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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;
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• 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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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.

Rys.2. Diagram Lexipontix – prezentacja opisowa

Funkcja ciała

Czynniki indywidualne

Aktywność/uczestnictwo

Czynniki środowiskowe

Funkcja ciała
• płynność
• koordynacja motoryczna
• umiejętności językowe
• funkcje wykonawcze
• temperament

Czynniki indywidualne
• poznawcze
• emocjonalne
• behawioralne
• informacje osobiste

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
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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.
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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

Rekrutacja  
sojuszników

Sojusz  
nauczycieli

(lista nie jest pełna) (lista nie jest pełna)

Struktura 
podstawowa

•	dziecko	dowodzi	
w	grze

•	dziecko	jest	dowód-
cą	w	sojuszu

•	czas	specjalny
•	pochwała
•	desentyzacja/
otwarte	mówienie	o	
jąkaniu

Struktura 
modułowa

•	modyfikacja	tempa	
komunikacji

•	modyfikacje	lingwi-
styczne

•	desentyzacja/
otwarte	mówienie	o	
jąkaniu

•	mówienie	po	kolei

•	„reklama”
•	 rekrutacja	sojusz-
ników

•	asertywność

•	edukowanie	
kolegów	ze	szkoły	i	
nauczycieli

•	 rekrutowanie	so-
juszników	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.
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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
Aktywności/udział w codziennych 

aktywnościach

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

W domu: aktywny udział w rodzinnych roz-
mowach, okazjonalne kłamstwa  i  łatwa  iry-
tacja prowadząca do kłótni.
Rodzice  okazują  zmartwienie,  strach,  nie-
pewność i niepokój związany z jąkaniem.
W szkole: wysokie osiągnięcia w pracach pi-
semnych, 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,  za-
jęcia pozalekcyjne).
Negatywny wpływ na zadowolenie z życia
(wynik OASES S=3,55).
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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  sie-
bie,  znajome  reakcje  poznawcze  (zawiodę,	
będą	mi	dokuczać).
Reakcje  emocjonalne:  lęk,  strach,  zakłopo-
tanie.
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,  od-
porność, wytrwałość.
Negatywne  nastawienie  do  komunikacji 
(wynik CAT=22/33).

Największe  nadzieje  rodziców:  łatwiejsze 
wypowiadanie słów, Mary nabierze pewno-
ści siebie i osiągnie spokój.
Tata  długo  pracuje,  mama  niezatrudnio-
na,  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  nauczy-
ciel  otwarty  na  nową wiedzę  i  gotowy  do 
współpracy.
Stereotypy  środowiskowe:  jąkanie  jest  cho-
robą  psychiczną,  dokuczanie  z  powodu  ją-
kania i wagi ciała w szkole.
Firmy  ubezpieczeniowe  obejmują  terapię 
mowy  (wydatki),  zapewnienie  profesjonal-
nej 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 
giełkot.
Płynność:  spontaniczne  mówienie  %SS=7, 
czytanie  %SS=4  i  SR=4/10.  Głównie  po-
wtarzanie sylab i łagodne prolongacje. Brak 
współtowarzyszących ruchów ciała.

W domu:  jąkanie  ma  niekorzystny  wpływ 
na rodziców, powoduje nerwowość, smutek, 
kłótnie małżeńskie, poczucie winy.
Peter  jest mniej dotknięty  swoim  jąkaniem, 
„jąkanie nie jest wielką sprawą” dla niego. 

cd. tabela 2. 
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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 na-
turalność.
Dobra kordynacja oromotoryczna.
Zdolności  językowe:  niska  umiejętność  nar-
racji,  brak  organizacji  w  długich  wypowie-
dziach, przy argumentowaniu i wyjaśnianiu.
Osobowość:  wrażliwość,  niska  zdolność  sa-
moregulacji,  dobra  adaptacja  do  nowych 
czynników.
Funkcje  wykonawcze:  trudności  w  utrzymy-
waniu uwagi, kontrola hamująca pamięć robo-
czą, organizacja i praca z wyznaczonym celem.

Zachęcany  do  udziału w  codziennych  obo-
wiązkach  rodzinnych  (zakupy,  sprzątanie). 
Brak próby większego zaangażowania dziec-
ka.
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 zaanga-
żowany w interakcje z innymi, nigdy nie jest 
sam. Peter angażuje się towarzysko i dobrze 
się bawi z innymi. (dobre samopoczucie i za-
dowolenie 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 mó-
wieniu 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 pomaga-
ją mi w rozmowach. Nauczę się mówić wol-
no 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  ję-
zyków obcych.
Cechy  osobiste:  towarzyski,  szczęśliwy,  dy-
plomatyczny, wytrwały, wysportowany.
Uczęszcza do 4. klasy szkoły podstawowej – 
średnie oceny.
Niski wynik w teście nastawienia do komu-
nikacji (CAT = 6/33).

Największe  nadzieje  rodziców  Petera  doty-
czące wyników terapii:  aby  Peter  lepiej  kon-
trolował swoją mowę, a my jako rodzice czuli 
mniej  obaw  i  więcej  pewności  co  do  jego 
przyszłości.
Piotr  jest  jedynakiem,  oboje  rodziców  pra-
cują w godzinach przedpołudniowych.
Oboje rodziców zmagają się z szybkim tem-
pem 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  szu-
ka 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.

cd. tabela 3. 
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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  po-
czątkowych.  Towarzyszące  czynniki  fizycz-
ne: nagłe ruchy dłoni towarzyszące blokom.
Tempo  artykulacji:  typowe  tempo  mowy 
z  nagłymi  zrywami,  oddziałującymi  nega-
tywnie na naturalność wypowiedzi.
Zdolności językowe: średnie wyniki z testów.
Funkcje  wykonawcze:  trudności  w  projek-
tach wymagających stałej uwagi,  zdolności 
organizacyjnych i działaniu z wyznaczonym 
celem.
Osobowość:  dobra  samoregulacja,  duża  re-
aktywność na błędy.
Przedwczesny poród. Brak opóźnień na po-
szczególnych etapach rozwoju.

Wszyscy  członkowie  rodziny  (wliczając 
Giannisa) przerywają sobie nawzajem w roz-
mowie – trudności w dochodzeniu do głosu 
są  zgłaszane.  Giannis  w  pełni  uczestniczy 
w rodzinnych rozmowach  i odbiera wszyst-
kie  przychodzące  rozmowy  telefoniczne. 
Czasami wypowiedzi Giannisa stają się nie-
zrozumiałe ze względu na wysoką częstotli-
wość jąkania.
W szkole: aktywny udział w lekcjach i szkol-
nych wydarzeniach.  Zgłasza  się  z  zapałem, 
nie poddaje się nawet w dni z nasilonym ją-
kaniem.
W  grupach  rówieśników:  kilku  przyjaciół  – 
koledzy  z  przedszkola.  Łatwa,  bezwysiłko-
wa  komunikacja  z  rówieśnikami.  Uczucie 
dyskomfortu, gdy ktoś pyta o jąkanie – nie 
wie zbyt wiele.
Życie  publiczne/towarzyskie:  często  zapra-
szany 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  prost-
sze, żeby wyeliminować dokuczanie”.
Uczęszcza  do  6.  klasy  –  średnie  szkolne 
osiągnięcia.
Negatywne  nastawienie  do  mówienia  i  te-
rapii  logopedycznej  („nudna”). 4  lata terapii 
z nastawieniem na fonologię i płynność.
Czynniki poznawcze: „Nie mówię dobrze jak 
inne  dzieci. Mówienie  jest  trudne. Moi  ro-
dzice martwią się o moje wypowiedzi. Jąka-
nie jest moją wadą”.
Emocje: rozczarowanie się i zmęczenie.

Największe nadzieje rodziców dotyczące wy-
ników terapii: poprawa mówienia, aby Gian-
nis czuł się silny emocjonalnie.
Rodzina 4 osobowa: młodsza siostra, 6 lat.
Rodzice długo pracują, w domu są wieczo-
rami. 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,  ko-
rzystać  z  technik  mówienia  nauczonych 
w trakcie terapii”.
Nauczyciel niechętny do współpracy.
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Arkusz programowania terapii: Giannis, 11 lat

Zachowania: jąkanie jest otwarcie omawiane. 
Ćwiczenia  z  technikami mowy  (głośne  czy-
tanie w wolnym tempie) często, ale techniki 
nie są stosowane w codziennym komuniko-
waniu 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 doświad-
cza 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

Strategie	sojuszu	–	niebieskie	narzędzia

1.	 Strategie	interakcji	sojuszu X X

2.	 	Strategie	umocnienia	sojuszu X X

3.	Rekrutacja	nowych	sojuszników X 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

cd. tabela 4. 
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Mary Peter Giannis

4.	 Eksperymenty	behawioralne X

5.	Dobrowolne	jąkanie	(mysi	spacer) X X

6.	 Rozwiązanie	problemu X X

Techniki	mowy	–	żółte	narzędzia

1.	 Dobrowolne	jąkanie	(mowa	Babel) X

2.	 Przedłużona	mowa	(mowa	parkour) X

3.	Łatwy	początek	(mowa	samolocikowa) X X

4.	 Stosowanie	pauz	(mowa	autobusikowa) X

5.	Modyfikacja/anulowanie	po	bloku	(mowa	rykoszet) 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 

cd. tabela 4. 
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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;

C. 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.

http://www.europeanfluencyspecialists.eu
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D. 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.

E. 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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