomocy.
Na jakość pracy w duchu tej formy terapii wpływa również współpraca ze specjali‑
stą, który w pełni dostosowując narzędzia pracy do potrzeb klienta oraz zostawiając
mu możliwość decyzji i podejmowania działań, pełni rolę partnera. Ruch samopo‑
mocowy może ponadto stanowić i dla niego wartościowy obszar do doskonalenia
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swojego warsztatu pracy z osobami z jąkaniem – w myśl zasady EBP – rozwijając
profesjonalne doświadczenie.

Pytania kontrolne
1.
2.
3.
4.

Jakiego typu aktywności oferuje ruch samopomocy?
Co według terapeuty świadczy o skuteczności terapii?
Jakie postawy i przekonania wspomagają skuteczność autoterapii?
Jaki jest główny cel autoterapii według M. Frasera? Jakie zmiany ona wywołuje?

Rekomendowana literatura
Fraser, M. (2010). Self‑therapy for the stutterer. Eleventh edition. The Stuttering Foundation
of America.
Jankowska‑Szafarska, L., Suligowska, B., Kara, R., Kupiec, K., (red.). (2017). Życie z zacięciem.
Integralny przewodnik po jąkaniu. Wydawnictwo Edukacyjne.
Michta, I., Ploch, K. (2019). Rola autoterapii w jąkaniu – znaczenie grup samopomocowych.
Forum Logopedy, 31, 48–54.

Bibliografia
Adamczyk, B. (1998). Jąkanie jako góra lodowa. Logopedia, 25, 15–18.
Advice for those who stutter (1998). Stuttering Foundation of America. Publication no. 9. https://
www.stutteringhelp.org/sites/default/files/Migrate/book0009_may2010.pdf.
Baszczak, B. (2011). Tożsamość człowieka a pojęcie narracji. Analiza i Egzystencja, 14, 123–140.
Botterill, W. (2011). Developing the therapeutic relationship: From ‘expert’ professional to
‘expert’ person who stutters. Journal of Fluency Disorders, 36, 158–173.
Bruner, J. (1990). Życie jako narracja. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 3–17.
Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Universitas.
Carlisle, J. (1987). Self‑help groups: Perspectives and directions. An instructional guide for developing self‑help mutual aid groups. The National Self‑Help Clearinghouse.
Carr, D. (1991). Time, narrative and history. Studies in phenomenology and existential philosophy.
Indiana University Press.
Cheasman, C., Simpson, S., Everald, R. (2014). Acceptance and speech work: the challenge.
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 193, 72–81.

Rozdział 21: Pozainstytucjonalne wsparcie dla osób jąkających się…

647

Cooper, E.B. (1987). The chronic perseverative stuttering syndrome: Incurable stuttering. Journal of Fluency Disorders, 12, 381–388. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/1058-0360.0203.16.
Diggs, C.C. (1990). Self‑help for communication disorders. ASHA, 32, 32–34.
Fraser, M. (2010). Self‑therapy for the stutterer. Eleventh edition. The Stuttering Foundation
of America.
Gathmann, R.F. (1986). Diagnosing predominant factors responsible for improved fluency in four individuals involved in the self‑help process. Unpublished manuscript. Montclair State College.
Grzybowska‑Pawłyk, A. (1999). Od Van Ripera do Klubów J. Słowo Wyboiste,1, 8–10.
Guitar P., Peters, T. (2014). Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów. Centrum
Logopedyczne.
Hayes, S.C., Smith, S. (2014). W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem
i lękiem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Hunt, B. (1987). Self‑help for stutterers‑experience in Britain. W: L. Rustin, H. Pursor, D. Row‑
ley i in. (red.)., Progress in the treatment of fluency disorders. Taylor and Francis.
Jankowska‑Szafarska, L. (2017). Co działa w samopomocy? Szeroka perspektywa. W:
L. Jankowska‑Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu (s. 269–275). Wydawnictwo Edukacyjne.
Juros, A. (1999). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności samopomocowej: umacnianie
osoby, grupy i wspólnoty. Roczniki Psychologiczne, 1, s. 125–148.
Kabat‑Zinn, J. (2014). Gdziekolwiek jesteś, bądź. Przewodnik uważnego życia. Wydawnictwo
Czarna Owca.
Kaszyński H., Maciejewska O., Ornacka K. (2018). Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób
doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, 23, 57–67.
Katz, A.H., Bender, E. (1976). The strength in us: self‑help groups in the modern world. Frank‑
lin Watts.
Klein, J. (2012). Stuttering: The Great Paradox. W: A. Taro, P. Rietzes, D. Rietzes (red.)., Stuttering: inspiring stories and professional wisdom (s. 38–48). StutterTalk.
Kostecka, W. (2004). Zintegrowany program terapii osób jąkających się. AWH Antoni Dudek.
Labov, W. (1997). Some further steps in narrative analysis. Journal of Narrative and Life History, 7, 395–415. https://doi.org/10.1075/jnlh.7.49som.
Langdon, H.W., Tsei, P.T., Węsierska, K. (2015). Evidence‑based Practice in stuttering: views
from American and Polish clinical perspectives. Forum Logopedyczne, 23, 8–16.
Laszczyńska, A., Pakura, M. (2015). Jak sprostać wyzwaniom? Praca nad identyfikacją własne‑
go jąkania w grupie samopomocowej. W: K. Węsierska (red.), Zaburzenia płynności mowy.
Teoria i praktyka. T. 1 (s. 207–214). Wydawnictwo KOMLOGO – Uniwersytet Śląski.
Logan, J. (2013). New stories of stammering. A narrative approach. W: C. Cheasman, R. Everard,
S. Simpson (red.)., Stammering therapy from the inside. New perspectives on working with
young people and adults (s. 79–123). J&R Press Ltd.
Manning, W.H., DiLollo, A. (2012). Clinical decision making in fluency disorders. Plural Publishing.

648

Arkadiusz Ceglarski, Izabela Michta, Katarzyna Wyrwas

Michta, I., Mrozik, K., Pakura, M. (2016). Strefa płynnego jąkania i edukowania o jąkaniu na
Uniwersytecie Śląskim – Klub Ludzi Mówiących. Forum Logopedyczne, 24, 209–216.
Michta, I., Ploch, K. (2019). Rola autoterapii w jąkaniu – znaczenie grup samopomocowych.
Forum Logopedy, 31, 48–54.
O’Dwyer, M., Walsh, I.P., Leahy, M. (2018). The role of narratives in the development of stut‑
tering as a problem. American Journal of Speech‑Language Pathology, 27, 1164–1179. https://
doi.org/10.1044/2018_AJSLP-ODC11-17-0207.
Ramig, P. (1993). The impact of self‑help groups on persons who stutter: A call for research.
Journal of Fluency Disorders, 27, 351–361.
Ravid, B. (2018). Jąkanie to także możliwości. W: K. Węsierska (red.), K. Gaweł (współpr.), Zaburzenia płynności mowy (s. 311–322). Wydawnictwo Harmonia Universalis.
Reeves, L. (2006). The role of self‑help/mutual aid in addressing the needs of individuals who
stutter. W: N. Bernstein Ratner, J. Tetnowski (red.)., Current issues in stuttering researches
and practise (s. 255–278). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Rosner, K. (1999). Narracja jako struktura rozumienia. Teksty Drugie, 3, 7–15.
Ryan, F., O’Dwyer, M., Leahy, M.M. (2015). Separating the problem and the person. Insights
from narrative therapy with people who stutter. Topics in Language Disorders, 35, 267–274.
https://doi.org/10.1097/TLD.0000000000000062.
Silverman, F.H. (1992). Stuttering and Other Fluency Disorders. Prientice‑Hall.
St. Louis, K.O., Węsierska, K, Saad Merouwe, S., Abou Melhem, N., Dezort, J., Laciková, H.,
(2019). How should we interact with adults who stutter? Let’s hear from them. W: D. Tomai‑
uoli (red.), Proceedings of the 3rd International Conference on Stuttering (s. 172–183). Erickson.
Szmagalski, J. (1999). Grupa samopomocy. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (s. 94–96). Wydawnictwo Żak.
Taylor, C. (2001), Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej. Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Trichton, M., Raj, E.X. (2018). Peer support for people who stutter. History, benefits, and ac‑
cessibility. W: B.J. Amster, E.R. Klein (red.)., More than fluency. The social, emotional, and
cognitive dimensions of stuttering (s. 187–214). Plural Publishing Inc.
Trichton, M., Tetnowski, J. (2011). Self‑help conferences for people who stutter: A qualitative
investigation. Journal of Fluency Disorders, 36, 290–295.
Trzebiński, J., (red.). (2002). Narracja jako sposób rozumienia rzeczywistości. Gdańskie Wydaw‑
nictwo Psychologiczne.
Tuchowska, J., Węsierska, K. (2017). Rola grup samopomocowych dla osób jąkających się
w profilaktyce logopedycznej. W: K. Parys, M. Pasteczka, J. Sikorski (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno‑wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Konteksty
indywidualne i środowiskowe. T. 4.2 (s. 292–303). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.
Turnbull, J., Stewart, T. (2010). The dysfluency resource book. Speechmark Publishing.

Rozdział 21: Pozainstytucjonalne wsparcie dla osób jąkających się…

649

Urbaniak, K. (2010). Rola grup samopomocowych w redukcji logofobii u osób jąkających się. Nie‑
publikowana praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Woź‑
niaka. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu im. Marii Curie
‑Skłodowskiej, Lublin.
Węsierska, K., Szykowska, H., Szymura, A. (2013). Kluby „J”, Klub ludzi mówiących płynnie –
rola grup samopomocy dla osób jąkających się. Forum Logopedyczne, 21, 145–152.
Węsierska, K., Vanryckeghem, M., Jeziorczak, B., Wilk, B. (2014). Porównanie postaw komu‑
nikacyjnych mówiących płynnie i jąkających się polskojęzycznych dzieci w wieku przed‑
szkolnym. Forum Logopedyczne, 22, 145–152.
White, M., Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. W.W. Norton & Company.
Williams, D.F. (2006). Stuttering recovery: personal and empirical perspectives. Lawrence
Earlbaum Associates, Ltd.
Wyrwas, K. (2014). Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej. Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego. https://www.researchgate.net/publication/332379733_Opowia‑
dania_potoczne_w_swietle_genologii_lingwistycznej_Colloquial_stories_in_the_light_of_a_
linguistic_genology.
Yaruss, S.I., Quesal, R.W., Reeves, L. (2007). Self‑helps and mutual aid groups as an adjunct
to stuttering therapy. W: E.G. Conture, R.F. Curlee (red.)., Stuttering and related disorders
of fluency (s. 256–276). Thieme.

Netografia
StutterTalk: https://stuttertalk.com.
Veronica Walsh’s CBT Blog Dublin, Ireland: https://iveronicawalsh.wordpress.com.

Odpowiedzi do pytań kontrolnych
Rozdział 1: Kirsten Costain, Hilda Sønsterud
Między badaniami naukowymi a praktyką logopedyczną: w kierunku zintegrowanej terapii
mowy i języka
Odpowiedzi: 1: a, 2: c, 3: a, 4: b
Rozdział 2: Kurt Eggers
Stawanie się efektywnym logopedą specjalizującym się w zaburzeniach
płynności mowy
Odpowiedzi: 1: ab, 2: c, 3: cd, 4: acd
Rozdział 3: Ewa Ficek, Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska
Poradnictwo logopedyczne dla osób jąkających się i ich rodzin
Odpowiedzi: 1: bcd, 2: ac, 3: abc
Rozdział 4: Mary Weidner, Kenneth O. St. Louis
Zmiana społecznych postaw wobec jąkania
Odpowiedzi: 1: c, 2: a, 3: c, 4: d, 5: d
Rozdział 5: Carolyn Cheasman, Rachel Everard
Akceptacja a jąkanie
Odpowiedzi: 1: b, 2: c, 3: b, 4: d
Rodział 6: Martine Vanryckeghem
Ocena afektywnych, behawioralnych i kognitywnych aspektów jąkania – jak złożenie tych
elementów układanki prowadzi do diagnozy różnicowej i wyznacza cele terapii
Odpowiedzi: 1: d, 2: b, 3: c, 4: d, 5: e

652

Odpowiedzi do pytań kontrolnych

Rozdział 8: Sabine Van Eerdenbrugh, Sue O’Brian
Program Camperdown
Odpowiedzi: 1: c, 2: b, 3: c, 4: c, 5: b
Rozdział 10: Anke Kohmäscher, Patricia Sandrieser, Peter Schneider
KIDS – metoda modyfikacji jąkania dla dzieci w wieku szkolnym
Odpowiedzi: 1: abde, 2: acd, 3: a, 4: bcde, 5: bde
Rozdział 11: George Fourlas, Dimitris Marousos
Lexipontix – zintegrowana terapia jąkania dla dzieci jąkających się
Odpowiedzi: A.1: c, A.2: a, B.1: d, B.2: cd, C.1: a, D.1: bc, D.2: ab.
Rozdział 12: Hilda Sønsterud
Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania dla osób dorosłych (MIST)
Odpowiedzi: 1: b, 2: c, 3: b, 4: c
Rozdział 14: Stine Brubak
Refleksje logopedy na temat terapii grupowej
Odpowiedzi: 1: d, 2: b, 3: c, 4: e
Rozdział 16: Hilda Sønsterud
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) i jej zastosowanie w terapii jąkania
Odpowiedzi: 1: c, 2: a, 3: c, 4: b
Rozdział 17: Aleksandra Krawczyk, Selma Saad Merouwe
Jąkanie i bilingwizm u dzieci i dorosłych: obecne badania i przyszłe zmiany
Odpowiedzi: 1: c, 2: a, 3: bd, 4: bc
Rozdział 18: Kirsten Howells, Jenny Packer
Jąkanie nabyte: diagnostyka różnicowa, zagadnienia terapeutyczne i możliwości wsparcia
Odpowiedzi: 1: d, 2: b, 3: a, 4: b
Rozdział 19: Erik X. Raj
Śmiech w terapii – zastosowanie zabawnych aplikacji komputerowych jako bodźca
do poważnych rozmów o jąkaniu
Odpowiedzi: 1: b, 2: c, 3: d, 4: a, 5: b
Rozdział 20: Joseph Agius
Kreatywność i humor. Radość budowania poczucia pewności siebie u jąkających się
dzieci i dorosłych
Odpowiedzi: 1: c, 2: b, 3: a

Miejsce na notatki

654

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

655

656

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

657

658

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

659

660

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

661

662

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

663

664

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

665

666

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

667

668

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

669

670

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

671

Dialog bez barier: kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu / pod redakcją
Katarzyny Węsierskiej i Hildy Sønsterud. - Chorzów: Fundacja Wiedzy i Dialogu
Społecznego Agere Aude, 2021

Tłumaczenie
Małgorzata Kądzioła i Aleksandra Boroń (rozdział 10)
Redakcja językowa
Ewa Ficek i Katarzyna Wyrwas
Korekta
Ewa Ficek, Małgorzata Grzonka i Katarzyna Wyrwas
Projekt graficzny i łamanie
Beata Klyta
Projekt okładki i strony tytułowej
Jarosław Telenga

Podręcznik jest dostępny na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY‑SA 4.0)

ISBN 978‑83‑951069‑2-7
Copyright tekstów © by Autorzy, 2021
Copyright wydania podręcznika © by Agere Aude, 2021

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
www.agereaude.pl

Wyd. I. Ark. druk. 42,0. Ark. wyd. 46,5.
Złożono krojem pisma: Lato (autor: Łukasz Dziedzic)

