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W imieniu Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zapraszam na szkolenia online
(webinarium) dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych oraz Rad Pedagogicznych
szkół i przedszkoli. Dzień oraz godzina szkolenia do ustalenia indywidualnie.
Tematy szkolenia będą zawsze dostosowane do potrzeb placówki (m.in. wieku dzieci)
na podstawie wstępnej rozmowy z prowadzącą.
Proponowane tematy spotkań (3h dydaktyczne) to:
„Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe”
W ramach tego wykładu prowadząca wyjaśni czym jest mutyzm wybiórczy, jakie są
czynniki predysponujące, podtrzymujące i wywołujące to zaburzenie oraz dlaczego
praca w szkole, przedszkolu i środowisku jest najistotniejsza. Poda również kilka
wskazówek dla rodziców, nauczycieli i specjalistów jak w codziennym życiu mogą
pomóc takiemu dziecku, kiedy spotkają się z nim w szkole lub podczas diagnozy.
„Przygotowanie do terapii”
Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy wymagają dokładnego omówienia
i modyfikacji. Bez tego kroku praca z dzieckiem będzie bardzo trudna, a nasze
działania mało skuteczne. Kluczem w terapii mutyzmu wybiórczego jest
zaangażowanie dziecka, podniesienie jego poczucia własnej wartości i pewności
siebie oraz współpraca rodziców, nauczycieli i specjalisty.
„Miłym być”
Webinarium o nieformalnych technikach pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym,
które zalecane są szczególnie u młodszych dzieci, ale mogą być stosowane bez
ograniczeń wiekowych np. „Trójkąt taktyczny”
„Sliding in i modelowanie”
Techniki formalne, które mają zastosowanie u dzieci w wieku szkolnym. Te techniki
wymagają dość precyzyjnego planu i dokładnej znajomości obciążenia/ryzyka
komunikacyjnego oraz etapów swobodnego mówienia.
„Generalizacja”
Spotkanie, na którym prowadząca opowie, jak przejść z etapów jeden na jeden do
swobodnej mowy wszędzie i z każdym. Jednym z ogromnych grzechów specjalistów
pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym jest brak tego etapu. Dziecko, które
rozmawia z jedną osobą, szczególnie jeśli jest to ograniczone do jednego zamkniętego
gabinetu nie można uznać za wyleczone z mutyzmu wybiórczego. Ważne jest, aby
dziecko komunikowało się w codziennym życiu komfortowo i bez obaw
„Błędy w terapii mutyzmu wybiórczego”
Bardzo ważne webinarium o tym jakie pułapki czyhają na nas w trakcie pracy
z dzieckiem. Błędów można zrobić dużo, ale wiedząc o nich można ich uniknąć lub –
jeśli już je popełniliśmy – zmodyfikować działania tak, aby błędy naprawić.
Błędy popełniamy wszyscy, ale możliwość popełnienia błędu nie powinna nas
zniechęcić do działania. Warto wiedzieć jak sobie z nimi radzić.
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W zależności od indywidualnych potrzeb danej placówki szkolenie może być
dopasowane do jej potrzeb.
Co musi zapewnić placówka, aby móc wziąć udział w szkoleniu;
• rzutnik podłączony do komputera i ekran
• głośniki
• dobry Internet
• salę, na której zgromadzi swoich pracowników.
Prowadząca szkolenia jest Anna Strzelecka. Mama trzech córek, w tym jednej, która
pokonała mutyzm wybiórczy. W latach 2013-2017 przeszła szereg szkoleń u Maggie
Johnson i Alison Wintgens w UK i Polsce. W latach 2015-2016 brała udział
w konferencjach SMIRA w Leicester. Swoją wiedzę o mutyzmie wybiórczym czerpie
z anglojęzycznych publikacji oraz z grup dyskusyjnych. Utrzymuje kontakt
z organizacjami z całego świata działającymi na rzecz osób dotkniętych mutyzmem
wybiórczym. W 2014 roku zainicjowała tłumaczenia angielskich materiałów na język
polski, widząc ogromne zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę. W roku 2016 i 2017
przeprowadziła szereg szkoleń dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w Polsce.
Od listopada 2016 roku prowadzi webinaria - szkolenia online o mutyzmie wybiórczym,
na które zapisują się rodzice i specjaliści m.in. z Polski, Węgier, Anglii, Niemiec, Francji,
Norwegii, Holandii, Danii, Irlandii, Włoch, Egiptu.
Obecnie prowadzi swoją stronę internetową www.annastrzelecka.pl oraz współpracuje
z Fundacją „Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja”.
Zalety szkolenia online:
• wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie w temacie mutyzmu
wybiórczego podane w przystępnej formie,
• pracownik nie musi być oddelegowany na wyjazd, aby móc uczestniczyć
w szkoleniu
• możliwość zadawania pytań głosowo lub w okienku rozmowy głosowej
Zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie proszę kierować na adres:
szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl
Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualne z placówką zależnie od zapotrzebowania.
Dziękuję za zainteresowanie szkoleniami online i zapraszam do kontaktu.
Ewa Romańska
Koordynator ds. szkoleń
e.romanska@mutyzm-wybiorczy.org.pl
Fundacja „Mutyzm Wybiórczy - Reaktywacja”

