
Streszczenie: 

Terapia Interakcyjna Rodzic-Dziecko PALIN 

PCI jest metodą łączącą elementy 

interwencji pośredniej i bezpośredniej. 

Poster przedstawia jej zastosowanie             

u 6- letniego chłopca. Zawiera cele 

terapeutyczne pracy z rodziną, opis 

organizacji terapii, uzyskane efekty oraz 

proces ich monitorowania przez rok         

od zakończenia działań terapeutycznych.

Podsumowanie:
Wyniki analizy studium przypadku pracy     

z rodziną potwierdziły skuteczność 

zastosowanej metody. Terapia metodą 

PALIN PCI wpłynęła na redukcję objawów 

jąkania, zwiększenie poczucia kontroli nad 

własną mową u dziecka oraz zwiększenie 

pewności siebie rodziców w radzeniu sobie 

z jąkaniem i wychowaniem syna. 

Kluczowym osiągnięciem  w terapii było 

zauważenie natury i osobowości chłopca, 

jego potrzeb i mocnych stron oraz 

rozwinięcie u rodziców zrozumienia            

i akceptacji jego sposobów wyrażania 

siebie. To pozwoliło im dać dziecku 

wsparcie i towarzyszyć w jego rozwoju.
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Przesiewowe badanie logopedyczne:

• mama jąkała się w dzieciństwie,

• objawy jąkania utrzymują się na stałym 
poziomie (nie maleją),

• niepokój rodziców z powodu jąkania syna,

• jąkanie utrzymuje się dłużej niż rok,

• chłopiec jest świadomy swego jąkania,

• mowa rozwinięta ponadnormatywnie.

Diagnoza:   
Typ niepłynności: powtarzanie słów, sylab, głosek, prolongacje, 

blokowanie. Bardzo silne jąkanie. 27% niepłynności; 8-10 
powtórzeń; mrużenie oczu, chrząkanie, ruchy głowy, zadyszka, 

modulacja głosu wznosząca. Rozwój mowy – powyżej norm 
wiekowych, bardzo bogate słownictwo. Rozwój artykulacji –

opóźniony; niemowlęcy sposób połykania. Sprawność społeczna: 
krótki czas koncentracji na komunikacji, ekspresja ciała 

nadmierna w sytuacji podekscytowania, trudności z czekaniem 
na swoją kolej, świadomy zaburzenia, ale bez lęku przed 

komunikacją. Postawy rodziców: wysoki niepokój – Mama 5, 
Tata 6 na skali 7-stopniowej, dużo bezradności w radzeniu sobie 

z jąkaniem i zachowaniem syna.

Wybór postępowania 
terapeutycznego: 
Zaproponowałam rodzicom 
metodę PALIN PCI ponieważ:

• rodzice poszukiwali 
sposobów w jaki mogliby 
pomóc synowi, a to, co 
robili do tej pory nie 
przynosiło skutku,

• nie rozmawiali z synem o 
jąkaniu,

• chłopiec przeżywał dużo 
emocji, ale trudno mu było 
z nimi sobie radzić,

• miał  trudności z 
zaakceptowaniem porażki. 

Okres wdrażania (6 tygodni) 

Zastosowane przez rodziców :

strategie komunikacyjne: wolne tempo mówienia i stosowanie pauz, uważne 
słuchanie syna, krótkie komentarze podczas zabawy, oddawanie dziecku 

przewodnictwa w zabawie. 

Wdrożone strategie interakcyjne: budowanie u dziecka wiary w siebie, 
wspieranie dziecka w radzeniu sobie z uczuciami, mówienie po kolei, otwarte 

mówienie o jąkaniu. 

Pozostałe wprowadzone zmiany: wcześniejsze kładzenie syna spać, 
wprowadzono zwyczaj krótkich rozmów po przedszkolu, aby chłopiec mógł się 

wyciszyć.

Okres utrwalania (6 tygodni)                    
Rodzice utrwalali wprowadzone w 

okresie wdrażania strategie 
komunikacyjne i interakcyjne

Powtórne badanie logopedyczne:                           
Procent niepłynności - 12%; ilość powtórzeń – 4-5 ; bez zmian na 
twarzy. Postawy rodziców: obniżony niepokój o syna – Mama 3, 
Tata -3 na skali 7-stopniowej. Rodzice uważali, że są bardziej 

świadomi komunikatów kierowanych do dziecka i stosują takie, 
które sprzyjają płynności. Mama zauważyła, że jest bardzo 

krytyczna wobec samej siebie i że to jej przeszkadza. Rodzice 
powiedzieli, że potrzebują znaleźć sposoby, aby wyciszyć syna, 
gdy pobudzenie pogarsza mowę. Poprosili o nauczenie chłopca 

robienia pauz w mowie – ustalono 2 spotkania poświęcone terapii 
bezpośredniej z dzieckiem.

Diagnoza

Wprowadzenie: Metoda PALIN PCI obejmuje pośrednie i bezpośrednie oddziaływania

terapeutyczne, których celem jest wprowadzenie zmian w rodzinnym środowisku. Celem oddziaływań

pośrednich jest zmiana sposobów interakcji między dzieckiem a rodzicami. Celem oddziaływań

bezpośrednich jest dokonanie modyfikacji w sposobie mówienia dziecka tj. zwolnienia tempa,

łagodnego rozpoczynania wypowiedzi oraz robienia pauz w trakcie mówienia. Kluczową rolę w terapii

odgrywają rodzice.

Metodologia badań:
Zastosowano metodę opisu przypadku. 

Materiał badawczy był gromadzony we 

wszystkich fazach procesu 

terapeutycznego: w trakcie badania 

przesiewowego, pełnej diagnozy, terapii 

pośredniej (etap wdrażania strategii i etap 

utrwalania strategii), badaniu kontrolnym, 

terapii bezpośredniej i monitorowaniu 

przebiegu terapii. W metodzie 

indywidualnego przypadku do badań 

wykorzystano: wywiad, obserwację, analizę 

dokumentów, analizę nagrań audio i video 

oraz wyniki badań rodziców Skalą Palin dla 

rodzica dziecka jąkającego się – Palin

Parent Rating Scales.

Terapia

Po 3 miesiącach:

Rodzaj niepłynności: małe zacięcia na 
początku wypowiedzi. Rodzice spokojni o losy 

chłopca w szkole. Mama podjęła decyzję o 
rezygnacji z pracy po południu i spędzaniu większej 
ilości czasu w domu. Chłopiec wycisza się szybciej -
kiedy pojawia się jąkanie – zwalnia tempo mowy. 

Po 6 miesiącach:                                        
Jąkanie pojawia się sporadycznie w sytuacji 

rywalizacji z bratem lub kolegą. Potrafią 
zrezygnować z czegoś, na czym im zależy, a czego 
syn nie chce.„Mamy lepszy kontakt z synem, lepiej 
go rozumiemy”. Rodzice podjęli decyzję o zapisaniu 

chłopca na zajęcia integracji sensorycznej

Po 12 miesiącach: Badanie mowy: Opowiadanie - 2,5% niepłynności. Dialog – 3,5 % niepłynności. Maksymalnie 2 
powtórzenia sylab lub wtrącenia „hm,yy”. Między zdaniami robi krótkie pauzy, co upłynnia mowę. Potrafi skontrolować 

tempo mowy w trakcie wypowiedzi. Rodzice nie martwią się jąkaniem w ogóle. Uważają, że Jaś z obecną postacią 
jąkania jest szczęśliwy. Martwią się natomiast, że w szkole nauczyciele nie wierzą, iż Jaś miał kiedyś problem z jąkaniem 
i oczekują od niego natychmiastowych odpowiedzi. Rodzice w domu zaś dają mu czas, bo wiedzą , że wtedy mowa jest 

płynniejsza i Janek mówi to, co chce powiedzieć. Poprosili o opinię do szkoły z informacją, jakie zasady należy stosować 
w komunikacji.

Monitorowanie

1Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu, Gabinet Specjalistycznej Terapii Logopedycznej we Wrocławiu 


