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ROZDZIAŁ 10 
 
Stawianie czoła strachom: W warunkach szkolnych. 
 
W tym rozdziale zastanowimy się nad tym, jak personel i nauczyciele pracujący 
w placówkach szkolnych, mogą pomóc dzieciom i młodzieży z mutyzmem 
wybiórczym przezwyciężyć ich strach przed mówieniem. 
 
W tym rozdziale opisane są: 

 Założenia terapii opartej na ekspozycji, 

 Ogólne zasady interwencji w różnych grupach wiekowych, 

 Uwarunkowania środowiska wczesnoszkolnego, 

 Uwarunkowania środowiska szkolnego, 

 Przechodzenie do dorosłości, 
 
OGÓLNE ZASADY INTERWENCJI W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH. 
 
Zastosowanie modelu swobodnego mówienia. 
 
Najważniejszą rzeczą, o której nie mogą zapomnieć nauczyciele czy inne osoby 
pracujące z dzieckiem jest to, że dziecko powinno pracować nad odzywaniem 
się tylko do jednej osoby na raz i, że tylko taka metoda zaowocuje stopniową 
generalizacją mowy w klasie szkolnej, czy spontaniczne odzywanie się. Nie należy 
też zakładać, że gdy dziecko odezwie się raz lub podczas "bezpiecznego" ćwiczenia, 
które ma jasną strukturę, to wtedy już ma tą umiejętność wyćwiczoną. Na tym etapie 
niektóre dzieci mogą faktycznie odczuć wielką ulgę, szczególnie podczas zajęć 
indywidualnych. Jednak większość z nich będzie wtedy zakwalifikowana jako dziecko 
z mutyzmem "lekkiego stopnia", a nie "ciężkiego stopnia" (patrz Załącznik 3 "Ciche 
dziecko czy mutyzm wybiórczy?”). Zadawanie im mnóstwa pytań lub oczekiwanie, że 
odpowiedzą kiedy dookoła znajdują się inne osoby, może zniweczyć całą pracę, 
dlatego działaj łagodnie i potraktuj rozmawianie z nową osobą, jako pierwszy, a nie 
ostatni krok w terapii. 
 
Wybór ćwiczeń. 
 
Różne ćwiczenia niosą ze sobą odmienny poziom "obciążenia" dla dzieci 
z mutyzmem wybiórczym lub takich, które boją się popełnić błędy albo dla tych, które 
nie wyćwiczyły jeszcze danego języka. Kiedy ćwiczymy czy generalizujemy mowę, 
wtedy ważne jest, żeby wybierać ćwiczenia, które niosą ze sobą "niskie ryzyko" 
i nie powodują dodatkowego poczucia strachu. Ważne jest również to, 
żeby przechodzić do ćwiczeń "bardziej ryzykownych" tylko wtedy, gdy dziecko będzie 
miało więcej pewności siebie i będzie mówiło bardziej swobodnie. Tabela 
10.1 przedstawia zestawienie ćwiczeń, które niosą ze sobą "niskie" lub "wysokie 
ryzyko" i pomoże osobom pracującym z dziećmi zrozumieć pozorne sprzeczności 
w zachowaniu dziecka: wyjaśnia na przykład dlaczego powiedzenie linijki tekstu 
w przedstawieniu przed całą szkołą lub zadawanie pytań, które są zapisane na 
kartce papieru jest o wiele łatwiejsze niż branie udziału w dyskusji klasowej, 
czy odpowiadanie na nieoczekiwane pytanie zadane w szkolnej stołówce.  
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Tabela 10.1 Zestawienie ćwiczeń z "niskim" lub "wysokim ryzykiem" 
 

Ćwiczenia z niskim ryzykiem Ćwiczenia z wysokim ryzykiem 

 
Mówienie lub śpiewanie razem z innymi 
dziećmi. 
 
Wymienianie kolejnych elementów 
jednego zbioru np. liczenie, dni 
tygodnia, miesiące, litery alfabetu. 
 
Czytanie na głos (jeśli dziecko dobrze 
umie czytać). 
 
Ćwiczenia ze znaną strukturą i jasno 
określonym zakończeniem. 
 
Zaplanowane lub wyćwiczone ćwiczenia 
znane dziecku i z zaplanowanym 
czasem na przygotowanie się. 
 
Ćwiczenia wymagające powiedzenia 
jednego słowa i krótkich zdań, 
bez ryzyka popełnienia błędu 
lub odrzucenia odpowiedzi. 
 
Ćwiczenia prowadzone przez dorosłych 
(podczas których nie trzeba zwracać 
uwagi słuchacza w odpowiednim 
momencie). 

 
Wypowiedź, która zawiera własną opinię 
lub własne doświadczenia, a nie jest 
oparta na faktach (i dlatego mogą być 
potrzebne dalsze wyjaśnienia 
lub uzasadnienia). 
 
Czytanie na głos (jeśli dziecko nie czyta 
sprawnie). 
 
Rozmowa (niezaplanowana treść 
i nieokreślony czas trwania). 
 
Ćwiczenia bez z góry określonej treści, na 
nieznane dziecku tematy, wymagające 
użycia wyobraźni lub wyjaśnień (dziecko 
może potrzebować więcej informacji, 
może nie być pewne czy jego odpowiedź 
jest akceptowalna lub mieć mało 
doświadczenia, jeśli chodzi o łączenie 
paru zdań). 
 
Rozpoczynanie interakcji. 

W Załączniku A znajdują się pomysły na różne gry i ćwiczenia 

 

Przygotowanie dziecka do poradzenia sobie ze strachem przed mówieniem. 
 
Zanim użyjecie technik opisanych w tym rozdziale, upewnijcie się, że: 

 cały personel, który ma kontakt z dzieckiem rozumie, na czym polega mutyzm 
wybiórczy i jak ważne są zmiany otoczenia; 

 cały personel wie, jakie są etapy interakcji z dzieckiem sam na sam, wszyscy 
mają realistyczne oczekiwania wobec dziecka i wiedzą, jakie są najlepsze 
sposoby na komunikowanie się z dzieckiem na danym etapie. Najważniejsze 
jest, żeby robić wszystko w tempie odpowiednim dla dziecka, czekać, 
aż dobrze zareaguje na dany etap, zanim przejdziemy do kolejnego; 

 koordynator okazał dziecku zrozumienie i zapewnił o tym, że wszyscy chcą 
mu pomóc, dzięki czemu dziecko wie, że nikomu się nie spieszy i że może 
zacząć mówić, kiedy tylko będzie na to gotowe. 

 
Planowanie programu i nadzorowanie postępów. 
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 Osoby, do których dziecko się nigdy jeszcze nie odezwało będziemy 
dla uproszczenia nazywać "nowymi" osobami. Dziecko może je dobrze znać, 
ale jeszcze daleko im do stania się częścią strefy komfortu dziecka. 

 Będziemy używać terminu "partner w rozmowie" dla osób, z którymi dziecko 
rozmawia bez strachu do momentu, gdy nikt tego nie słyszy. Takie wypowiedzi 
mogą ograniczać się do odpowiedzi udzielanych podczas ćwiczeń z wyraźną 
strukturą, ale zakładamy, że w przyszłości dziecko w będzie mogło z takimi 
osobami spontanicznie rozmawiać, rozpoczynać rozmowy lub o coś prosić. 
Nigdy nie należy zapominać o tym, że są takie tematy, na które dziecko 
nie będzie chciało rozmawiać, i jest też wiele miejsc, gdzie dziecko nie będzie 
się odzywać, ponieważ będzie się bało , że ktoś je usłyszy. 

 Termin "koordynator" będzie używany do określenia osoby, która została 
wybrana do codziennej pomocy dziecku i która przeprowadza z dzieckiem 
program mający na celu ułatwienie mu odzywania się. Koordynator najpierw 
stanie się "partnerem w rozmowie", a później pomoże dziecku generalizować 
mowę na inne osoby i miejsca, stopniowo budując swoją pewność siebie 
zarówno w reagowaniu na rozpoczęte rozmowy jak i w ich inicjowaniu. 

 Na końcu tego dokumentu znajdują się arkusze postępów. Oczywiście można 
używać innych samodzielnie przygotowanych arkuszy. My załączyliśmy: 

i) ogólne arkusze postępów dziecka, które prezentują, co do tej pory 
osiągnęło dziecko i co jeszcze trzeba zrobić - te arkusze przeznaczone 
są dla personelu i rodziców. 
ii) Raport z sesji indywidualnych - dokumentujący reakcje dziecka 
i informujące o kolejnych krokach. 

Dodatkowo inne raporty takie jak np. raporty o celach, są tworzone podczas 
indywidualnych spotkań, żeby pokazać dziecku cele krótkoterminowe 
i dotychczasowe osiągnięcia. 
 
ŚRODOWISKO SZKOLNE. 
 
Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis bardziej formalnej terapii małych 
kroków, której większość dzieci w wieku szkolnym potrzebuje, żeby pokonać bardziej 
utrwalony i spotęgowany strach. 
 
Rozmawianie z koordynatorem. 
 
Jeśli dziecko w mutyzmem wybiórczym nie odezwało się po paru sesjach mających 
na celu zbudowanie relacji lub podczas paru pierwszych tygodni nowego semestru 
w szkole, wtedy niemądrym byłoby gdybyśmy tylko czekali i mieli nadzieję, że nastąpi 
jakiś przełom. Metoda małych kroków z zastosowaniem jednej z poniższych technik, 
pozwoli mu rozmawiać z koordynatorem, który może później ułatwić proces 
generalizacji mowy i pomóc mu rozmawiać z innymi. 
 
Metoda Małych Kroków (Sliding-in ™) 
 
Ta metoda opiera się na rodzicu lub innym partnerze w rozmowie, który należy 
do strefy komfortu dziecka, i który może regularnie pracować z dzieckiem, a dziecko 
czuje się komfortowo, gdy z nim pracuje. Jest to bardzo ważne, bo czasem, 
szczególnie starsze dzieci, mogą być zawstydzone np. tym, że jego rodzic 
przychodzi do szkoły.  
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Niezależnie od tego, zwykle zalecamy zastosowanie techniki Małych Kroków 
(Sliding-in ™), ponieważ zazwyczaj powoduje ona u dzieci najmniej strachu. Można 
ją przeprowadzić w domu lub szkole, jednak, jeśli zdecydujemy się na szkołę, 
to konieczne będzie znalezienie cichego pokoju, w którym nic i nikt nie będzie nam 
przeszkadzać (jeśli to konieczne - powieście na klamce zawieszkę "Nie 
przeszkadzać"). Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest pora dnia i 
miejsce, gdzie odbywa się terapia. Jeśli pokój będzie znajdować się koło ruchliwego 
korytarza, dochodzące głosy osób przechodzących za drzwiami nie pozwolą dziecku 
na zrelaksowanie się. Świadomość obecności osób trzecich za drzwiami dodatkowo 
spotęguje stres i niemożność rozluźnienia. W przypadku niemożliwości skorzystania 
z pokoju będącego w cichej, spokojnej części szkoły, lepiej zorganizować spotkanie 
w godzinach popołudniowych lub przed lekcjami. 
 
Dziecko może potrzebować 1-2 godzin czasu skoncentrowanego na celach, zanim 
przejdzie do etapu nr. 7 z nową osobą (stosowanie zdań w sytuacji z wyraźną 
strukturą), więc zaplanuj do sześciu trzydziestominutowych sesji w poradni lub domu 
albo sześć do dziesięciu 10-15 minutowych sesji, które powinny odbywać się przez 
2-3 tygodnie w szkole. Kolejne sesje mogą być potrzebne, żeby przejść do bardziej 
spontanicznej mowy. Szczegółowy opis metody Małych Kroków (Sliding-in ™) 
znajduje się w Materiale 15, który został zamieszczony na końcu tego rozdziału 
razem z tabelami 3 i 4, które ułatwią robienie notatek ze spotkań i śledzenie 
postępów dziecka. Terapia nie powinna być uznana za zakończoną dopóki rodzic 
lub inny partner w rozmowie nie wycofa się kompletnie - będąc jednocześnie 
pewnym, że dziecko może rozmawiać samodzielnie z nową osobą. Wtedy może 
rozpocząć się generalizacja mowy na inne osoby. 
 
Generalizowanie mowy na innych dorosłych i dzieci. 
 
Na skróty. 
 
Gdy dziecko bierze udział w rozmowie używając zdań (etap 7), wtedy można użyć 
lub powtórzyć zasady techniki Małych Kroków (Sliding-In ™), żeby wprowadzić 
innych koordynatorów lub dzieci. Najlepiej byłoby, gdyby to koordynator 
przeprowadził ten proces generalizacji, bo jest dla dziecka partnerem w rozmowie. 
Jeśli tego typu personel nie jest dostępny, to mogą to zrobić także rodzice. Bardzo 
ważne jest, żeby koordynator lub partner w rozmowie zostawiał na chwilę dziecko 
z każdą nową osobą sam na sam - nawet, jeśli miałoby to oznaczać, że pójdzie 
na chwilę do innej części pokoju, żeby coś zrobić, lub wyjdzie gdzieś na parę minut. 
Ważne jest także, żeby dać dziecku zadanie, które wykona razem z nową osobą, 
bez udziału koordynatora. Jest to szczególnie ważne, kiedy rodzic 
jest koordynatorem lub dziecko odzywa się tylko, jeśli rodzic znajduje się w budynku 
szkoły. Jeśli to możliwe, zaaranżuj spotkania poza zaplanowanymi sesjami, żeby dać 
dziecku więcej możliwości porozmawiania z nową osobą sam na sam podczas "mało 
ryzykownego ćwiczenia"; może to być na przykład czytanie na głos nauczycielowi 
lub zabawa z rówieśnikiem (tabela 10.1 przedstawia "mało ryzykowne" ćwiczenia). 
 
Mimo tego, że na tym etapie, sesje z dzieckiem odbywają się z dala od jego klasy, 
to w miarę, jak dziecko będzie coraz bardziej pewne siebie, będzie też potrzebowało 
mniej czasu, żeby zacząć rozmawiać z nową osobą i nie trzeba będzie długo czekać, 
zanim sesje przeniosą się do klasy. Gdy metoda małych kroków została 
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zastosowana z powodzeniem 2-3 razy, można wtedy wprowadzać nowe osoby 
bardziej nieformalnie, bez potrzeby zachowania tymczasowych przerw 
lub nagradzania naklejkami, żeby obniżyć poziom stresu. Kroki mogą 
być zredukowane do: 

a) ćwiczenie na rozgrzewkę bez nowej osoby; 
b) nowa osoba dołącza się; 
c) "mało ryzykowne" ćwiczenie; 
d) kolejne ćwiczenie; 
e) powtórzenie ćwiczenia bez znanego dorosłego. 

 
Można zapytać dziecko, jak chciałoby rozpocząć "skracanie" etapów terapii 
lub wybrać z dostępnych możliwości. Na przykład, nowe osoby mogą na początku 
siedzieć po drugiej stronie pokoju, a nie poza nim lub siedzieć razem z dzieckiem 
i koordynatorem, będąc skierowane w innym kierunku, zanim dołączą się 
do ćwiczenia siedząc twarzą twarz z dzieckiem. Ćwiczenia, podczas których 
wymienia się kolejne elementy zbioru, mogą być zastąpione innym "mało 
ryzykownym" ćwiczeniem takim jak czytanie na głos, czy granie w ulubioną grę. 
 

Carrie, lat 14, bardzo chciała rozmawiać z psychologiem szkolnym bez wsparcia 
koordynatora. Napisała krótkie wyjaśnienie opisujące jej trudności i zaproponowała, 
żeby psycholog opuścił pokój i powoli wrócił po jednej minucie. Gdy Carrie była już 
sama, wtedy zaczęła czytać na głos i kontynuowała, gdy psycholog szkolny wszedł 
do pokoju. Wtedy mógł on zadać proste pytania, zanim Carrie zaczęła opowiadać 
o swoich trudnościach w zawieraniu przyjaźni. Carrie wiedziała, że będzie w stanie 
rozmawiać z psychologiem swobodnie, jeśli przekroczy pewną barierę tzn. jeśli 
psycholog usłyszy jej głos po raz pierwszy. 

 
UDZIAŁ GRUPY. 
 
Odzywanie się w klasie wymaga opanowania dwóch umiejętności: odzywania się 
w dużej grupie i rozmawiania z rówieśnikiem lub nauczycielem, gdy ktoś inny może 
to usłyszeć lub zobaczyć. Stanie się to szybciej, jeśli: 

 wszyscy rozumieją sytuację dziecka i nie mają wobec niego nadmiernych 
oczekiwań oraz wiedzą, że ono odezwie się, kiedy będzie na to gotowe, 

 dziecko odzywało się już w mniejszych grupach 5-7 osobowych, wliczając 
w to koordynatora, 

 przynajmniej połowa klasy słyszała już głos dziecka, albo podczas zajęć 
w małych grupach, albo na nagraniach głosowych, 

 dziecko rozmawiało z nauczycielem lub małą grupką rówieśników 
sam na sam, gdy koordynator znajdował się poza pokojem, 

 dziecko nie martwi się tym, jak zareagują inni. 
 
Zwiększanie wielkości grupy. 
 
Do tego czasu dziecko powinno mieć już wyćwiczone rozmawianie w grupach 
trzyosobowych z nową osobą dorosłą lub rówieśnikiem razem z koordynatorem. 
Przez pewien czas możecie zostać jeszcze poza klasą, wasz cel to zwiększenie 
wielkości grupy do 4-6 dzieci dodając nowe dziecko do każdej aktywności. Można 
to osiągnąć stosując techniki i metody "na skróty" opisane w podpunkcie 
"Generalizowanie mowy na innych dorosłych i dzieci" oraz za pomocą metody 
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"Mówiącego kręgu" ™ opisanej poniżej. Sekcja A w tabeli 5 przedstawia ogólnie 
podsumowanie kolejnych kroków i sposobów na przeniesienie mowy do klasy. 
 

Wychowawca klasy Kelly grał z nią i jej koleżanką w grę planszową podczas 
przerwy obiadowej, podczas gdy cztery dziewczynki, w obecności których 
już mówiła na wycieczce szkolnej, czekały na drugim końcu pokoju. Gra polega na 
rzucaniu kostką i rozwiązywaniu zadań językowych związanych z kolorem, 
na którym się stanęło. Po każdej kolejce jedna z dziewczynek dołączała się do gry. 
Aby wypełnić niektóre z zadań, należy zapytać każdą osobę o ulubione zwierzę, 
program telewizyjny, itd. Po tym Kelly zaczęła rozmawiać z nimi w klasie, zaczęła 
na lekcji, na której muzyka w tle zagłuszała nieznacznie ich głosy. 

 
Metoda "Mówiącego kręgu" ™ 
 
Gdy dziecko zna już metodę Małych Kroków (Sliding-In ™), wtedy można 
wprowadzać więcej niż jedną osobę na raz. Dwa lub trzy dodatkowe krzesła powinny 
być dostawione do kręgu, a dziecko i koordynator liczą na zmianę. Po ustalonym 
sygnale do pokoju wchodzi nowa osoba, powoli siada na swoim miejscu w kręgu 
i dołącza się do odliczania (np. koordynator może otworzyć drzwi, żeby kolejna 
osoba mogła wejść, pokazując jej, kiedy ma się dołączyć do wyliczanki). Procedurę 
powtarzamy, aż wszyscy, którzy czekali na zewnątrz dosiedli się do kręgu, wtedy 
koordynator kończy wyliczankę. Kolejne ćwiczenia mogą zawierać pojedyncze słowa 
lub zdania, a kolejność uczestników, którzy je wymieniają może zmieniać 
się w różnych kierunkach kręgu. Na koniec koordynator wycofuje się i zostawia 
dziecko bez wsparcia z nowymi osobami podczas wykonywania ćwiczenia, które 
ma jasną strukturę. W niedługim czasie proces ten może być nawet bardziej 
przyspieszony, poprzez sadzanie nowych osób twarzami do zewnątrz kręgu 
anie poza pokojem. W takim przypadku, każdy z nich po kolei wstaje, przestawia 

krzesło w kierunku do stołu i dołącza do odliczania. 
 
MATERIAŁY 
 
Załącznik 15 Metoda Małych Kroków (Sliding-in ™). 
 
Tabela postępów 3: Zapis sesji indywidualnych/grupowych. 
 
Tabela postępów 4: Rozmawianie z nową osobą za pomocą techniki Małych Kroków  

(Sliding-in ™). 
 
Tabela postępów 5: Generalizacja mowy z sesji indywidualnych do klasy. 
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Załącznik 15 
 
Materiał przeznaczony dla rodziców i personelu pracujących z dziećmi w wieku 
szkolnym i 
młodymi ludźmi z mutyzmem wybiórczym 
 
Metoda Małych Kroków (Sliding-in ™) 
 
Technika mająca na celu pomoc dzieciom w rozmawianiu ze znajomymi dorosłymi. 
Powinna być stosowana, jako część ogólnej terapii, tak jak to zostało opisane w 
The Selective Mutism Resource Manual (Johnson i Wintgens, 2016). Następujące 
kroki można zrealizować w 1,5-2 godziny podczas pojedynczej sesji (nieodpowiednie 
dla bardzo wystraszonych dzieci) lub przez kilka 10-15 minutowych spotkań, które 
odbywają się 3-5 razy w tygodniu. Dzieci poniżej piątego roku życia potrzebują 
bardziej nieformalnej wersji tej techniki (Załącznik 14). 
 
[P] rodzic lub inny partner (partnerzy) w rozmowie [N] nowa osoba [Dz] dziecko lub 
młoda osoba 
 

Jeśli terapia odbywa się w szkole lub poradni, wtedy znajdź ciche 
miejsce, w którym [P] i [Dz] będą mogli się bawić, czytać 
czy rozmawiać razem i nikt im w tym nie przeszkodzi. 
Prawdopodobnie odbędzie się kilka takich sesji, ponieważ 
nie można rozpocząć pracy techniką Małych Kroków (Sliding-in 
™) zanim [Dz] nie poczuje się komfortowo rozmawiając z [P] 
w danym otoczeniu i używając swojego zwykłego głosu. Można 
to ułatwić [Dz] bawiąc się z nim w łatwe i przyjemne gry, żeby [Dz] 
nie czuło się w żaden sposób testowane. To także dobra okazja, 
żeby zobaczyć, którą z wyliczanek dziecko potrafi najpewniej 
wyrecytować np. liczby, dni tygodnia, miesiące, litery alfabetu. 

 
1. [P] lub [N] wyjaśniają [Dz], że wiedzą, jak ciężko jest [Dz] rozmawiać z nowymi 

osobami - zawsze, kiedy próbuje to zrobić, wtedy nieprzyjemne uczucie paniki 
nie pozwala słowom wyjść. [P] lub [N] pokażą mu, jak pozbyć się tego uczucia, 
po to, żeby rozmawianie było dla niego o wiele prostsze. [Dz] jest zapewnione, 
że najpierw musi poczuć się pewnie rozmawiając z [P], a następnie [N] będzie 
bardzo powoli przybliżać się, aż wreszcie dołączy się do ćwiczenia. Zostanie 
to podzielone na tak małe etapy, że panika, która zwykle pojawia się u [Dz], 
nie będzie miała kiedy narosnąć. [Dz] może czuć się na początku trochę 
zaniepokojone lub odczuwać umiarkowany strach, ponieważ to wszystko 
jest nowe, jednak uczucia te nie będą na tyle nieprzyjemne, żeby przestało 
się odzywać. [Dz] musi wiedzieć, co dokładnie powinno robić, w miarę jak 
ćwiczenia będą się zmieniać, i powinno być zapewnione, że będzie zmieniana 
tylko jedna rzecz na raz - na tym polega cały sekret! Należy podkreślić, 
że to od niego zależy, jak dużo zostanie zrobione na każdej sesji - będziecie 
kontynuować tylko, jeśli [Dz] będzie czuło się komfortowo lub do momentu, kiedy 
trzeba będzie skończyć sesję ([Dz] zawsze musi wiedzieć, ile trwa sesja). 

 
2. Wprowadź odpowiedni system zaznaczania postępów dziecka np. w postaci 

naklejek dla młodszych dzieci lub tabeli, w której będziecie zapisywali 
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wymagania do osiągnięcia każdego z celów. Każdy cel może być określony 
jako krok, etap, etc. w zależności od wieku i zainteresowań [Dz]. 
Po osiągnięciu każdego celu, [Dz] odznaczy go za pomocą naklejki, rysunku 
czy gwiazdki, lub jeśli jest starsze, zaznaczy poziom swojego strachu 
od 0 (bez strachu) do 5 (ataki paniki). Starsi nastolatkowie, którzy rozumieją, 
jakie są cele tych spotkań mogą już nie potrzebować tego, żeby rozbijać 
wszystko na takie szczegóły, ale dobrze jest sprawdzić, jaki jest ich poziom 
strachu w trakcie kolejnych ćwiczeń. Możesz to zrobić np. prosząc 
ich, żeby pokazali wam palce od 0-5. Jeśli dziecko podniesie 3 i więcej 
palców, wtedy trzeba zwolnić, zrobić sobie przerwę lub powtórzyć wcześniej 
osiągnięte cele, żeby zmniejszyć poziom odczuwanego lęku. Napisz 
(lub narysuj - dla dzieci, które mogą mieć problemy ze zrozumieniem) 
3-4 cele, które już zostały osiągnięte np. słuchanie o tym, co to jest mutyzm 
wybiórczy, ćwiczenie mające na celu budowanie relacji z [N] i dwa ćwiczenia, 
podczas których [Dz] robiło coś razem z [P] np. granie razem w grę, czytanie 
na głos lub liczenie w dziesiątkach do stu. Na tym przykładzie pokaż [Dz], 
jak działa system śledzenia postępów - miłym upominkiem dla małych dzieci 
będzie otrzymanie za każdy osiągnięty cel naklejki! 

 
Po każdym osiągniętym celu [N] podchodzi do [Dz], gratuluje 
mu, odhacza osiągnięcie i określa nowy cel. Pamiętaj, żeby 
panowała atmosfera rozluźnienia i nie pospieszaj dziecka przy 
wyborze naklejki itd. To bardzo ważny czas, podczas którego 
poziom lęku [Dz] zmniejsza się, a tętno uspokaja. Jest to ważne 
zanim przejdziecie do kolejnego wyzwania. Jeśli dziecko 
poradziło sobie z czymś wyjątkowo dobrze lub mówiło głośniej 
niż zwykle, wtedy oczywiście możesz mu dać DWIE naklejki! 

 
3. Teraz rozpoczyna się określanie celów. Każdy cel będzie wyjaśniony i zapisany, 

jeden na raz, w sposób wyrażający pewność jego osiągnięcia: "To będziemy 
teraz robić." a nie "Spróbujemy zrobić to?" lub "Jak myślisz, jesteś w stanie teraz 
to zrobić?". [Dz] jest poinformowane, że, aby ułatwić wszystko maksymalnie, 
pierwszy cel to będzie powtórzenie z [P] ćwiczeń, które zostały już "odhaczone"; 
[N] opuszcza pokój, zamyka drzwi i odchodzi na pewną odległość od pokoju, 
w którym znajduje się [Dz] (w domach z otwartymi przestrzeniami można 
schować się za rogiem i czekać poza zasięgiem wzroku dziecka). Cele 
są oczywiście inne, ponieważ teraz [Dz] wie, że [N] jest na zewnątrz. Zapisz 
pierwszy cel (ćwiczenie, podczas którego należy coś powiedzieć, jest łatwe 
do zrobienia i trwa mniej niż 3 minuty). Ustalcie jakiś sygnał, za pomocą którego 
[Dz] lub [P] mogą dać [N] znać, że cel został osiągnięty (np. dzwoniąc 
dzwonkiem, pukając w stół lub otwierając drzwi). [N] wraca na swoje miejsce, 
ale następnym razem może podejść do drzwi trochę wcześniej żeby zobaczyć, 
czy może usłyszeć głos dziecka. 

 
4. Następnie [P] może powiedzieć, że [Dz] nie było w stanie 

odezwać się lub szeptało. W obu przypadkach [N] bierze na siebie całą 
odpowiedzialność za to i mówi, że stał w takim razie za blisko, żeby [Dz] mogło 
się odezwać lub mówić pełnym głosem "Nic dziwnego, że było ci bardzo trudno. 
Na pewno byłeś/aś bardzo zaniepokojony tym, że mogę cię usłyszeć". Dodajcie 
warunek do celu [Dz] ("... kiedy [N] czeka... na końcu korytarza/w pokoju 



Opublikowane za zgodą The Selective Mutism Resource Manual (2001),  
Maggie Johnson & Alison Wintgens, Speechmark Publishing Ltd, Milton Keynes. 

 

nauczycielskim/w ogrodzie itd.), żeby podkreślić, że [N] nie będzie mógł usłyszeć 
[Dz]. Powtórzcie punkty 3 i 4, aż [Dz] osiągnie oba cele i "odhaczy" je naklejką 
itd. 

 
Ważne jest, żeby [Dz] mówiło pełnym głosem, nawet jeśli trochę 
ściszonym. Jeśli pozwolimy [Dz] szeptać, wtedy nie nauczy się, 
że można pokonać swój lęk. Nie trzeba tego mówić [Dz] wprost, 
bo ono samo szybko zrozumie, że wasz cel to mówienie 
a nie szeptanie. [N] powinien/powinna cały czas wspierać dziecko 
np. "O nie! Wystraszyłam twój głos, prawda?". 
 
Jeśli [Dz] nie osiągnie jakiegoś celu, to stało się tak dlatego, 
że kolejne kroki nie były dostatecznie małe, a nie dlatego, że [Dz] 
nie było w stanie czegoś zrobić. [Dz] nie dostanie w takiej sytuacji 
naklejki itd., ale nie powinno to być podkreślane, należy przenieść 
uwagę na inny cel. Skupcie się na celach, a nie na porażkach. 

 
Jeśli [Dz] nie osiągnie jakiegoś celu, wtedy uprość ten cel lub, 
jeśli wasze sesje są krótkie, zakończ sesję lub skup się 
na osiągniętych celach i pochwal [Dz] za to, że dobrze sobie 
poradziło. Nie wypełniaj pozostałego czasu powtarzaniem 
osiągniętych celów lub robieniem ćwiczeń, które są dla dziecka 
łatwe, ponieważ to wybija je z rytmu i odwodzi uwagę [Dz] 
od pracy nad osiąganiem kolejnych etapów. 
Podczas długich sesji zrób przerwę: [N] opuszcza pokój, a [Dz] 
może się zrelaksować z [P] przez chwilę. Wtedy powtórzcie dwa 
ostatnio osiągnięte cele i pracujcie dalej dzieląc kolejne etapy 
na mniejsze kroki. 

 
5. Jeśli [N] znajdował się w jakimś oddaleniu, wtedy powtórz ćwiczenie, kiedy [N] 

znajduje się trochę bliżej. 
 

6. Teraz zmień ćwiczenie na takie, podczas którego będziecie mówić wyliczankę, 
jeśli to jeszcze nie zostało zrobione. [P] i [Dz] liczą na zmianę do 10; [P] mówi 
'jeden', [Dz] mówi 'dwa' i tak dalej.  
Jeśli [Dz] szepcze, wtedy ułatw mu zadanie pozwalając [Dz] i [P] liczyć razem 
do 10; potem liczyć razem do dziewięciu podczas gdy [Dz] mówi samodzielnie 
"dziesięć"; i w ten sposób osiągnijcie poprzedni cel. 

 
7. Następny cel dla [Dz] to powtórzenie ćwiczenia z wyliczaniem, kiedy [N] znajduje 

się bliżej, najlepiej byłoby, gdyby znajdował się tuż za drzwiami, jednak to zależy 
od punktu, od którego zaczęliście z [N]. Później zmieniajcie albo miejsce, 
w którym znajduje się [N] lub rodzaj ćwiczenia (np. na zmianę liczcie do 20 
lub wymieniajcie dni tygodnia) aż [Dz] będzie odzywać się, nawet jeśli [N] będzie 
po drugiej stronie drzwi. 
 

8. Gdy dziecko odezwie się podczas gdy [N] będzie znajdować się tuż za drzwiami, 
wtedy powtórzcie ćwiczenie, ale tym razem [N] nie zamknie dokładnie drzwi, 
gdy będzie wychodzić z pokoju - drzwi powinny być dociśnięte, 
ale nie zamknięte. Po zakończeniu ćwiczenia [N] nie czeka na umówiony sygnał, 
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tylko od razu wchodzi do pokoju i gratuluje dziecku oraz odhacza osiągnięty cel. 
Wtedy będzie wiadomo, że nie potrzeba już sygnału ponieważ [N] wszystko 
słyszy i wie, kiedy [Dz] i [P] skończyli.  
Jeśli [Dz] szepcze, wtedy [Dz] i [P] liczą na zmianę do 10 z dokładnie 
zamkniętymi drzwiami, jednak tym razem [N] uchyli trochę drzwi, zanim dojdą 
do 10. Następnie, otworzy drzwi w połowie liczenia, aby wreszcie usłyszeć całe 
ćwiczenie. 

9. Powtórz krok 5 jednak tym razem [P] i [Dz] liczą na zmianę do 20 (lub do takiej 
liczby, do której dziecko umie łatwo policzyć). Mimo tego, że drzwi 
są przymknięte, to mówimy [Dz], że jest na najlepszej drodze do liczenia przy 
zupełnie otwartych drzwiach. Jeśli głos [Dz] jest bardzo cichy, ale głośniejszy 
od szeptu, wtedy powtórzcie z inną wyliczanką np. dniami tygodnia, miesiącami, 
literami alfabetu, w zależności od wieku [Dz]. 
 

10. Następnym celem dla [P] i [Dz] jest liczenie do 20 tak jak wcześniej, 
ale z drzwiami tylko delikatnie przymkniętymi; tym razem [N] W-O-L-N-O otworzy 
drzwi w połowie wyliczania, ale nie na tyle, że mógłby przez nie przejść. Waszym 
celem jest otworzenie drzwi na szerokość dobrych 15 centymetrów na parę 
ostatnich liczb. 
Jeśli [Dz] szepcze, wtedy uchyl tylko trochę drzwi i nie otwieraj ich do ostatnich 
liczb wyliczanki. W końcu [Dz] będzie w stanie rozmawiać z drzwiami otwartymi 
na 15 cm, jednak być może konieczna będzie przerwa, żeby [Dz] mogło 
odpocząć i spróbować jeszcze raz innego dnia. 

 
Na początku każdej sesji z nowymi celami ułatw dziecku [Dz] 
stawienie czoła kolejnym wyzwaniom powtarzając 2-3 cele, 
które były osiągnięte podczas poprzednich sesji. Dzięki temu, 
że postępy są robione małymi krokami, to zawsze zostanie wam 
czas, żeby poczynić kolejne podczas jednej sesji, nawet jeśli 
będziecie coś powtarzać na początku. 

 
11. Teraz nadszedł czas, żeby [N] dołączył się do wyliczanki, znajdując się ciągle 

poza pokojem. [P] i [Dz] liczą na zmianę do 10, a wtedy [N] mówi "jedenaście", 
[P] "dwanaście", [Dz] "trzynaście" i tak dalej do 20. Jeśli młodsze dziecko umie 
sprawnie liczyć tylko do 10 lub 12, wtedy [N] dołącza się po tym, jak [Dz] powie 
"sześć". 
 

12. Powtórzcie to ćwiczenie wyliczając coś innego, w zależności od wieku [Dz] 
(patrz krok 8). Tym razem [N] dołącza do ćwiczenia po tym, jak [P] i [Dz] 
wymienili po jednym elemencie. 

 
Bądźcie elastyczni i przyspieszajcie lub spowalniajcie kolejne 
kroki w zależności od poziomu strachu [Dz]. Na przykład, jeśli 
głos [Dz] jest cichy ale silny, wtedy można połączyć kroki 12 i 13 i 
ominąć krok 14. 
 

13. [P] i [Dz] liczą do 20 a [N] wchodzi do pokoju w połowie, w-o-l-n-o otwierając 
drzwi, zamyka drzwi, podchodzi i siada razem z [Dz] oraz [P], podczas 
gdy oni kończą liczyć do 20. Jeśli głos [Dz] jest w miarę silny, a dziecko jest 
dobre w liczeniu, wtedy [N] nie kończy tutaj ale dołącza się do wyliczanki mówiąc 
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"dwadzieścia jeden" i patrzy na [P], żeby dokończył sekwencję. Doliczcie do 30 
i dajcie [Dz] dwie naklejki lub gwiazdki, etc. bo nie tylko osiągnęło bieżący cel, 
ale też następny (odliczanie, gdy [N] siedzi przy stole). 
Jeśli dziecko będzie wyglądało na zaskoczone i nie będzie dalej wyliczało, wtedy 
oczywiście nic się nie stało. [N] po prostu przeprasza mówiąc coś w stylu "O nie! 
Tak dobrze sobie radziliście, a ja przeszedłem do kolejnego celu przez 
przypadek! Przepraszam - to moja wina." 
Jeśli dziecko szepcze lub milknie gdy [N] podchodzi, podzielcie ten cel 
na mniejsze kroki, czyli niech [N] zatrzymuje się, jak tylko wejdzie do pokoju 
i powtarzajcie ćwiczenie, tak żeby [N] za każdym razem podchodził bliżej stołu. 
Albo [N] może wejść do pokoju tyłem i zająć krzesło przy stole ustawione tak, 
żeby był on cały czas skierowany plecami do dziecka, opóźniając kontakt 
wzrokowy do kroku 14. 

 
14. Powtórz poprzedni cel wyjaśniając, że [N] podejdzie i usiądzie razem z wami, 

żeby dokończyć liczenie. Zasadniczą różnicą tym razem będzie to, że [N] 
nie opuści pokoju na początku odliczania, jednak nie ma potrzeby specjalnie tego 
uwypuklać podczas zapisywania celu. [N] stoi w drzwiach, podczas gdy [P] i [Dz] 
zaczynają wymienianie, następnie podchodzi do stolika około numeru 8, siada 
około numeru 15 i dołącza się do ćwiczenia licząc do 20 jednocześnie siedząc 
przy stole. Jeśli wydaje się, że [Dz] nie jest bardzo wystraszone i utrzymuje 
kontakt wzrokowy z [N], omiń kolejny krok. 
 

15. [N] nie musi już odchodzić od stolika. Odliczcie razem do 10, następnie 
wymieniajcie dni tygodnia, zmieniając kierunek kolejności osób, które mają coś 
powiedzieć. Dzięki temu [Dz] przyzwyczai się do mówienia po [N] a nie tylko 
po [P]. Możecie też wymieniać inne elementy, tak jak to zostało opisane w 
punkcie 8. Głos [Dz] może być cichy, ale nie powinien wyrażać napięcia. 

 
16. Teraz [Dz] jest gotowe, żeby wziąć udział w grach, które mają jasną strukturę 

i wymagają odpowiedzi jednym słowem. Wybierz odpowiednie gry (przykłady są 
przedstawione w załączniku A) i przejdź do zdań po przeprowadzeniu 2-3 
ćwiczeń, upewniając się, że nie są one zbyt trudne dla dziecka pod względem 
treści czy potrzebnych umiejętności. Ważne jest, żeby [Dz] nie martwiło się tym, 
co trzeba powiedzieć. Zamiast tego powinno skupić się na byciu zrelaksowanym, 
po to, żeby jego głos mógł się swobodnie wydobywać. Pamiętaj, żeby wszystkie 
ćwiczenia były tak krótkie jak to możliwe, żeby zaoszczędzić czas i zachować 
tempo pracy. Zmieniajcie kolejność, w jakiej bierzecie udział w grach, tak, żeby 
[Dz] zarówno reagowało na to co mówi [N], ale także pierwsze się do niego 
odzywało. [Dz] może ciągle patrzeć na [P] podczas mówienia do [N] i w takim 
przypadku należy wprowadzić ćwiczenie, które wymaga od [Dz], żeby patrzyło 
na [N], żeby otrzymać wskazówkę do odpowiedzi lub odpowiedni sygnał. 

 
Jeśli [P] ma ograniczony czas lub trudno jest zorganizować sesje, 
wtedy [P] może wycofać się po jednej grze opisanej w punkcie 15. 
Wobec tego jego obecność będzie wymagana tylko podczas 
pierwszych 1-3 sesji. 
 

17. Ostatecznym celem jest to, żeby [Dz] powtórzyło łatwe ćwiczenie z [N] bez 
obecności [P], [P] ma opuścić pokój i wrócić po tym, jak ćwiczenie zostanie 
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wykonane. Jeśli zaangażowanych było więcej niż jeden partner w rozmowie 
(na przykład oboje rodziców), wtedy poproście [Dz], żeby wybrało, kto ma 
pierwszy opuścić pokój i przeprowadźcie ten krok najpierw bez [P1] i później bez 
[P1] i [P2]. [P] czeka, aż ćwiczenie się rozpocznie i wtedy wychodzi. Na końcu 
ćwiczenia [Dz] jest proszone o zaproszenie [P] do pokoju. Jest to wielkie 
osiągnięcie ponieważ teraz [N] stał się jednym z partnerów w rozmowie [Dz] 
i może przeprowadzić następną sesję bez obecności [P]. Jeśli potrzebne będą 
mniejsze kroki, wtedy [P] może przejść do innej części pokoju lub po prostu 
popatrzeć na nich zanim wyjdzie z pokoju. Podobnie [P] może też towarzyszyć 
[Dz] podczas kolejnej sesji, jednak powinien on opuścić pomieszczenie 
na dłuższe okresy czasu. [Dz] powinno rozpocząć kolejną sesję bez [P], wiedząc 
jednocześnie, że [P] dołączy do nich podczas ostatniego ćwiczenia. Wycofanie 
się [P] jest bardzo ważne dla niezależności i pewności siebie [Dz], jeśli chodzi 
o mówienie do innych. 

 
Warto utrwalić stosowanie słów i zdań poprzez zagranie w parę 
gier z każdego rodzaju aktywności językowej - nazywanie 
obrazków, opisywanie obrazków, zadawanie pytań czy dawanie 
wskazówek itd. Jednak, jeśli nie jest to konieczne to nie opóźniaj 
generalizacji języka do innych osób lub otoczenia. 

 
Gdy dziecko zacznie rozmawiać z [N], wtedy [N] staje się [P] 
i może użyć tych samych technik, żeby wprowadzić nowe dzieci 
oraz dorosłych i powiększyć grono osób, z którymi rozmawia 
[Dz]. Zasadniczo sesje mogą teraz mieć większe tempo, bez 
potrzeby tak szczegółowego rozdrabniania kroków na mniejsze. 
Wspierajcie rozwój spontanicznej mowy stopniowo przechodząc 
od ćwiczeń, które mają ustaloną strukturę do tych mniej 
zaplanowanych (więcej pomysłów w The Selective Mutism 
Resource Manual). 
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Tabela postępów 3: Zapis sesji indywidualnych/grupowych. 
Cel: Umożliwienie ___________ swobodnego rozmawiania z wieloma osobami w 
różnych okolicznościach. 
Cele semestralne: 
 

Data Ćwiczenie Etap* Komentarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
*„Working towards Stages of Confident Speaking (Johnson and Wintgens) 
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Tabela postępów 4: Rozmawianie z nową osobą za pomocą techniki Małych 
Kroków (Sliding-in ™). 
Etap interakcji sam na sam* z nową osobą i najważniejsze założenia 
indywidualnych celów 

Data 
osiągnięcia 

nie dot.  Mówi, kiedy przebywa sam/a z rodzicem lub innym partnerem w 
rozmowie (np. koordynatorem) w cichym pokoju, w którym nikt im nie 
przeszkadza. Nowa osoba nie musi być angażowana. 

 

nie dot.  Na zmianę liczy razem z partnerem w rozmowie [P] do 20 i recytuje 
kolejne wyliczanki takie jak dni tygodnia, miesiące lub alfabet. 

 

nie dot. Wylicza na zmianę z [P] ze świadomością, że nowa osoba [N] jest 
niedaleko. [P] zaczyna wyliczanie. 

 

nie dot. Wylicza na zmianę z [P]; [N] za zamkniętymi drzwiami.  

nie dot. Wylicza na zmianę z [P]; [N] za niedokładnie zamkniętymi drzwiami.  

nie dot. Wylicza na zmianę z [P]; [N] na zewnątrz i otwiera drzwi na 
szerokości 15 cm pod koniec wyliczanki. 

 

nie dot. Wylicza na zmianę z [P]; [N] na zewnątrz a drzwi są otwarte na 
szerokość 15 cm. 

 

4 Wylicza na zmianę z [P] i [N]; [N] na zewnątrz a drzwi są otwarte na 
szerokość 15 cm. 

 

4 Wylicza na zmianę z [P] i [N]; [N] wchodzi do pokoju podczas 
wyliczanki i i) stoi w drzwiach, ii) podchodzi do stołu, iii) siada przy 
stole. 

 

4 Wylicza na zmianę z [P] i [N]; wyliczanie rozpoczyna się, gdy [N] jest 
w pokoju: i) stojąc w drzwiach, ii) siedząc przy stole. 

 

4 Bierze udział w wyliczaniu na zmianę dni tygodnia, miesięcy, 
alfabetu, gdy [P] i [N] siedzą razem przy stole, w różnej kolejności 
zabierania głosu: i) zabiera głos po [P]; ii) zabiera głos po [N]. 

 

4 Bierze udział w prostych grach/ćwiczeniach z wyraźną strukturą, 
które wymagają od graczy powiedzenia jednego słowa, razem z [P] i 
[N], w różnej kolejności zabierania głosu. 

 

4 Bierze udział w grach/ćwiczeniach z wyraźną strukturą, które 
wymagają od graczy mówienia zdań, razem z [P] oraz [N], w różnej 
kolejności zabierania głosu: i) daje wskazówki, ii) zadaje pytania, iii) 
wydaje polecenia. 

 

6/7 Razem z [N] bierze udział w grach/ćwiczeniach z wyraźną strukturą, 
które wymagają od graczy mówienia słów/zdań, podczas gdy [P] 
czeka: i) gdzieś w pokoju, ii) na zewnątrz pokoju. 

 

7 Razem z [N] bierze udział w grach/ćwiczeniach z wyraźną strukturą, 
które wymagają od graczy mówienia zdań. i) [P] dołącza na końcu 
sesji, ii) [P] nie bierze udziału w sesji. 

 

8 Formułuje dłuższą wypowiedź do [N] żeby: i) wydać polecenia, ii) 
zadać pytania, iii) kontynuować rozmowę. 

 

* Model of Confident Talking: Stages of One to One Interaction (2015) Johnson and 
Wintgens 

 
Zwróć szczególną uwagę na to, że głos dziecka może być cichy, ale nie może być 
szeptem ani nie może wyrażać wyraźnego spięcia. 
Każdy krok może być rozłożony na mniejsze etapy, jeśli konieczne jest zredukowanie 
lęku i aby zapewnić sukces terapii. 
Wszystkie cele mogą być podzielone na jeszcze mniejsze kroki. 
Można także osiągnąć wiele celów podczas tej samej sesji. 
Generalizacja mowy do innych osób może rozpocząć się na etapie 7*. 
 



Opublikowane za zgodą The Selective Mutism Resource Manual (2001),  
Maggie Johnson & Alison Wintgens, Speechmark Publishing Ltd, Milton Keynes. 

 

Tabela postępów 5: Generalizacja mowy z sesji indywidualnych do klasy 
Część 1 
Podsumowanie indywidualnych celów (Sekcje A., B. i C. mogą być przeprowadzone w 
parze) 

Data 
osiągnięcia 
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Rozmawia z koordynatorem podczas zajęć z wyraźną strukturą, które 
wymagają od uczestników mówienia zdań, przebywając z nim sam na 
sam (wszystkie cele w tej sekcji powinny być osiągnięte poza klasą). 

 

Rozmawia z koordynatorem i rówieśnikiem, którego sam/a wybrała, 
zaczynając od ćwiczeń, które wymagają od uczestników mówienia słów, a 
kończąc na takich, podczas których trzeba mówić zdaniami. 

 

Rozmawia z koordynatorem i nauczycielem zaczynając od ćwiczeń, które 
wymagają od uczestników mówienia słów, a kończąc na takich, podczas 
których trzeba mówić zdaniami (można odłożyć z powodów 
praktycznych). 

 

Ukończył/a ćwiczenie wymagające od uczestników mówienia zdaniami, 
koordynator nieobecny (można odłożyć z powodów praktycznych). 

 

Dodawanie jednego rówieśnika na raz, rozmawia z maksymalnie 
pięciorgiem rówieśników, które sam/a wybrał/a podczas ćwiczenia z 
wyraźną strukturą i wymagającego od uczestników mówienia zdaniami. 

 

Ukończył/a ćwiczenie wymagające od uczestników mówienia zdaniami, w 
którym brał udział nauczyciel, koordynator i maksymalnie pięcioro 
rówieśników. Rozpocznij od "mało ryzykownego" ćwiczenia np. czytania 
na głos (można odłożyć z powodów praktycznych).  

 

Powtórz ćwiczenia grupowe z różnymi rówieśnikami tak, żeby 
przynajmniej połowa klasy usłyszała głos dziecka - koordynator i dziecko 
na zmianę wybierają rówieśników. 

 

Powtórz ćwiczenia grupowe bez wsparcia koordynatora.  

Dołącz do sesji tematy związane z materiałem/ćwiczeniami przerabianymi 
w klasie. 
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Powtórz ćwiczenia z tymi samymi rówieśnikami w innym otoczeniu, gdzie 
mało prawdopodobne jest, że ktoś je usłyszy, może to być także klasa 
dziecka (np. pusta klasa podczas obiadu, plac zabaw podczas lekcji, 
pusta sala gimnastyczna). 

 

Powtórz ćwiczenie z tymi samymi rówieśnikami w miejscach, gdzie 
dziecko może zostać usłyszane przez parę osób, może to być pokój, w 
którym zaczynała się terapia, tylko z otwartymi drzwiami (także np. 
stołówka przed obiadem, korytarz podczas lekcji, ustronna część placu 
zabaw). 

 

Powtórz ćwiczenie z tymi samymi rówieśnikami w miejscach, gdzie 
dziecko może zostać usłyszane przez wiele osób, jednak niekoniecznie 
swoich kolegów/koleżanki z pracy (np. stołówka podczas obiadu, korytarz 
podczas przerwy, muzeum podczas wycieczki szkolnej). 
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 Dziecko powinno zostać zapewnione, że nie będzie musiało odpowiadać 

na pytanie lub czytać na głos przed klasą, chyba że same się do tego 
zgłosi. 

 

Podczas sesji w małych grupach ćwiczcie zgłaszanie się podczas listy 
obecności. 

 

Połowa klasy słyszała głos dziecka podczas sesji w małych grupach lub 
cała klasa słyszała nagrany głos dziecka i/lub dziecko i klasa wiedzą, że 
rówieśnicy nie powinni komentować, jeśli dziecko się odezwie. 

 

 
Pamiętaj, że jeśli dziecko zacznie szeptać lub jego głos będzie wyrażał wielkie 
napięcie, wtedy powtórz ćwiczenie lub zróbcie prostsze ćwiczenie lub podzielcie je 
na mniejsze kroki, żeby dziecko mogło odzyskać głos 

(druga część tabeli na kolejnej stronie) 
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Tabela postępów 5: Generalizacja mowy z sesji indywidualnych do klasy 
Część 2 
Podsumowanie celów indywidualnych (ukończone sekcje A., B. i C.) Data 

osiągnięty 
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Przemyślcie, gdzie dziecko będzie się znajdowało podczas pierwszych trzech kroków, 
ponieważ prawdopodobnie na początku nie będzie ono chciało, żeby inni widzieli, jak 
porusza ustami. * poinformuj rówieśników, że dziecko rozmawiało swobodnie wcześniej 
podczas zajęć w małych grupach. 

Gdy reszta klasy jest czymś zajęta, rozmawia z koordynatorem przy 
swojej ławce podczas lekcji: a) z dala od innych dzieci b) gdy inne dzieci* 
siedzą przy tym samym stoliku. 

 

Gdy reszta klasy jest czymś zajęta, rozmawia z rówieśnikami* podczas 
lekcji 
a) podczas pracy w parach 
b) podczas pracy w grupach 

 

Gdy reszta klasy jest czymś zajęta, rozmawia lub czyta nauczycielowi 
przy swojej ławce lub przy biurku nauczyciela: a) z dala od innych dzieci 
b) gdy inne dzieci* siedzą obok. 

 

W miarę jak dziecko staje się coraz pewniejsze w rozmawianiu z pojedynczymi osobami 
lub małymi grupami osób w klasie, przejdźcie do ostatniego kroku, którym jest mówienie 
przed całą klasą (kolejność ćwiczeń może być zmieniona). 

Koordynator wcześniej ćwiczy z dzieckiem zadania, które będzie 
wykonywać w klasie lub najpierw sprawdza z nim odpowiedzi, żeby 
dziecko czuło się pewniejsze i zgłosiło się do odpowiedzi lub 
odpowiedziało na wcześniej przygotowane pytanie. 

 

Dziecko bierze udział w "mało ryzykownym" ćwiczeniu, które polega na 
wymienianiu znanej sekwencji wyrazów lub czytaniu na głos (np. liczy 
kolejno z innymi dziećmi co dwa, pięć czy dziesięć; czyta na głos swoją 
rolę w przedstawieniu, czyta na głos przygotowaną do szkoły prezentację 
Power Point). 

 

Zgłasza się i sygnalizuje werbalnie swoją obecność podczas sprawdzania 
listy (łatwiejsze może być mówienie swojego numeru z listy a nie "Dzień 
dobry", etc.) 

 

Bierze udział w dyskusjach, gdy wszyscy siedzą w kole, gdzie każdy ma 
chwilę, żeby coś powiedzieć, jeśli został/a o tym uprzedzony/a i miał/a 
czas na przygotowanie się. 

 

Zgłasza się do odpowiedzi bez sprawdzania prawidłowych rozwiązań z 
koordynatorem. 

 

Bierze udział w dyskusjach, gdy wszyscy siedzą w kole, gdzie każdy ma 
chwilę, żeby coś powiedzieć, nawet jeśli nie został/a uprzedzony/a o 
temacie lub odpowiada na spontaniczne pytanie. 

 

Zanotuj każdy inny udział w dyskusji klasowej, jeśli dziecko zostało o to 
poproszone lub zgłosiło się samo dobrowolnie: 
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Je obiad i rozmawia z rówieśnikami, do których odzywa się podczas sesji 
grupowych. 

 

Śpiewa lub mówi coś razem z innymi dziećmi podczas przedstawień.  

Czyta na głos podczas przedstawień po krótkiej rozgrzewce w postaci 
śpiewania lub mówienia czegoś razem z innymi. 

 

Pracuje nad zadaniem szkolnym poza klasą i z rówieśnikami, z którymi 
rozmawia (np. zbiera liście i próbuje znaleźć jak najwięcej nazw drzew, z 
których pochodzą). 

 

Pokazuje szkołę młodszemu lub nowemu uczniowi.  

Rozmawia z rówieśnikami podczas zajęć pozalekcyjnych lub innych 
zorganizowanych aktywności (np. w autokarze podczas wycieczki 
szkolnej, w szatni na basenie). 

 

 


