
STOWARZYSZENIE
POLSKIE TOWARZYSTWO MUTYZMU WYBIÓRCZEGO”„POLSKIE TOWARZYSTWO MUTYZMU WYBIÓRCZEGO”

Zapraszamy na nasze strony: 

www.mutyzm.org.pl

www facebook com/mutyzm wybiorczywww.facebook.com/mutyzm.wybiorczy

grupa wsparcia dla rodziców i specjalistów:grupa wsparcia dla rodziców i specjalistów:
www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy



Co każdy wiedzieć powinien o mutyzmie wybiórczym?
htt // t b / t h? C JWkk HUhttps://www.youtube.com/watch?v=C_qeJWkkwHU



Czym jest mutyzm wybiórczy  (DSM V 2013)

• mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe
• mutyzm wybiórczy to stała niemożność mówienia w pewnych 
sytuacjach społecznych pomimo pełnej zdolności werbalnegosytuacjach społecznych, pomimo pełnej zdolności werbalnego 
porozumiewania się w innych okolicznościach
• mutyzm wybiórczy to zaburzenie utrudniające osiąganie 
dobrych wyników w nauce i społeczne komunikowanie siędobrych wyników w nauce i społeczne komunikowanie się

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 

with Dr Annie Simpson



Czym jest mutyzm wybiórczy  (DSM V 2013)

• czas trwania zaburzenia przed postawieniem diagnozy: 
minimum miesiąc (nie dotyczy pierwszego miesiąca                              
w przedszkolu/szkole)w przedszkolu/szkole)
• niemożność mówienia nie wypływa z braku znajomości języka 
czy też uczucia dyskomfortu w porozumiewaniu się w danym 
językujęzyku

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 

with Dr Annie Simpson



ICD 10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja ChoróbICD 10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób 
i Problemów Zdrowotnych
F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się 
zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczymzwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się 
zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym



F 94 0 Mutyzm wybiórczyF 94.0 Mutyzm wybiórczy
Inne:(Charakteryzuje się wyraźną, zdeterminowaną 
emocjonalnie wybiórczością werbalnego komunikowania się, 
polegającą na tym że dziecko w pewnych sytuacjach rozmawiapolegającą na tym, że dziecko w pewnych sytuacjach rozmawia 
swobodnie, ale w innych (określonych) przestaje mówić. 
Zaburzeniu towarzyszą zwykle pewne cechy osobowości, takie 
jak lękliwość, wycofywanie się, nadmierna wrażliwość lub upór)jak lękliwość, wycofywanie się, nadmierna wrażliwość lub upór)
Nie obejmuje: całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.-)
przemijający mutyzm związany z lękiem przed separacją u 
małych dzieci (F93.0)y ( )
schizofrenia (F20.-)
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80.-)



Mity:

• przyczyną mutyzmu wybiórczego jest  przeżyta przez dziecko 
trauma, znęcanie się nad dzieckiem, rodzinna tajemnica  (takie 
przekonanie jest nie tylko niezgodne z aktualnym stanem 
wiedzy, jeśli specjalista  tak uważa, będzie stosował 
nieodpowiednią metodę terapii!)
• to tylko nieśmiałość, dziecko z tego wyrośnie 
• dziecko z mutyzmem wybiórczym jest krnąbrne, manipuluje

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 
with Dr Annie Simpsonwith Dr Annie Simpson



Mity:

• mutyzm wybiórczy to zaburzenie językowe (choć niektóre 
dzieci z mutyzmem wybiórczym mogą mieć wady wymowy, to 
jednak należy pamiętać, że terapia mutyzmu wybiórczego nie 
jest terapią językową)
• mutyzm wybiórczy to forma autyzmu, zahamowania rozwoju, 
trudności z nauką, np. dysleksja (choć zdarza się, że dzieci                  
z mutyzmem wybiórczym mogą mieć zaburzenia 

ół t j i j t t j d k ł twspółwystępujące, nie jest to jednak regułą, a mutyzm 
wybiórczy należy odróżnić od innych zaburzeń)

Opracowanie na podstawie wykładu:Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 
with Dr Annie Simpson



Mity:

• mutyzm wybiórczy jest fobią społeczną
• mutyzm wybiórczy jest bardzo trudno wyleczyć

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 

ith D A i Siwith Dr Annie Simpson



Co utrudnia postępy w pokonywaniu mutyzmu 
wybiórczego – czynniki podtrzymujące:wybiórczego czynniki podtrzymujące:

- odpowiadanie za dziecko
- pozwalanie dziecku na komunikację niewerbalnąpozwalanie dziecku na komunikację niewerbalną
- tłumaczenie dziecka – jest nieśmiałe = powstrzymywanie 
innych przed zadawaniem pytań
- „czytanie w myślach” – domyślanie się co dziecko chce y y y ę
powiedzieć
- nie zadawanie dziecku pytań, na które wymagana jest 
odpowiedź werbalna 

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 
with Dr Annie Simpsonwith Dr Annie Simpson



Jaka terapia sprawdza się 
w przypadku mutyzmu wybiórczego? 

Terapia behawioralna, stopniowa ekspozycja:Terapia behawioralna, stopniowa ekspozycja:

- stopniowe osiąganie odp. werbalnej w sytuacjach 
wywołujących w dziecku lęk przed mówieniem - sukces karmiwywołujących w dziecku lęk przed mówieniem sukces karmi 
sukces (metoda sliding in – Maggie Johnson)
- stopniowe zmniejszanie niepokoju związanego z mówieniem  
poprzez nieustanne ćwiczenia (duża rola rodzica w działaniach p p (
poza placówką)
- stopniowanie trudności – jak wchodzenie po drabinie

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 
with Dr Annie Simpson



- stosowanie nagród wzmacniających osiągane cele, drobne 
nagrody: mogą nimi być pochwały naklejki cukierki (nie mylićnagrody: mogą nimi być pochwały, naklejki, cukierki  (nie mylić 
z podejściem, jak zaczniesz się odzywać w przedszkolu/szkole, 
to zabiorę cię do disneylandu, to tak nie działa)
- celem ćwiczeń jest wywołanie pozytywnych skojarzeń u dzieckacelem ćwiczeń jest wywołanie pozytywnych skojarzeń u dziecka 
związanych 
z mową, kształtowanie zachowania – dziecko uczy się, że może 
mówić bez lękuę
- pokazanie dziecku, że nagrodą samą w sobie jest to, że jest 
zdolne mówić do nauczyciela, kolegi – może być z siebie dumne 
– to jest finalna nagroda                                   

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 
with Dr Annie Simpsonwith Dr Annie Simpson



Tworzenie środowiska przyjaznego 
dziecku z mutyzmem wybiórczym:

- „odkażenie środowiska zanieczyszczonego niemówieniem” 
- w okresie „ocieplania” unikanie zadawania bezpośrednich pytań

opisywanie” dziecku świata- „opisywanie  dziecku świata 
- pozytywne komunikaty (unikanie negatywnych komentarzy w 
stylu „dlaczego dziś nie mówisz, przecież wczoraj tak świetnie ci 
szło” to powoduje że w dziecku wzrasta lęk)szło , to powoduje, że w dziecku wzrasta lęk)
- kiedy zadajemy pytania, róbmy to w ten sposób, aby nie 
podnosić poziomu lęku, zaczynamy od pytań  z odp. „tak/nie” 
bądź takich z ograniczonym wyborembądź takich z ograniczonym wyborem

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 
with Dr. Annie Simpson



Tworzenie środowiska przyjaznego dziecku z mutyzmem 
biówybiórczym:

• kiedy zadajemy pytania otwarte, zaczynamy od prostych, np. 
jaki jest twój ulubiony kolorjaki jest twój ulubiony kolor
• pytania otwarte są dla dziecka trudniejsze, ale prowokują 
bardziej  spontaniczną mowę
• na tym etapie unikamy pytań z odp na tak/nie” ponieważ one• na tym etapie unikamy pytań z odp. na „tak/nie , ponieważ one 
mogą skłaniać dziecko do unikania komunikacji werbalnej    
• zapewniamy dziecku okazję do odpowiedzi (metoda 5 sekund)

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 
with Dr Annie Simpson



Przyjazne komentowanie, pozytywne wzmacnianie, 
kł d k ik tóprzykłady komunikatów:

• „Dziękuję, że podzieliłeś się ze mną tym pomysłem!”
Świetna robota że powiedziałeś o tym całej klasie!” (jak uda• „Świetna robota, że powiedziałeś o tym całej klasie!  (jak uda 

się odp. przy wszystkich)
• „Lubię, kiedy mówisz mi, czego ci trzeba.”
• Co za fantastyczny pomysł!”• „Co za fantastyczny pomysł!
• „Świetna robota, że zapamiętałeś te wszystkie liczby!”
•„ Wspaniale udało ci się wyjaśnić wszystkim reguły tej gry”

Opracowanie na podstawie wykładu:
Selective Mutism: Giving Kids a Voice 

ith D A i Siwith Dr Annie Simpson



Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym musi trwać nieustannie:

l t t• rola terapeuty
• rola nauczyciela
• rola rodzica



https://www.youtube.com/watch?v=umkK9eBjSmw&index=1&lis
t PL EFb thT2HOKA 66l9P O ljA0 9OEt=PLmEFbsthT2HOKAem66l9PqsOoljA0m9OE



https://www.youtube.com/watch?v=j8C7g Hpb90https://www.youtube.com/watch?v j8C7g_Hpb90



POLECANE LEKTURY:

• Maggie Johnson & Alison Wintgens „The Selective MutismMaggie Johnson & Alison Wintgens „The Selective Mutism 
Resource Manual”
• Maria Bystrzanowska „Mutyzm Wybiórczy. Poradnik dla rodziców, 
nauczycieli i specjalistów”y p j
• Maggie Johnson i Michael Jones „Supporting Quiet Children”
• Dr Elisa Shipon-Blum „The Selective Mutism Summer Vacation & 
Back-to-School Guide”
(streszczenie w języku polskim dostępne w plikach w grupie 
wsparcia)
• Dr Elisa Shipon-Blum „The Ideal Classroom Setting for the 
Selectively Mute Child”
(streszczenie w języku polskim dostępne w plikach w grupie 
wsparcia)



POLECANE LEKTURY:

ć• Lawrence J. Cohen „Nie strach się bać. Jak rodzicielstwo przez 
zabawę radzi sobie z lękami dzieciństwa”
• Maggie Johnson & Alison Wintgens „Can I Tell You About Selective 
M ti ?”Mutism?”
• Charles E Cunningham „Helping Your Child With Selective 
Mutism”
Eline Snel Uważność i spokój żabki”• Eline Snel „Uważność i spokój żabki

• artykuły dostępne na stronie www.mutyzm.org.pl w dziale baza 
wiedzy
oraz w języku angielskim na http://www selectivemutism org uk/oraz w języku angielskim na http://www.selectivemutism.org.uk/
https://www.youtube.com/channel/UCZuZBfKq8Qybq8-
__YaeNDg/videos


