
 

 

 

 

IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 

Diagnoza, profilaktyka i terapia jąkania - aktualne trendy  

 

19 października 2019 r. 

Hotel Novotel ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa 

 

Program konferencji: 

 

Panel I: Ocena płynności mowy a rzetelna diagnoza i prawidłowe formułowanie celów terapii 

• Elementy  wielowymiarowej oceny – pogłębiony wywiad i obserwacje kliniczne jako 

podstawa prawidłowej diagnozy.  

• Standaryzowane testy – jak prawidłowo oceniać płynność mowy? 

• Diagnoza różnicowa  a podjęcie skutecznej terapii – na co należy zwrócić uwagę? 

• Cząstkowe oceny płynności i identyfikacja „punktów zainteresowań” przy określaniu  planu 

terapii  

 

Panel II: Profilaktyka i wczesna interwencja w jąkaniu  

• Fazy rozwoju jąkania na poszczególnych etapach życia a układanie planu terapii  

• Profilaktyka proaktywna –  w jaki sposób zmieniać postawę osoby jąkającej się wobec jej 

problemu? 

• Profilaktyka wtórna - badania przesiewowe a ocena czynników ryzyka i wczesna interwencja 

w jąkaniu u dzieci  

• Profilaktyka reaktywna, czyli sposoby wspomagania  skuteczności terapii utrwalonego jąkania  

 

Panel III: Wybrane metody terapii jąkania dzieci i dorosłych 

 

1. DCM, Palin PCI, Mini-KIDS, Lidcombe Program, MPB - terapia jąkania dzieci  

• Prawidłowa diagnoza dziecka z niepłynnością mowy – niezbędne elementy procesu 

diagnostycznego  

• DCM, Palin PCI, Mini-KIDS, Lidcombe Program  - jak dobrać w gąszczu metod adekwatną 

terapię do konkretnego przypadku  

• Mówienie bardziej płynne, modyfikacja jąkania a podejścia zintegrowane – kiedy 

stosować daną metodę terapeutyczną u dzieci starszych  

• Działania podtrzymujące efekty terapii - tworzenie korzystnych warunków w otoczeniu 

dziecka z niepłynnością mowy  
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• Jak uczyć reagowania na jąkanie osoby z otoczenia jąkających się?  -  rola bliskich  w 

komunikacji w procesie terapeutycznym 

 

2. Mówienie bardziej płynne  -  terapia jąkania dorosłych  

• Mówienie bardziej płynne (MPB) - podejście terapeutyczne u osób z zaburzoną 

płynnością mówienia  

• Mówienie bardziej płynne (MPB) i Jąkanie bardziej płynne (JPB), czyli różnice między 

podejściem terapeutycznym  

•  Mówienie zintegrowane (MZi) – jak stosować w praktyce? 

• Case studies dorosłych osób jąkających się -  terapia wg Zmodyfikowanego Programu 

Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się  

 

Panel IV:  Wykorzystanie podejść psychologicznych w interwencji logopedycznej 

1. Modyfikacja jąkania - praca nad zmianą a akceptacja niepłynności mowy  

• Wpływ na sposób jąkania – jak nauczyć odkrywania możliwości oddziaływania na jąkanie?  

• W jaki sposób rozwijać poczucie sprawstwa podczas bloków? – na co terapeuta musi 

zwracać uwagę 

• Akceptacja jąkania – w jaki sposób motywować do kontynuowania konstruktywnej pracy 

pomimo niedoskonałych efektów 

2.  Rola akceptacji i uważności w terapii jąkania  

• Możliwości zastosowania Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz podejść opartych 

na uważności (MBA) w terapii jąkania   

• ACT i MBA  w praktyce logopedycznej – jak wdrażać podejście psychoterapeutyczne w 

terapii jąkania? 

• Dlaczego to działa? Korzyści płynące z włączenia ACT i MBA do terapii jąkania  

 

Wykładowcy:  

Gość specjalny: prof. Martine Vanryckeghem 

Dr hab. Katarzyna Węsierska, dr n. hum. Mieczysław Chęciek, Aleksandra Boroń, Lucyna 

Jankowska-Szafarska, Anna Szerszeńska  

Więcej informacji: www.konferencja-logopedyczna.pl 

 


