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Skupiając się na logopedycznej terapii jąkania, celem prowadzonych badań był opis metody „wystukiwania sylab”, jej wpływ na płynność
i prędkość mówienia dzieci jąkających się, między innymi poprzez analizę efektywności używanej w tej metodzie ręki. Badania prowadzone były
na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie. W badaniach K. Jankiewicz wzięło udział 49 dzieci,
a w badaniach Ł. Kowalczyka – 20. Badania trwały pół roku. Każde z dzieci poddane było Próbie Sylabowej do Oceny Niepłynności Mówienia
Z. Kurkowskiego oraz badaniu lateralizacji pod względem preferencji ręki.
Zebrane wyniki pozwalają stwierdzić, że metoda „wystukiwania sylab” w sposób znaczący poprawia stan niepłynności mówienia dzieci
jąkających się, mimo, iż nie wszystkie osiągnęły normatywne wskaźniki w mowie spontanicznej. Wspieranie się tą metodą znacząco poprawia ich
wyniki, przeważnie usytuowując je na pozycjach mieszczących się w granicach normy. Wyniki badań sugerują również, że ogólnie lepsze rezultaty
przyniosło zastosowanie ręki dominującej.

METODA WYSTUKIWANIA SYLAB
Zdając sobie sprawę z ograniczeń metod rytmizacji, takich jak: realizacja mówienia w takt, skandowanie i monotoniczny charakter mowy, jak
i ich zalet (szybkie pozbycie się objawów jąkania), K. Szamburski opracował technikę wystukiwania sylab przy zachowaniu cech prozodycznych
wypowiedzi.

-

-

Technika wystukiwania sylab złożona jest z kilku etapów:
etap wstępny, który ma na celu nauczenie pacjenta podziału wyrazów na sylaby; czas ten powinien być jak najkrótszy, ze względu
na zagrożenie utrwalenia ewentualnego skandowania, co może być naturalną konsekwencją głośnego dzielenia na sylaby. Jeżeli jest
to możliwe, tzn. pacjent ma opanowaną tę umiejętność, powinno się pomijać ten etap;
mówienie płynne z wystukiwaniem sylab całą dłonią z kontrolującym udziałem terapeuty;
płynne mówienie z wystukiwaniem sylab palcem ręki wiodącej;
stopniowe ukrywanie wystukiwania sylab przed otoczeniem w różnych sytuacjach, np. szkolnych takich jak: odpowiadanie w pozycji siedzącej,
stojącej czy odpowiadaniu przy tablicy, w sposób nie rzucający się w oczy; dla większości osób jest to bardzo ważna kwestia;
faza wprowadzania wystukiwania sylab w różnych sytuacjach życiowych.

WYNIKI BADAŃ Ł. KOWALCZYKA
Stan niepłynności i prędkości mówienia dzieci nieobjętych wcześniej tą terapią oraz wpływ liczby punktów w skali Apgar na jej efekt

Wystukiwanie sylab złożone jest z trzech faz ruchu dłonią (wdech, start, kontynuacja). Ich kolejność jest niezmienna. W ten sposób pacjent jest
bardziej świadomy tego w jaki sposób gospodarować oddechem. Wystukując sylaby mówienie ulega automatycznemu zwolnieniu, które uzależnione
jest od amplitudy wystukiwania dłonią o obraną powierzchnię.

Faza I: Wdech
Wystukiwanie sylab – faza wdechu

Faza II: Start
Wystukiwanie sylab – faza startu

Pacjent wykonuje wdech. Jednocześnie unosi dłoń, tak by widoczna była

Pacjent wykonuje wymiatający ruch kciukiem realizując jednocześnie

wewnętrzna jej część, obracając ją o 90 stopni w płaszczyźnie pionowej

pierwszą sylabę wyrazu, który chce wypowiedzieć.

zgodnie z ruchami wskazówek zegara.

Faza III: Kontynuacja
Wystukiwanie sylab – faza kontynuacji
Stan niepłynności i prędkości mówienia dzieci objętych wcześniej tą terapią oraz wpływ liczby punktów w skali Apgar na jej efekt.

Pacjent ruchami dłoni w górę i w dół wystukuje sylaby
poszczególnych wyrazów frazy.

Istnieje kilka powodów, dla których wystukiwanie sylab sprzyja płynnemu mówieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sama czynność wystukiwania odwraca uwagę jąkającej się osoby od aktu mówienia,co w sposób naturalny obniża poziom lęku, który
związany jest ze stresem komunikacyjnym. Im mniejszy lęk, tym mniejsza liczba objawów niepłynności.
Mocniejsze stuknięcie jest pomocne w sytuacji zbliżającego się skurczu, powodującego tzw. blok. Prawdopodobnie wykonanie
mocniejszego, gwałtownego ruchu również redukuje poziom lęku.
Wystukiwanie sylab sprzyja płynnemu mówieniu ponieważ spowalnia tempo mówienia, które niekiedy uwidacznia się samoczynnie,
ponieważ nie sposób szybko wystukać słowo zbudowane z wielu sylab.
Osoby jąkające się czują się pewniejsze w sytuacjach społecznych. Dzieje się tak dlatego, że znalazły one sposób zapanowania nad
własnym jąkaniem.
Wystukiwanie sylab może również wpływać na pracę narządów mownych, ze względu na przyjmowany fakt, iż korowe reprezentacje
narządów artykulacyjnych i rąk, zarówno sensoryczne jak i motoryczne, znajdują się w niewielkim od siebie oddaleniu.
Autor w opisie mechanizmu działania tej techniki zwraca uwagę na przebieg mowyw czasie. Wystukiwanie sylab staje się ręcznym
mechanizmem, który synchronizuje wypowiedzi.
Stosowanie wystukiwania sylab daje natychmiastową poprawę płynności mówieniau większości osób, ale nie dla wszystkich okazuje się
ono być efektywne w równym stopniu.

Istnieją również pewne ograniczenia stosowania tej techniki:
1.

2.

Pierwszym z nich są szybko uzyskiwane rezultaty. Pacjenci doświadczając poprawyw zakresie płynności swoich wypowiedzi, porzucają
stosowanie wystukiwania, co niestety po kilku lub kilkunastu dniach skutkuje powrotem objawów. Przez to pacjenci często popadają
w przygnębienie, niekiedy w lekką depresję, co powoduje zwiększenie natężenia objawów. Pojawia się u nich głębokie przekonanie,
że nigdy nie zapanują nad jąkaniem i nie są w stanie się z niego wyleczyć.
Drugim ograniczeniem są trudności w opanowaniu prawidłowego wystukiwania, wskutek czego pojawia się skandowanie lub brak
synchronizacji między mówieniem a wystukiwaniem, co może nasilić objawy niepłynności.

PROCEDURA I METODOLOGIA BADAŃ
Terenem badań była Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” mieszcząca się przy ulicy Raszyńskiej 8/10
w Warszawie. Wykonywane one były dwukrotnie. K. Szamburski udostępnił swój gabinet (cichy, dobrze oświetlony), w którym indywidualnie z każdym
dzieckiem prowadzone były badania według obranego narzędzia badawczego (Próba Sylabowa do Oceny Niepłynności Mówienia Z. Kurkowskiego).
Okres między jednym badaniem a drugim był czasem obserwacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem metody „wystukiwania
sylab”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Czas, liczony łącznie z badaniem początkowym i końcowym, wynosił około 30 minut z jednym dzieckiem.
Grupa badawcza Ł. Kowalczyka liczyła 20 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Grupa badawcza K. Jankiewicz – 49 dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym.

WNIOSKI I PODSUMOWANIE
Celem każdej terapii logopedycznej jest stymulowanie, usprawnianie oraz kształtowanie mowy. W przypadku osób jąkających się jest ona
ukierunkowana na niwelowanie bądź osłabianie występujących objawów. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają jednoznacznie stwierdzić,
że metoda „wystukiwania sylab” w sposób znaczący poprawia stan niepłynności mówienia dzieci jąkających się, mimo, iż nie wszystkie osiągnęły
normatywne wskaźniki w mowie spontanicznej. Wspieranie się tą metodą kolosalnie poprawia ich wyniki, przeważnie usytuowując je na pozycjach
mieszczących się w granicach normy. Istnieje przypuszczenie, że przy większej częstotliwości zajęć terapeutycznych, codziennej pracy w domu
z rodzicami, dzieci osiągnęłyby jeszcze lepsze wyniki.
Do jednych z objawów jąkania należy zaburzenie tempa mówienia. Jego stopień u badanych dzieci był różny. Żadne z dzieci nie osiągnęło
normatywnego wskaźnika prędkości mówienia, ale może to wynikać z tego, że metoda „wystukiwania sylab” oparta jest na spowolnieniu tempa
mówienia. Warty jednak podkreślenia jest fakt, że znaczna większość pacjentów po 6 miesiącach terapii poprawiła się w tym zakresie.
Istnieją oczywiście czynniki, które mogą wpływać na uzyskiwane efekty. Jednym z nich jest wpływ lateralizacji. Wyniki badań sugerują,
że ogólnie lepsze rezultaty przyniosło zastosowanie ręki dominującej – tu prawej. Jednak w zależności od materiału językowego, w którym biorą udział
różne półkule, stymulacja półkuli lewej lub prawej jest bardziej efektywna.
Podsumowując, uważamy, że metoda „wystukiwania sylab” stanowi bardzo interesującą opcję pracy z dziećmi jąkającymi się. Nadaje się do pracy
grupowej oraz indywidualnej. Dzieci szybko przyswajają jej zasady i chętnie nią pracują. A co najważniejsze – sumienne i systematyczne posługiwanie
się tą metodą daje bardzo zadowalające rezultaty.
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