
Dr hab. Katarzyna Węsierska jest akredytowanym 
przez the Michael Palin Centre for Stammering 
Children (London, UK) trenerem metody i jest 
uprawniona do  szkolenia polskich logopedów 
w zakresie wdrażania metody Palin PCI.

Terapeuci:
Terapeuci Centrum Logopedycznego w  Katowi-
cach posiadają pełne uprawnienia do prowadzenia 
terapii metodą Palin PCI.

Nasi logopedzi są specjalistami, którzy dysponują 
aktualną wiedzą i  bogatym doświadczeniem 
w zakresie jąkania. 

Nasz zespół stale się doskonali, by zapewnić 
ciągły, profesjonalny rozwój.

Jesteśmy otwarci na informacje zwrotne o naszych 
działaniach we  wdrażanej przez nas interwencji 
logopedycznej.

Terapia pozwoliła nam lepiej zrozumieć jąka-
nie i nie jest już dla nas tematem tabu. Nasz 
synek jest spokojny, nawet gdy się zająknie – 
widzi i czuje, że dla nas nie jest to już problem. 
Wiemy, jak mu pomagać w tych trudnych 
chwilach, gdy mówi mu się gorzej…

                                 tata 7-letniego Franka 

Dzięki terapii oboje z mężem nauczyliśmy się, 
jak skutecznie radzić sobie z jąkaniem naszej 
córeczki, ale jeszcze bardziej doceniamy to, że 
staliśmy się znacznie bardziej świadomymi 
rodzicami. Potrafimy lepiej radzić sobie 
z różnymi problemami rodzicielskimi – nie 
tylko tymi związanymi z mówieniem. Zarówno 
Maja, która zmagała się z  jąkaniem, jak  i  jej 
młodsza siostra zdecydowanie skorzystały na 
naszym udziale w tej terapii…
      mama 5-letniej Mai

Dzięki terapii syn stał się bardziej pewny 
siebie. Kiedyś był bardzo nieśmiały i wycofany. 
My nauczyliśmy się, jak go podbudowywać 
i ośmielać – teraz to zupełnie inny dzieciak. 
Znacznie mniej martwimy się, gdy się zająk-
nie, on sam dobrze sobie z tym radzi…  

                              mama 6-letniego Adama

Po terapii problem jąkania w naszej rodzinie 
zszedł na dalszy plan – potrafimy się cieszyć 
naszymi dziećmi. Udział w terapii dał mi 
poczucie większej pewności siebie, lepiej rozu-
miem potrzeby moich dzieci i potrafię na nie 
odpowiadać, jestem bardziej konsekwentny 
i  znacznie mniej obawiam się o  przyszłość 
naszej córki…    
   tata 5-letniej Oli
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Rodzice:
W terapii uczestniczą oboje rodzice (poza sytuacją, 
gdy dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej).

Rodzice wdrażają w domu program zgodnie 
z ustaleniami poczynionymi z terapeutą. 

W razie jakichkolwiek obaw związanych z wdraża-
niem terapii wskazane jest niezwłoczne skontak-
towanie się z terapeutą. 

Rodzice nie wywołują jąkania, nie są winni temu, 
że dziecko zaczyna się jąkać.
Rodzice mogą mieć znaczny wpływ na  rozwój 
mowy i języka dziecka oraz nabywanie umiejętno-
ści płynnego wypowiadania się. 

Ewaluacja postępów:
Po analizie postępów dziecka rodzice wspólnie
z terapeutą rozważają poziom płynności dziecka. 
Jeśli uznają, że jest zadowalający, kończy się tera-
pia, jeśli nie – następuje kolejny etap terapii (bez-
pośredniej pracy z dzieckiem). 
Jest to zależne od indywidualnych predyspozycji 
dziecka. 

Palin PCI – Terapia interakcyjna 
rodzic–dziecko dla jąkających się 

dzieci w wieku do lat 7 

Ulotka prezentuje krótki opis praktycznej 
interwencji w jąkaniu wczesnodziecięcym – 
terapii interakcyjnej rodzic–dziecko Palin PCI. 

Podejście to było tworzone przez wiele lat 
przez zespół specjalistów z  ośrodka im. 
M. Palina w Londynie (Wielka Brytania).

Udowodniono, że rodzice nie wywołują jąka-
nia oraz że są najważniejszymi osobami, które 
mogą skutecznie pomóc dziecku. 

Jąkanie u małych dzieci może być zmienne 
oraz nieprzewidywalne. 

Często można zaobserwować, że kiedy dzieci 
mówią wolniej lub dają sobie czas na zaplano-
wanie wypowiedzi, bardziej prawdopodobne 
jest, że ich mowa będzie bardziej płynna. 

Mówienie małemu dziecku, co powinno robić 
(np. zwolnić mowę), jest często bezskuteczne. 
Poprzez modelowanie sposobu mówienia 
rodzice mogą je efektywnie wspierać i ułatwiać 
swobodę wypowiedzi.

Rodzice – przy wsparciu terapeuty – są najlep-
szymi osobami, które mogą modelować wdra-
żanie pomocnych strategii – pomagać dzieciom 
w tym, by ich mowa stawała się coraz płynniejsza.  

Terapia jest zwykle powolnym procesem. Nie 
należy oczekiwać błyskawicznych efektów. 

Pierwsza część programu składa się z 6 spotkań.

Następny okres to 6 tygodni utrwalania efektów 
terapii w warunkach domowych – w tym czasie 
opiekunowie wdrażają opanowane wcześniej 
strategie wspomagające płynność mowy dziecka.

Kolejny etap to badanie kontrolne – analiza 
postępów dziecka i podjęcie wspólnie z rodzica-
mi decyzji o dalszym postępowaniu:  zakończe-
niu terapii lub wprowadzeniu strategii ukierun-
kowanych na  bezpośrednią pracę nad mową 
dziecka z jego aktywnym udziałem. 

–

–

–

Diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego 
jest prowadzona przez zespół wykwalifikowanych 
specjalistów – stale pogłębiających swoją wiedzę
i doskonalących kompetencje terapeutyczne. 
Interwencja logopedyczna wdrażana w  naszym 
centrum wpisuje się  w  model praktyki logope-
dycznej opartej na  dowodach (evidence-based 
practice).

Terapia interakcyjna 
rodzic–dziecko Palin PCI

Łączy w sobie elementy pośredniego i  bezpo-
średniego podejścia terapeutycznego i jest odpo-
wiednia w pracy z małymi dziećmi.
Kluczowym ogniwem w tym podejściu terapeu-
tycznym są rodzice, gdyż wspólnie z  terapeutą 
tworzą indywidualny program terapii.

Zarys programu: 


