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Autorka  dedykuje  książkę  nauczycielom,  terapeutom  i  rodzicom. We wstępie  zaznacza,  że 
mutyzm  wybiórczy  jest  zaburzeniem  lękowym,  a  dotknięte  nim  dziecko  nie  może  mówić                             
w  określonych  warunkach,  pomimo  pełnej  zdolności  werbalnego  porozumiewania  się. 
Przedszkole/szkoła to jedno z miejsc, w których oczekuje się określonych zachowań, działań ze strony 
dziecka – to powoduje, że placówka edukacyjna jest jednym z tych miejsc, które wywołują w dziecku 
lęk.  

Obserwowanie zachowania dziecka z mutyzmem wybiórczym na terenie przedszkola/szkoły może być 
doświadczeniem łamiącym serce, strach powoduje, że nie może ono nie tylko swobodnie mówić, ale 
także ruszać się czy wyrażać mimiką  tego, co czuje. O  ile w grupie przedszkolaków rówieśnicy dość 
łatwo akceptują takie dziecko, o tyle nastolatkom trudno  jest przyjaźnić się z osobą, która cierpi na 
mutyzm wybiórczy – powoduje  to  izolację  takiej osoby  i prowadzi  często do wystąpienia depresji, 
fobii społecznej, uzależnień. 

Dzieci  z mutyzmem wybiórczym wykształciły dysfunkcyjną umiejętność  radzenia  sobie  ze  stresem, 
która jednakże nie ma nic wspólnego ze świadomym wyborem niemówienia. Brak mowy jest reakcją 
na strach – podobnie jak przyspieszone bicie serca czy pocenie się. 

Nie  ma  wątpliwości,  że  jeśli  chodzi  o  młodsze  dzieci,  mutyzm  wybiórczy  jest  najbardziej 
niezrozumianym, często niediagnozowanym (nieśmiałość)  i nieleczonym zaburzeniem. Dzieci cierpią 
w milczeniu, a wielu z nas wciąż nie potrafi tych dzieci zrozumieć i im pomóc.  

Najważniejszą  kwestią,  jaką  należy  zrozumieć  jest  to,  że  dziecko  z mutyzmem  wybiórczym  chce 
mówić, ale nie może. Ludzie wciąż często uważają takie dzieci za dzieci, które manipulują otoczeniem 
–  to  nieprawda! Wyobraźmy  sobie  jakie  to musi  być  frustrujące,  przygnębiające  i wpływające  na 
samoocenę doświadczenie. Nauczycielom często wydaje się, że dzieci robią  im na złość, przejawiają 
zachowania  buntownicze,  kiedy  słyszą  jak  dziecko  rozmawia  z  rodzicem.  Jest  to  jednak  błędne 
założenie. Nauczyciele powinni wziąć pod uwagę, jak zmieniają się okoliczności, zmiana miejsca (np. 
wyjście  poza  teren  szkoły)  czy  obecność  określonej  osoby,  ma  dla  takiego  dziecka  olbrzymie 
znaczenie. Starsze dzieci mogą próbować znajdować uzasadnienie dla swojej niemożliwości mówienia 
w pewnych sytuacjach, tłumacząc: „nie chcę mówić”, „nie mam nic ciekawego do powiedzenia” czy 
„teraz nie mogę mówić, będę  się odzywać  za  jakiś  czas”. Pomyślmy,  jakie  to musi być dla dziecka 
frustrujące  –  potrafić mówić,  ale  jedynie w  określonych warunkach  (dziecko  z mw  bywa  bardzo 
gadatliwe). 

Dzieci z mutyzmem wybiórczym często błędnie uważa się za: 

‐ nieśmiałe 

‐ prezentujące zachowania autystyczne 
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‐ prezentujące zachowania opozycyjne i buntownicze  

Co więcej, nawet jeśli dziecko jest poprawnie zdiagnozowane jako dziecko z mutyzmem wybiórczym, 
nie otrzymuje właściwej pomocy – dziecko przekupuje się  i błaga, by mówiło, kładzie się nacisk na 
mówienie, a kiedy dziecko odczuwa presję mówienia – jego stan się pogarsza, a mutyzm utrwala. 

Zatem,  żeby  zrozumieć  dziecko  z  mutyzmem  wybiórczym,  trzeba  to  zaburzenie  widzieć  we 
właściwym  świetle.  Mutyzm  wybiórczy  z  całą  pewnością  jest  fobią  –  lękiem  przed  mówieniem                       
w określonych sytuacjach społecznych. 

Celem  –  dla  rodziców,  nauczycieli  i  terapeutów  jest wspólna  praca  nad  tym,  aby  pomóc  dziecku 
przezwyciężyć jego trudności w porozumiewaniu się.  

Autorka  książki podkreśla,  że  cały  sekret,  aby pomóc dziecku  z mutyzmem wybiórczym  polega na 
tym,  aby  takie  dziecko  akceptować,  rozumieć  i  zapewnić  je,  że  zawsze  „będziecie  za  nim”,  że 
rozumiecie jego trudności.  

Nauczyciel,  do  którego  trafia  dziecko  z mutyzmem  wybiórczym  powinien  być  otwarty:  powinien 
pozwolić dziecku wyrażać się w sposób niewerbalny (to zdejmie z dziecka presję). Dzieci z mutyzmem 
wybiórczym w  sytuacjach  lękowych mogą  stosować  różne  strategie porozumiewania  się,  takie  jak: 
wskazywanie palcem, stukanie, pisanie, gestykulowanie – często dość zawiłe. 

Nauczyciel  i  dziecko  porozumiewając  się, mogą  używać  dłoni  –  kciuk  w  górę  i  w  dół,  znaczków                          
z  symbolami  (np.,  toalety),  jeśli dziecko potrafi  już  czytać  i pisać, mogą używać małej  tabliczki  czy 
notesu  do  zadawania  pytań,  mogą  mieć  również  w  pogotowiu  kilka  kartek  z  przygotowanymi 
wcześniej  wiadomościami.  Należy  unikać  kontaktu  wzrokowego  z  dzieckiem,  pozwoli  to  dziecku 
obniżyć uczucie niepokoju  i zmniejszy presję,  jaką odczuwa w związku z tym, że czegoś się od niego 
oczekuje. 

Młodszym dzieciom może pomóc przyniesienie z domu ukochanego „pluszaka”, który da im poczucie 
„bezpieczeństwa”. 

Kluczowe  ze  strony  nauczyciela  jest  częste  uśmiechanie  się  do  dziecka,  branie  go  za  rękę,  gdy 
dziecko jest bardzo zaniepokojone.  

Rodzicom  dziecka  powinno  pozwolić  się  przebywać  z  dzieckiem  na  terenie  przedszkola/szkoły,                    
w  sali, w  której odbywają  się  zajęcia: przed  ich  rozpoczęciem  i po  ich  zakończeniu –  to pozwoli 
dziecku poczuć się swobodniej. 

Dziecku  powinno  się  również  zapewnić możliwość  przebywania  z  nauczycielem w  relacji  1:1  po 
godzinach. Nauczyciel znajduje się w klasie z dzieckiem – może być zajęty swoją pracą, a dziecko                    
w  tym  czasie  zajmuje  się  poznawaniem  sali.  Dziecko  nauczy  się  w  ten  sposób  przebywać                           
w obecności nauczyciela bez poczucia, że czegoś się od niego oczekuje. 

Nauczyciel może zaprosić dziecko do wspólnego udekorowania sali na specjalną okazję, np. na nowy 
rok  szkolny,  takie  „sam na  sam”  z nauczycielem –  to pozwala dziecku  zbudować większą pewność 
siebie, daje poczucie przynależności. 
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Należy też pamiętać, że choć dziecko z mutyzmem wybiórczym może rozmawiać z kolegami w domu, 
lęk powstrzyma go przed rozmową z nimi w szkole czy na placu zabaw. Szkoła powinna się godzić na 
przebywanie dziecka z przyjacielem (do którego mówi w domu) w sali sam na sam. 

Nauczyciel  powinien  pamiętać,  że  dziecko  z  mutyzmem  wybiórczym  może  mieć,  ze  względu  na 
odczuwany  lęk,  trudności  w  ukończeniu  zadania  na  czas.  Jeśli  tylko  to  możliwe,  należy  unikać 
organizowania  ćwiczeń do wykonania w określonym z góry przedziale minut. Dziecko z mutyzmem 
wybiórczym w sytuacji stresowej, może reagować jak w zwolnionym filmie, mieć spowolniony proces 
myślenia. 

Co musi zrozumieć personel przedszkola/szkoły – dziecko z mutyzmem wybiórczym nie  jest uparte! 
Ma wiedzę, której ze względu na  lęk, może nie umieć przekazać. Dziecka z mutyzmem wybiórczym 
nie należy popędzać.  

 

STRATEGIE UCZENIA DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM: 

‐ cierpliwość wobec dziecka z mutyzmem wybiórczym to podstawa 

‐ używanie pomocy – tablic, gestów 

‐ powolne mówienie, powtarzanie pytania w razie potrzeby  

‐  danie  dziecku  odpowiedniej  rezerwy  czasu  na  udzielenie  odpowiedzi:  zarówno werbalnej  jak                      
i niewerbalnej – im większy jest w dziecku lęk, tym więcej czasu potrzebuje na odpowiedź 

‐ kreatywność, wyobraźnia, ekspresja artystyczna 

‐  organizowanie  dyskusji w  czasie  lekcji  – w małych  grupach  (dziecko  z mutyzmem wybiórczym 
należy przydzielić do grupy, w której będą dzieci, z którymi czuje się w miarę swobodnie) 

‐ danie dziecku możliwości wypowiadania się poprzez: zbudowanie czegoś/przygotowanie modelu, 
rysowanie, pisanie, wizualizacje komputerowe 

‐ nieoczekiwanie,  że dziecko  z mutyzmem wybiórczym dobierze  się  z  kimś w parę,  jeśli  zadanie 
wymaga zrobienia go w parach, nauczyciel powinien przydzielić partnera (takiego, z którym dziecko 
czuje się swobodnie) 

‐  „system  koleżeński”  –  „kumpel  łazienkowy”,  „kumpel  na  przerwę”,  „kumpel  na  korytarz”, 
„kumpel od zadania domowego/projektu” – dzieci w klasie są przez nauczyciela kojarzone w pary – 
to pobudza interakcje między dziećmi 

‐ wyznaczanie celów dostosowanych do poziomu lęku 

Ważna  uwaga:  chociaż  nie  ma  na  ten  temat  oficjalnych  badań,  większość  dzieci  z  mutyzmem 
wybiórczym  ma  zaburzenia  przetwarzania  sensorycznego.  Objawy:  przewrażliwienie  na  dotyk, 
nadwrażliwość  na  dźwięki,  problemy  z  koordynacją  ruchową,  opóźniony  rozwój mowy,  zaniżona 
samoocena.  
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Pozwólmy dzieciom z mutyzmem wybiórczym eksperymentować, dotykać – dzięki pracy manualnej, 
dziecko mniej skupia się na lęku. 

OCENIANIE DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM: 

Nauczyciele  muszą  być  świadomi  ,  że  dziecko  z  mutyzmem  wybiórczym  nie  może  być 
egzaminowane i oceniane jak inne dzieci – wysoki poziom lęku powoduje, że wyniki testów dzieci              
z  mutyzmem  wybiórczym  mogą  być  zafałszowane.  W  miarę  możliwości  należy  egzaminować 
dziecko  z mutyzmem wybiórczym w  formie niewerbalnej  i bez  limitu  czasowego. Najlepiej,  żeby 
sprawdzian przeprowadzała dobrze znana dziecku osoba, test traktować się powinno  jak zabawę. 
Jeśli  to  jest  egzamin  do  napisania w  dużej  grupie,  dobrze  by  było,  żeby  dziecko  z mutyzmem 
wybiórczym mogło napisać go w mniejszej  (osobnej?)  sali. W miarę możliwości należy wydłużyć 
dziecku z mutyzmem wybiórczym czas pisania.  

UWAGA NA ZMIANY: 

‐  dziecko  z mutyzmem wybiórczym  powinno  być  uprzedzane  o wszelkich  zmianach w  planie  dnia                   
z dużym wyprzedzeniem 

‐  dziecko  powinno wiedzieć wcześniej,  gdy wychowawca  będzie  nieobecny,  ponieważ  jeden  dzień                    
z nauczycielem,  który nie  zna problemów dziecka, nie  akceptuje  ich, może  zburzyć  to,  co dziecko 
dotąd zdążyło już wypracować w toku terapii 

‐  oczywiście  są  w  życiu  sytuacje,  których  nie  możemy  przewidzieć,  wówczas  nauczyciel,  który 
przychodzi  na  zastępstwo  powinien  ułatwić wszystkim  dzieciom  pogodzenie  się  z  niespodziewaną 
zmianą poprzez życzliwą postawę względem nich 

 

MOŻLIWE TRUDNOŚCI DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM:  

‐ potrzeby fizjologiczne – trudności w ich zgłaszaniu: pomocne mogą być: grafik czasu łazienkowego, 
wyznaczenie „kolegi od wc”, określony sygnał – znaczek, gest   

‐  spożywanie  posiłków:  odmowa  jedzenia  w  przedszkolu/szkole  nie  wynika  z  uporu  dziecka,  ale                            
z  lęku: pomocne może okazać  się pozwolenie dziecku na przynoszenie drugiego  śniadania z domu, 
pozwolenie rodzicowi na przychodzenie do stołówki w porze obiadowej 

‐ ćwiczenia ewakuacji w razie pożaru – w miarę możliwości należy unikać bardzo głośnego dzwonka 
alarmu, który jest przerażający dla dziecka z mutyzmem wybiórczym 

‐ przerwa między lekcjami – to może być trudny czas dla dziecka z mutyzmem wybiórczym, pomocna 
może  być  huśtawka:  taka,  na  której  naprzemiennie  dzieci  huśtają  się w  górę  i w  dół,  niektórym 
dzieciom z mutyzmem wybiórczym ta zabawa bardzo odpowiada 

‐ nawiązywanie interakcji – dzieci z mutyzmem wybiórczym z natury są bardzo towarzyskie, ale mają 
olbrzymie  trudności w nawiązywaniu  relacji, powinno się  im pomóc w  tym – biorąc za  rękę,  łącząc 
dziecko w parę  z innym 
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Kilka ważnych kwestii z książki w ramach części FAQ: 

‐  strach  dziecka  przed  ośmieszeniem  się,  popełnieniem  błędu,  interakcjami  społecznymi, 
przebieraniem się na zajęcia wf może powodować objawy somatyczne: ból brzucha, nudności, bóle 
głowy 

‐  osoba  diagnozująca  mutyzm  wybiórczy,  powinna  przeprowadzić  szczegółowy  wywiad  odnośnie 
rozwoju i zdrowia dziecka, jego charakteru, historii chorób w rodzinie (depresja, zaburzenia lękowe) 

‐  osoba  egzaminująca  dziecko  z mutyzmem wybiórczym,  powinna mieć  odpowiednie  nastawienie 
(rozumiejące, opiekuńcze), powinna mieć na uwadze, że wyniki testu mogą być zaburzone z uwagi na 
poziom lęku i nieadekwatne w stosunku do faktycznych umiejętności i wiedzy, jaką dziecko posiada 

‐ terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym  powinna skupiać się na obniżeniu poziomu lęku, poprawie 
samooceny  i  pewności  siebie  dziecka,  komunikacji  w  sytuacjach  społecznych,  a  nie  stricte  na 
mówieniu,  jeśli  terapia  nie  przynosi  efektów,  należy  ją  odpowiednio modyfikować  uwzględniając 
potrzeby konkretnego dziecka 

‐ dziecko  z mutyzmem wybiórczym może, a nawet powinno być w  razie potrzeby dyscyplinowane 
(upokarzanie czy zawstydzanie ≠ dyscyplinowanie) jak inne dzieci  ‐ dzieci muszą znać granice 

‐  nauczyciel  powinien  pamiętać,  że  dziecko  z  mutyzmem  wybiórczym  nie  jest  niegrzeczne  ani 
nieuprzejmie,  jeśli nie odpowiada na pytanie, brak odpowiedzi  to nie  ignorowanie nauczyciela, ale 
bardzo wysoki poziom lęku 

‐ nauczyciel powinien również mieć świadomość, że dziecko z mutyzmem wybiórczym nie manipule, 
gdy jest w stanie nawiązać rozmowę z wybraną osobą, a z inną (np. nauczycielem) nie 

‐ nauczyciel powinien szczególną uwagę zwrócić na to, aby w klasie nie komentowano „niemówienia” 
dziecka z mutyzmem wybiórczym 

‐ samo obniżenie lęku nie powoduje, że dziecko zaczyna mówić 

‐ nauczyciel, terapeuta i rodzic powinni grać w jednej drużynie, od ich współpracy zależy powodzenie 
terapii 

‐ odpowiedni plan  terapii, nastawienie  rodziców,  zrozumienie dla problemów dziecka w placówce 
edukacyjnej,  troskliwy  i  życzliwy  nauczyciel  –  jeśli  te  elementy  współgrają,  szanse  na  pokonanie 
mutyzmu wybiórczego są duże 


