
TERAPIA  JĄKANIA  -   METODA  VAN  RIPERA 

JĄKANIE  to: 

 

 

1) BLOKI 2)  CHĘĆ  UKRYCIA JĄKANIA 
3) WEWNTRZNE NEGATYWNE 
EMOCJE 

MODYFIKACJA 
IDENTYFIKACJA 
ODCZULANIE 

ODCZULANIE 
STABILIZACJA 

Zwolniony film 
Obserwacja swoich reakcji na  
własne jąkanie 

Specjalne - udawane jąkanie 

Wprowadzenie poprawki 
Eliminacja niepotrzebnych 
reakcji na jąkanie 

Jąknie się bez negatywnych emocji 

Pull-out 
Wyciąganie  

Świadomość możliwych  
powrotów jąkania 

 

 

Etapy terapii 

1. Identyfikacja 

2. Odczulanie 

3. Modyfikacja (podstawowy etap - rdzeń terapii) 

4. Stabilizacja 

 

Pierwszy i drugi etap trwa 2 tygodnie a  w trzecim tygodniu następny i czwarty etap - w czwartym 
tygodniu ćwiczeń. 

 

Terapia jąkania metodą Van Ripera jest terapią grupową. 

Są cztery spotkania  (pięć dni jedno spotkanie)  co 8 tygodni. 

Terapia trwa pół roku, a później jąkający spotykają się jednorazowo w weekend. 

W metodzie Van Ripera ważna jest akceptacja jąkania, która ma dwa znaczenia: 

1. Akceptacja wobec siebie i otoczenia - przyznajemy się, że jąkamy się 

2. Akceptacja swojego jąkania, jako sposobu mówienia (trudniejsza jest do zrozumienia) 

 Przykład ćwiczeń w czytaniu (Andreas Starke) 

 

Cztery rodzaje kolejnych ćwiczeń: 

1. Co pięć przeczytanych wyrazów zrobić pauzę. 

2. Na co piątym przeczytanym wyrazie zrobić jąkanie lekkie. 

3. Na co piątym przeczytanym wyrazie zrobić jąkanie i pauzę. 

4. Na co piątym przeczytanym wyrazie zrobić jąkanie i pauzę, w czasie której powtórzyć 
bezgłośnie jąkanie. 

Nie należy zaznaczać w tekście wyrazów, na których pacjent ma się jąkać. 

Wdech należy brać przed pauzą, a nie przed zwolnioną wymową. 



 

W tej metodzie terapii jąkania nie narzuca się spowolnienia w całości mówienia, ale tylko 
spowolnienia pewnego obszaru jąkania. 

Ten sposób terapii należy do metod bezpośrednich, bo kieruje uwagę na akt mówienia. 

 

Charles Van Riper - osoba jąkająca się 

W wieku 16 lat złożył przysięgę młodej brzózce, że znajdzie przyczynę i metodę leczenia jąkania. 
Dziesięciolecie po dziesięcioleciu wracał do tej brzózki i przyznawał się że ani jednego, ani 
drugiego nie znalazł. (Pisał o tym w swoich przemyśleniach o jąkaniu - mając 85 lat w 1991 r.) 

Przemyślenia o jąkaniu - Van Ripera 

1.   Jąkanie jest zasadniczo zaburzeniem neuromięśniowym, którego podstawowym elementem są 
minimalne opóźnienia i przerwania koordynacji czasowej skomplikowanych ruchów, jakie 
niezbędne są przy mówieniu 

2.   Najczęstszą reakcją na te opóźnienia jest automatyczne powtarzanie części słów                      i 
przeciąganie. 

3.   Niektóre dzieci z powodów dziedzicznych lub z powodów jeszcze nie poznanych patologii 
mózgu, wykazują więcej takich opóźnień, niż inne. 

4.   Zachowanie charakteryzujące się walką z wysiłkiem z jąkaniem i unikaniem jest wyuczone i 
może być zmienione lub można go oduczyć, jednak nie dotyczy to opóźnień. 

5.   Celem terapii osób chronicznie jąkających się nie powinno być zmniejszenie liczby 
niepłynności, albo ich wykluczenie. 

 

Należy nauczyć jąkającego jak ma się jąkać - ma się jąkać lekko i krótko , bez frustracji 
i  negatywnych uczuć. Ma jąkać się bez wysiłku i bez unikania. 

                                                                               Opracowała:  Róża Sobocińska 

 


