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Dlaczego to dziecko nie mówi?
On lub ona ma zaburzenie lękowe zwane mutyzmem wybiórczym.
Dziecko cierpiące na mutyzm wybiórczy (MW) staje sie nieme w pewnych sytuacjach
społecznych i nie może wydać żadnego dźwięku.
Mutyzm wybiórczy jest rodzajem zaburzenia lękowego dotyczącego sfery komunikacji społecznej,
które prowadzi do problemów z nawiazaniem i utrzymaniem kontaktów społecznych.
Te dzieci zazwyczaj nie mogą mówić, głośno się śmiać, hałasować ani nawet ruszać ustami kiedy są z
rówieśnikami lub dorosłymi, jednak w mówią normalnie i płynnie w domu i innym przyjaznym,
znanym środowisku.
Często też nie potrafią inicjować kontaktu społecznego, są raczej wycofane i bardzo długo sie
oswajają z nową sytuacją.
Zazwyczaj próbują unikać sytuacji kiedy mowa jest oczekiwana lub wymagana, nie lubią też udzielać
odpowiedzi.
Niektóre dzieci, choć nie wszystkie, mogą mieć problemy z uśmiechaniem się czy nawiązaniem
kontaktu wzrokowego, ich mowa ciała i wyraz twarzy są bardzo ubogie.
Te dzieci często są bardzo wrażliwe, czujne, respektujące zasady i autorytet; nie sprawiają problemów
i mogą byćnie zwracac na siebie uwagi rowieśników, ale także dorosłych.
Te dzieci NIE SĄ zazwyczaj nieszczęśliwe, wstydliwe czy ciche; często – kiedy czują się swobodnie
-są wręcz przeciwieństwem tego opisu .
Te dzieci NIE SĄ niegrzeczne, nie ignorują Ciebie celowo i nie próbują zwrócić na siebie Twojej
uwagi.
Ich zachowanie NIE JEST celowe, NIE JEST wynikiem uporu czy manipulacji.
Lęk i strach może im dosłownie odebrać mowę.

Jak zachować sie w stosunku do dziecka z mutyzmem
wybiórczym?
* Powiedz dziecku, ze rozumiesz jak trudno jest mu mowić i będziesz szczęśliwy kiedy już będzie
gotowe mówić.
* Nie zmuszaj dziecka do mówienia i nie pytaj dlaczego nie mówi... to tylko zwiększa lęk.
* Stwarzaj wiele okazji do rozmów, ale nie oczekuj i nie dawaj dziecku do zrozumienia, że
oczekujesz, aby też mówiło.
* Zwracaj się do dziecka zwyczajnie, jak do innych, ale nie oczekuj ze dziecko będzie od razu
odpowiadać.
* Komentuj bieżące wydarzenia, stwierdzaj fakty, zadawaj retoryczne pytania aby zachęcić do
mówienia, unikaj zadawania bezpośrednich pytań na które oczekujesz natychmiastowej odpowiedzi.
*Nie zadawaj otwartych pytań, zmodyfikuj je tak, aby dziecko mogło odpowiedzieć niewerbalnie, tak
lub nie, albo gdzie jedno lub dwa wyrazy wystarczą jako odpowiedz.
* Minimalizuj kontakt wzrokowy, usiądź raczej z boku a nie przodem do dziecka, dyskrecja i trochę
głupio-śmieszne podejście jest najlepsze.
* Spraw by dziecko poczuło sie docenione i było częścią grupy poprzez zachęcanie do niewerbalnej
komunikacji w KAŻDYM zadaniu, spróbuj powierzyć mu odpowiedzialność lub zadanie z którego
będzie dumne, doceniaj i nagradzaj, nie szczędź komplementów.
* Nawiąż bliską relacje z dzieckiem poprzez zniżenie się do jego poziomu podczas zabaw i przez
znalezienie tematów, które będą je interesować.
* Bądź głosem dziecka kiedy inni pytaja dlaczego nie mowi; upewnij sie, ze wszyscy wiedza ze
dziecko mówi w domu i będzie mówić w szkole kiedy będzie gotowe.
* Bądź wyczulony na prześladowanie ponieważ większość z dzieci z mutyzmem jest wrażliwa, a nie
jest w stanie się sama bronić.
* Nie rób wielkiego zamieszania i nie okazuj zdziwienia jeśli dziecko zacznie mówic, to często
powoduje zawstydzenie i wycofanie.
Poprostu ciesz sie chwilą, dobrze się baw i poznaj to dziecko, które ma dużo do powiedzenia i
chce mówic, ale potrzebuje trochę czasu, zachęty i pomocy w zrelaksowaniu sie. Wtedy będzie
mówić!
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Obciążenie
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ĆWICZENIA WYMAGAJĄCE WYPOWIADANIA
JEDNEGO SŁOWA
Ciągi zautomatyzowane: liczenie, dni tygodnia, miesiące, litery
alfabetu (wymieniane na zmianę, na początku każda osoba
mówi jedno słowo na raz, w miarę upływu czasu dwa lub
więcej). M Komunikacja werbalna: odpowiadanie na pytania
wymagające odpowiedzi „tak” lub „nie” (np. Czy dzieci umieją
latać?).
Mowa spontaniczna: nazywanie pojedynczych przedmiotów
(np. odpowiadanie na proste pytania zawierające opcje do
wyboru (np. Czy trawa jest zielona czy fioletowa?);
uzupełnianie zdań jednym słowem (np. Siedzisz na …);
podawanie przeciwieństw lub dokańczanie znanych zbitek
wyrazowych (np. zimny i …?, nóż i …?).
Czytanie na głos: proste pojedyncze słowa (dla dzieci, które
dopiero zaczęły uczyć się czytać).

Mowa spontaniczna: swobodne odpowiadanie na łatwe pytania
bez pomocy obrazka (np. Ile masz lat?); wymienianie
przedmiotów należących do danej kategorii (np. kolory,
jedzenie, zwierzęta).
Mówienie o preferencjach: wymienianie ulubionych lub
nielubianych elementów z danej kategorii (np. kolory, napoje,
samochody, piosenki).
Czytanie na głos: trudne słowa (dla osób, które nie czują się
pewnie czytając); odpowiadanie na pytania szukając
odpowiedzi w tekście, wybieranie, którymi słowami można
uzupełnić tekst.
Presja czasu: np. zgłaszanie się podczas sprawdzania listy
obecności.
Swobodne stosowanie zwrotów grzecznościowych: mówienie
„cześć”, „do widzenia”, „proszę”.

ĆWICZENIA WYMAGAJĄCE WYPOWIADANIA CAŁYCH ZDAŃ
Ciągi zautomatyzowane: liczenie, dni tygodnia, miesiące, litery alfabetu (na początku
wymieniane na zmianę, każda osoba mówi parę słów na raz, później dziecko mówi wszystkie
słowa z danej kategorii). Śpiewanie, wypowiadanie zdań razem, mówienie razem wierszy lub
rymowanek, mówienie na zmianę nauczonych linijek tekstu (np. przedstawienia)
Komunikacja werbalna: podawanie odpowiedzi „tak”, „nie” lub „nie wiem”.
Czytanie na głos: znany tekst (dla wprawnych czytelników)
Zabawa kierowana (wymagająca wykonywania czynności na zmianę) np. gra w statki
Mowa spontaniczna: samodzielne podawanie definicji lub opisywanie obrazków tak, żeby
inni mogli odgadnąć, o które słowo/obrazek chodzi; odpowiadanie na proste pytania całymi
zdaniami lub frazami (np. przeznaczenie i umiejscowienie różnych rzeczy, zawody
wykonywane przez różne osoby, wyjątkowe wydarzenia w życiu dziecka), wymienianie 3 lub
więcej elementów z każdej kategorii.
Samodzielne, werbalne definiowanie pojęć w zabawach typu: „to co widzę jest … i służy
do …”.
Informacje o mnie: podawanie informacji takich jak imię i nazwisko, wiek, data urodzenia,
adres, numer telefonu, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.
Czytanie na głos: łączenie dwóch dłuższych zdań , tak aby powstało jedno zdanie, tworzenie
rymowanek; łączenie pytań i odpowiedzi; czytanie zdań i podawanie brakującego słowa (tylko
jedna odpowiedź prawidłowa); odpowiadanie na pytania związane z treścią krótkiego tekstu
lub ilustracji w książce.
Swobodne stosowanie zwrotów grzecznościowych: mówienie „tak”, „nie”, „nie wiem” zamiast
kiwania głową; mówienie „dziękuję”; rozpoczynanie rozmów.
Myślenie na głos: zadawanie lub odpowiadanie na tyle pytań, na ile to konieczne, żeby
określić, o jaki przedmiot chodzi lub zidentyfikować podobieństwa lub różnice; wyciąganie
wniosków; podawanie alternatywnych rozwiązań.
Dzielenie się osobistymi przeżyciami: opowiadanie dowcipów, dzielenie się opiniami,
obawami, frustracjami, marzeniami.
Swobodne reakcje werbalne, w różnych sytuacjach społecznych: branie udziału w grach, typu
kalambury, w których uczestnicy muszą wymieniać tytuły książek, filmów lub piosenek, aż
zgadną, co druga osoba miała na myśli; mówienie przez 30 sekund o ulubionym filmie,
programie lub zainteresowaniach lub na tematy typu „moja rodzina”; przygotowywanie i
udzielanie szczegółowych instrukcji, jak coś zrobić (np. zrobić kanapkę, złowić rybę, puszczać
latawce).
Spontaniczne zabieranie głosu: nieoczekiwane pytania, otwarte dyskusje.
Mowa spontaniczna ograniczana presją czasu: np. odzywanie się siedząc razem z innymi
dziećmi w kole lub gdy druga strona wyraźnie nie ma zbyt dużo czasu na rozmowę (np. mówi
„Jeśli chcesz mi coś powiedzieć to zrób to szybko, bo bardzo się spieszę.)
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Podczas pracy z programem poruszaj się po tabeli w poziomie lub pionie, nigdy ukośnie; wracaj do łatwych ćwiczeń podczas wprowadzania nowej osoby, dodawaj tylko
jedną osobę na raz. Więcej informacji w załączniku 5 książki Selective Mutism Resource Manual (Johnson and Wintgens 2001)

Wywoływanie i generalizowanie mowy: szczegółowy opis technik
Wszystkie techniki oparte są o zasady behawioralne, które zakładają minimalny poziom strachu i wprowadzanie
tylko jednej zmiennej na raz. W ten sposób osoby biorące udział w terapii mogą stopniowo przyzwyczajać się do
nowych warunków lub stawianych im wyzwań, które w zbyt dużym natężeniu mogłyby prowadzić do znacznego
zwiększenia poziomu lęku. Po stopniowym wprowadzaniu kolejnych ćwiczeń i 2-3 powtórzeniach, nadchodzi
czas na stawienie czoła sytuacjom, które wcześniej wywoływały lęk u osób objętych terapią.
Metoda małych kroków „Sliding-in”
Dziecko rozmawia z zaufaną osobą (zwykle rodzicem) odczuwając przy tym minimalny lęk i stopniowo uczy
się rozmawiać z drugą osobą, która znajduje się coraz bliżej i dołącza się do aktywności
(tzw. koordynatorem).
Dziecko najpierw swobodnie rozmawia z członkiem rodziny, podczas gdy koordynator znajduje się poza
pokojem. Ćwiczenie jest kontynuowane nawet jeśli drzwi są lekko uchylone, otwarte lub nawet gdy
koordynator znajduje się w pokoju (ale nie blisko dziecka). Jeśli dziecko jest w stanie wydobyć z siebie głos
w danej sytuacji, wtedy koordynator może wykonać kolejny krok i przyłączyć się do ćwiczenia. Należy
unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego do momentu kiedy dziecko będzie mówić i czuć się bardziej
pewnie. Starsze dzieci łatwiej zrozumieją cały proces terapii jeśli się im go wyjaśni, określi konkretne cele i
zacznie od bardzo krótkich nietrudnych ćwiczeń wymagających mówienia czegoś na zmianę z inną osobą
(np. liczenie do 10). Ćwiczenia będą stopniowo rozbudowywanie aż do momentu, kiedy dziecko będzie
proszone o mówienie całych zdań. Koordynator może dołączyć do odliczania znajdując się poza
pomieszczeniem lub gdy już do niego wejdzie. Dziecko zaznacza naklejkami lub krzyżykami kolejne
zrealizowane cele.
Ćwiczenia uważa się za zakończone kiedy rodzic zostawia dziecko sam na sam z koordynatorem. Po
niedługim czasie koordynator staje się osobą zaufaną i może powtórzyć całą procedurę wprowadzając nowe
dziecko lub dorosłego. Jeśli to konieczne, rodzice mogą dalej stosować tą metodę w celu wprowadzania
kolejnych członków rodziny i przyjaciół.
Metoda modelowania mowy „Shaping”
Podczas stosowania tej metody nie zmienia się bliskość przebywania koordynatora ale słowa, znaki czy
dźwięki, które do niego kierujemy. Dziecko zaczyna od wskazywania i stosowania różnych gestów w celu
komunikacji z koordynatorem, następnie wykonuje stopniowe kroki w kierunku komunikacji werbalnej
stopniowo zwiększając wysiłek artykulacyjny dmuchając, wydając z siebie dźwięki podobne do słów, sylaby,
wreszcie słowa i frazy, zwiększając głośność mówienia i nawiązując częściej kontakt wzrokowy.
Mówienie w samotności
Dziecko nagrywa swój głos kiedy jest samo i puszcza nagranie koordynatorowi, aż do momentu kiedy będzie
się czuło swobodnie czytając lub recytując zdania na głos oraz odpowiadając na pytania za pomocą
nagrywania. Następnie koordynator stosuje metodę małych kroków, jednak tym razem dziecko nie korzysta z
pomocy osoby zaufanej. Przydatne w pracy ze starszymi dziećmi.

Generalizowanie mowy
Powyższe metody służą do wprowadzania nowych rozmówców, jednej osoby na raz, a ćwiczenia są powtarzane
w różnych miejscach bez obecności innych osób, które mogłyby się temu przysłuchiwać.
Rozmawianie w kole
Gdy dziecko już oswoi się z metodą małych kroków, wtedy można zacząć wprowadzać więcej niż jedną
osobę na raz. Ustawiamy dwa lub trzy dodatkowe krzesła, a dziecko i koordynator zaczynają odliczać. Na

ustalony sygnał do pokoju wchodzi kolejna osoba, powoli siada na swoim miejscu i dołącza się do
odliczania. Procedura jest powtarzana aż wszystkie osoby, które czekają na zewnątrz zajmą swoje miejsca w
pokoju. Następnie ćwiczenia stają się coraz trudniejsze – uczestnicy, zmieniając kierunek kolejności osób
mówiących w kole, wypowiadają całe zdania. Na koniec koordynator opuszcza pokój i zostawia dziecko
samo, żeby dalej wykonywało ćwiczenia z nowymi osobami, bez jego wsparcia. Można stopniowo
przyspieszać proces wprowadzania nowych osób sadzając je od razu w pokoju, ale tak, aby na początku
siedzieli tyłem do pracującej grupy.
Przechadzka
Gdy dziecko będzie już sobie radzić z rozmową z niewielkimi grupami osób, wtedy możecie spróbować
wybrać się na „przechadzkę”. Na początku dziecko zaczyna rozmawiać z koordynatorem w bezpiecznym
miejscu, gdzie nikt go nie może usłyszeć – zacznijcie od prostego ćwiczenia a nie spontanicznej rozmowy.
Zadanie polega na tym, żeby kontynuować rozmowę podczas przemieszczania się do kolejnego
bezpiecznego miejsca lub wracając do miejsca, w którym zaczęło się ćwiczenie np. idąc korytarzem z
jednego pokoju do drugiego lub okrążając plac zabaw podczas przerwy obiadowej.
Maggie Johnson i Alison Wintgens

www.mutyzm.org.pl
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Etapy swobodnego mówienia: Generalizacja
ZRÓŻNICOWANIE OSÓB

Etap znajomości

Praca nad tą ćwiartką odbywa się w domu i szkole. Jej
cel to upewnienie się, że dziecko odzywa się zarówno
do znanych jak i zupełnie obcych mu osób. Celem powinno być
rozszerzanie zakresu osób, z którymi dziecko rozmawia, w
relatywnie krótkim czasie, żeby uniknąć uzależnienia od
którejkolwiek z nich.

ODZYWANIE SIĘ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Praca nad tą ćwiartką odbywa się głównie w domu i w
okolicy, w której mieszka dziecko. Prowadzą ją osoby,
które znajdują się w strefie komfortu dziecka (osoby, z którymi
rozmawia chętnie i pełnym głosem, gdy nikt inny nie słyszy). Dzięki
pomocy dziecku w zwiększeniu jego tolerancji na bycie usłyszanym
przez innych lub w miejscach publicznych takich jak sklepy, parki czy
poczekalnie, zwiększą się także postępy dziecka w innych sferach,
nad którymi pracuje.

Ilość świadków

Wielu

UDZIAŁ GRUPY
Mimo, że możliwości pracy nad tą ćwiartką można
wykorzystać w najróżniejszych okolicznościach, to praca
nad nią odbywa się głównie w szkole, gdzie dziecko ma więcej okazji
do częstych spotkań z większą ilością osób. Wielkość grupy zawiera
dziecko z mutyzmem wybiórczym oraz wspierającego je dorosłego.
Wielkość grupy
FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE
Na postępy w zakresie tej ćwiartki składa się stopniowe
rozszerzanie typów oraz treści ćwiczeń, a także celów
stawianych
dziecku
we
wszystkich
pozostałych
strefach
funkcjonowania. „Bezpieczne” ćwiczenia z jasną strukturą, w których
dziecko czuje się pewnie, powoli ustępują miejsca spontanicznym
interakcjom, podczas których dziecko bierze inicjatywę lub bierze w
nich udział udzielając bardziej osobistych lub „ryzykownych”
odpowiedzi. Postęp w tej dziedzinie zależy od wielu czynników,
włączając w to m.in. wrodzone zdolności językowe dziecka.

Komunikacja
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Interakcja
sam na sam
Praca nad
spokojną,
zrównoważoną
rozmową z
dowolną osobą

0
Nieobecne
1
Sparaliżowane
strachem
2
Bierze udział
bez
komunikacji
3
Komunikuje się
niewerbalnie i
pisząc
4
Rozmawia
przez inną
osobę
5
Używa
swojego głosu
6
Wypowiada
pojedyncze
słowa
7
Wyrażenia i
zdania

8
Zrównoważona
rozmowa

GENERALIZACJA
N.B. Praca nad wszystkimi celami odbywa się jednocześnie, ale do
różnych celów przywiązuje się inną wagę, w zależności od etapu, na
którym jest dziecko

Zakres osób
Osoby, z którymi dziecko rozmawia podczas interakcji sam na sam
Rodzina i
Regularne kontakty
przyjaciele
Znane osoby, z którymi dziecko jest w stałym
Członkowie
kontakcie np. nauczyciel, koledzy z klasy,
najbliższej i dalszej
sąsiedzi, przyjaciele rodziców, opiekunka,
rodziny.
instruktorzy zajęć pozalekcyjnych
Najprawdopodobniej
Obcy
ta grupa składa się
Osoby, których dziecko prawdopodobnie nigdy
z osób, z którymi
więcej nie zobaczy lub widzi tylko sporadycznie
dziecko rozmawia
np. ekspedienci, bibliotekarka, goście w szkole,
swobodnie.
okulista, dentysta
zwiększanie wymagań
Odzywanie się w miejscach publicznych
W obecności/bliskości obserwatorów, rozmowa może odbywać się w
różnych okolicznościach
Nie ma szans
Toleruje to, że
Toleruje to, że
Toleruje to, że
na to, że ktoś
usłyszy je jedna
usłyszy je parę
usłyszy je wiele
inny je usłyszy
osoba spoza
osób spoza
osób spoza
strefy komfortu
strefy komfortu
strefy komfortu
zwiększanie wymagań
Uczestnictwo grupy
Do grupy wlicza się dziecko i dorosły, który pomaga w przeprowadzeniu
interakcji, jeśli to konieczne.
3-7
8-16
17+
np. praca w grupach, np. grupa na zajęciach np. klasa, uroczystości
nocowanie u
dodatkowych, zespół
szkolne,
koleżanek, rodzinny
piłki nożnej
przedstawienia
posiłek
zwiększanie wymagań
Funkcjonowanie społeczne
Praca mająca na celu umożliwienie dziecku prowadzenie swobodnych
rozmów mających na celu spełnienie jego potrzeb
ZAPLANOWANA
SPONTANICZNA
Z
Zainicjowana
Z
Zainicjowana
podpowiedziami
przez dziecko
podpowiedziami
przez dziecko
Z wyraźną
Bez wyraźnej
Z wyraźną
Bez wyraźnej
strukturą
struktury
strukturą
struktury
Na podstawie
O zabarwieniu
Na podstawie
O zabarwieniu
faktów
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Opublikowane za zgodą Maggie Johnson, konferencja SMIRA 2016

CZYNNIKI RYZYKA
WRAŻLIWE DZIECKO

CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE

CZYNNIKI PODTRZYMUJĄCE
NEGATYWNE SKOJARZENIA SĄ WZMACNIANE
LUB PODTRZYMYWANE PRZEZ

DZIECKO KOJARZY ODZYWANIE SIĘ Z
POCZUCIEM ZAGROŻENIA

(uwarunkowania genetyczne)
Poczucie zagrożenia może być spowodowane przez
Osobowość reaktywna sprzyjająca nadwrażliwości,
nieufności i stanom lękowym u dziecka

Nieznane otoczenie

Presję związaną z odzywaniem się

często występuje razem z

Głośne, ruchliwe otoczenie

Epizodami nieśmiałości, MW, lękliwości lub zaburzeń
zdrowia psychicznego w rodzinie

Rozłąka z rodzicami

Krytykowanie/karanie
Zredukowanie potrzeby odzywania się

Lęk separacyjny
Perfekcjonizm

Lęk odczuwany przez rodziców
Trudności z mówieniem lub z byciem zrozumianym
Presja związana z wykonywaniem pewnych zadań
Prześladowanie lub zastraszanie

Zwiększona uwaga czy czułość skierowana do
dziecka, kiedy jest ciche
Przypisanie dziecku roli kogoś, kto się nigdy nie
odzywa.

czasem towarzyszą temu również:
Problemy z przetwarzaniem sensorycznym i
nadpobudliwością

Unikanie może być także zamodelowane przez:

Opóźniony rozwój motoryczny

Rodzica, rodzeństwo bliźniacze lub starsze
rodzeństwo

Brak chęci do zmiany
Oczekiwanie, że zmiana nadejdzie bez
odpowiedniego zrozumienia i interwencji.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

LĘK WYUCZONY
Doświadczenia dziecka mogą sprzyjać poczuciu
niepewności, braku pewności siebie lub strachu przed
zrobieniem błędu:

Także inne, bardziej ogólne, okoliczności mogą zwiększać lęk u dziecka i
sprawić, że będzie bardziej podatne

i

np. Świadomość upośledzenia mowy lub innych trudności

WIELOKROTNE UNIKANIE

Świadomość różnic społecznych/kulturowych/językowych

rozmów z osobami spoza strefy
komfortu

Negatywne nastawienie do komunikacji czy rozwiązywania problemów w rodzinie

np. Niekonsekwentne wychowanie
Mało możliwości rozwiązywania problemów lub radzenia
sobie z komplikacjami
Brak ustalonych granic
Zbyt duża odpowiedzialność
Krytyka lub brak pochwał
Narzucone nadmierne standardy/oczekiwania

Intensywne przestrzeganie dziecka przed rozmawianiem z obcymi lub
podejmowaniem ryzyka
Kryzys w relacjach rodzinnych

MUTYZM
WYBIÓRCZY

Brak rutyn/stabilnych reakcji
Częste zmiany czy przeprowadzki
Śmierć/strata członka rodziny, przyjaciela lub pupila
Inne lęki dziecięce
Dojrzewanie

10 etapów swobodnego mówienia
Etap 1: Dziecko nie komunikuje się, ani nie bierze udziału w żadnych
aktywnościach.
np. pasywnie akceptuje pomoc ( stoi nieruchomo, podczas gdy ktoś zapina mu kurtkę) i nie
podejmuje prób szukania pomocy, wycofuje się do swojego pokoju, gdy przychodzą goście.

Etap 2: Dziecko współpracuje, ale komunikacja jest minimalna.
np. spełnia prośby, które nie są przez niego postrzegane jako zagrożenie lub zbytnia ingerencja
w jego osobę (rozdaje karty, podaje przedmioty potrzebne do rysowania, ale nie potrafi
naśladować gestów lub wskazywać przedmiotów, jeśli jest o to poproszone); dołącza się do
zajęć grupowych "śpiewając" (ruszając ustami) lub wykonując razem z innymi określone ruchy.

Etap 3: Dziecko komunikuje się za pomocą środków wizualnych i niewerbalnych.
np. odpowiada kiwnięciem głowy, wskazuje na różne przedmioty, żeby podać odpowiedź na
pytanie czy dokonać wyboru, pisze wiadomości, wykonuje jakąś czynność lub gest, żeby
dokończyć zdanie lub przekazać jakąś wiadomość.

Etap 4: Dziecko wydaje z siebie niewerbalne dźwięki.
np. śmieje się głośno, wydaje z siebie różne dźwięki pasujące do opowiadanej historii.

Etap 5: Dziecko mówi w obecności nowych osób, ale nie bezpośrednio do nich.
np. cicho lub normalnym głosem rozmawia z mamą w tym samym pokoju, w którym znajduje się
terapeuta.

Etap 6: Dziecko wypowiada pojedyncze słowa w obecności wybranych osób.
np. odpowiada na pytania podając minimum informacji.

Etap 7: Dziecko wypowiada zdania w obecności wybranych osób.
np. wypowiada zdania podczas sytuacji o przewidywalnej strukturze pod warunkiem, że nikt
inny go nie usłyszy; nie inicjuje interakcji, chyba, że są one częścią czynności, które jest
w stanie przewidzieć, czyta na głos.

Etap 8: Dziecko odzywa się do szerokiego grona osób
np. rozmawia w domu tak jak zwykle, nawet w obecności gości, bawi się w gry wymagające
mówienia i za każdym razem wybiera do nich inne dziecko, czyta na głos w małej grupie.

Etap 9: Dziecko odzywa się w różnych sytuacjach
np. rozmawia z wybranym dorosłymi w różnych częściach szkoły, nawet jeśli inni mogą to
usłyszeć.

Etap 10: Dziecko swobodnie komunikuje się
np. spontanicznie bierze udział w dyskusjach klasowych, prosi o coś inne osoby.

© Maggie Johnson

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

Jak zachęcić dziecko z mutyzmem wybiórczym do współpracy?
W sytuacji, kiedy odczuwamy lęk, to automatycznie czujemy dystans do osób i sytuacji mających coś
wspólnego z tym czego się boimy. Np. jeśli boimy się pływać i zaczynamy lekcje z instruktorem, to
podchodzimy do niego z dystansem, a czasem nawet wycofujemy się, mimo że wiemy, że może nam pomóc.
W terapii mutyzmu wybiórczego szczególnie ważne jest, aby okazać empatię oraz przedstawić dziecku, co
je będzie czekało.
Jedną z podstawowych kwestii, których nie można pominąć jest rozmowa z dzieckiem na temat jego
problemu oraz wyjaśnienie co i jak będziemy robić. Dzieci, które się boją mówić, boją się również podróży
w nieznane. Sposób przedstawienia komunikatu i treść powinny być dopasowane do wieku i poziomu
rozumienia rozmówcy.
Oto kilka wskazówek dla rodziców, nauczycieli i specjalistów ułatwiających współpracę z dzieckiem
z mutyzmwm wybiórczym:
- nie pytaj dziecka „dlaczego nie mówi”, powiedz lepiej: „mówienie do nowych osób może być trudne na
początku – tak trudne, że głos utyka w gardle i nie może wyjść. Pamietaj, że nie musisz mówić do mnie,
kiedy będziemy grac w te gry”
- zapewnij dziecko „będziesz mógł mówić do mnie, kiedy będziesz na to gotowy, teraz mozesz
porozmawiać z mamą jeśli chcesz”
- „najważniejsze jest, aby być szczęśliwym i dobrze się bawić”
- jeśli jest taka potrzeba, to warto dodać: „to jest trudne uczyć się nowego języka/mówić wyraźnie/nie znać
nikogo/martwić się, że zrobisz komu przykrość”
- „mówienie jest teraz trudne, ale znajdziemy inne sposoby, abyś czuł się z nami dobrze zanim będziesz
gotowy rozmawiać”
- „wiele dzieci czasami ma trudności z mówieniem, to jest normalne”
- „nie zawsze tak będzie – z czasem mówienie będzie łatwiejsze”
- „nie jesteś z tym sam”
- „wiem jak czasami trudno jest mówić”
- „wiem, że bardzo chciałbyś rozmawiać i że nie milczysz umyślnie”
- „jesteś fajnym uczniem, lubię się z tobą bawić”
- „wiem jak sie czujesz, pomogę Ci pozbyć się tego uczucia”
- „jest powód dla którego tak się czujesz i sposoby, aby Ci pomoc. Zrobimy to za pomocą małych kroków”
- „będziemy wykonywać coraz trudniejsze zadania tylko wtedy, kiedy będziesz na to gotowy. Jeśli będziesz
czuł się źle – przerwiemy”
- „z czasem mówienie będzie coraz łatwiejsze”

Sposoby na to, aby pomóc dziecku „odczulić” lęk przed mówieniem:
Wiele dzieci z mutyzmem wybiórczym ma nie tylko problem z mówieniem, ale także jakąkolwiek
komunikacją, w tym także niewerbalną. Trudno spodziewać się, że dziecko, które nie komunikuje się
w jakikolwiek sposób będzie w stanie rozmawiać bez lęku

Trzeba mieć na uwadze, że nawet dziecko z bardzo silnym lękiem powinno mieć opracowane strategie,
które pozwolą mu wyjść do toalety, kiedy tego potrzebuje, czy poprosić o picie.
Poniżej kilka przykładów co mozna zrobić, aby pomóc dziecku nawiązać komunikację i ‘odczulić’ lęk przed
mówieniem i komunikacją pozawerbalną.
- Karty do komunikacji lub ścieralna tablica (dziecko musi czuć się pewnie w nawiązywaniu komunikacji
niewerbalnej. Należy jednak uważać, aby w miarę trwania terapii taka forma komunikacji nie zastąpiła
całkowicie komunikacji werbalnej, gdyż wtedy może być czynnikiem podtrzymującym MW)
- Zabawki aktywowane głosem
- Inne zabawki, które odtwarzają nagrwany głos
- Poczta głosowa – nagrywanie wiadomości i odtwarzanie członkom rodziny i znajomym
- wizyty w różnych miejscach i rozmawianie z osobą, z którą dziecko rozmawia swobodnie
- odtwarzanie nagranych wcześniej rozmów/wiadomości w nowych mmiejscach
(nagrywanie i odtwarzanie zawsze za zgodą nagrywanych osób)
Aktywności wzmacniające pewność siebie i niezależność dziecka z MW:
- Używanie głośnych instrumentów w klasie
- Zachęcenie dziecka do brania udziału w zajęciach fizycznych
- Pozwalanie dziecku na wyrażanie się za pomocą różnych form artystycznych, tańca czy pantonimy
- Większe role w pantominie, nie wymagające mówienia
- Skakanie na materacach, trampolinach
- Zachęcanie do wspinania się na sali gimnastycznej lub placu zabaw
- Przydzielenie obowiązków w klasie
- Załatwianie różnych spraw w szkole, początkowo z drugim dzieckiem jako pomocnikiem
- Używanie pacynek
- Mówienie chórem (zobacz materiał Marii Bystrzanowskiej „Od chóru do solo”)
- Branie udziału w głośnych zabawach, śpiewaniu, klaskaniu, naśladowaniu głosów zwierząt.
Bibliografia:
Johnson M & Wintgens A (2001) The Selective Mutism Resource Manual, Speechmark Publishing, Brackley

(c) Kamila Fijak – psycholog, Anna Strzelecka – mama dziecka z MW

Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w szkole
Jakie błędy najczęściej popełniają nauczyciele/opiekunowie?
1. Milczenie dziecka jest pozornie akceptowane, bo zawsze podejmuje się próbę zmuszenia
do mówienia (np. podczas opowiadania czegoś w kręgu - każdy po kolei coś musi
powiedzieć, nawet jeśli ominie się dziecko z MW to ono i tak czuje się na świeczniku)
2. Pochwała za coś, co dziecko mogłoby zrobić zamiast za to, co zrobiło
3. Dziecko czuje się zmuszone do mówienia przez takie wyrażenia jak: "czy jesteś dziś
gotowy, aby do mnie mówić?" lub "nie pomogę Tobie, jeśli mi nie powiesz o co chodzi"
4. Lęk dziecka przed mówieniem nie jest otwarcie z dzieckiem omówiony (dotyczy
starszych dzieci)
5. Dziecko czuje się odtrącone przez rówieśników ponieważ z nimi nie rozmawia,
nauczyciele powinni postarać się, aby dziecko było z rówieśnikami także podczas przerwy,
powinien pokazać mocne strony dziecka
6. Zbyt duże audytorium, a za mało okazji do porozmawiania bez obawy, ze ktoś podsłucha
rozmowę (np. niespodziewanie wejdzie do klasy). Za mało rozmów sam na sam z
nauczycielem lub dodatkową osobą z którą np. rozmawia poza szkołą
7. Nakłanianie do mówienia przez inne dzieci albo nadmierna ochrona i nadopiekuńczość ze
strony rówieśników czy rodzeństwa (bliźnięta)
8. Brak sytuacji prowokujących do interakcji społecznych - ignorowanie przez dzieci i
nauczycieli
9. Dziecko straciło zaufanie do nauczyciela, który np. pokazał nagranie zrobione tylko dla
niego komuś innemu bez zgody dziecka
10. Różne oczekiwania od różnych nauczycieli - brak spójności.
11. Dorosły zbyt intensywnie patrzy na dziecko kiedy czeka na odpowiedź, wymusza kontakt
wzrokowy, który peszy dziecko. Podobny efekt ma stanie nad dzieckiem zamiast kucnięcia
obok.
12. Uwaga podczas rozmowy skupia się na tym, ze dziecko coś powiedziało zamiast
kontynuacji konwersacji.
13. Dorośli oczekują od dziecka inicjowania rozmowy czy nawet zapytania (czy pokazania
kartki) o toaletę, pomoc w sytuacji kiedy nie jest jeszcze na to gotowe.
14. Obniżanie oceny za brak odpowiedzi ustnej lub za brak zaangażowania, które przekracza
możliwości dziecka na daną chwilę.
15. Dziecko nie otrzymuje promocji do następnej klasy nie ze względu na słabe wyniki w
nauce, ale dlatego, ze nie mówi. W przypadku starszych dzieci zmiana klasy (otoczenia,
dzieci, nauczyciela) może mieć pozytywny efekt, ale moim zdaniem lepiej dziecku zmienić
szkołę i wysłać do klasy z rówieśnikami niż zostawić w tej samej klasie na drugi rok.

Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w środowisku domowym
W jaki sposób wzmacnia się w dziecku lęk przed mówieniem i opóźnia tym samym
terapię?
1.Zbyt małe oczekiwania albo brak potrzeby rozmowy czy komunikacji kreowane w
środowisku domowym jako wzorzec - czasami w domownicy rozmawiają bardzo mało
między sobą
2. Przypominanie dziecku, ze do obcych lepiej się nie odzywać, demonizowanie każdego
obcego jako potencjalnego zagrożenia.
3. Pozwalanie dziecku na unikanie sytuacji które wywołują lęk zamiast pomaganie dziecku w
zrozumieniu lęku i radzeniu sobie z nim
4. Zbyt mało możliwości do poznania nowych osób - dorosłych i dzieci - oraz do bycia
choćby obserwatorem interakcji społecznych.
5. Mówienie przy dziecku "ona nie będzie mówić"
6. Okazywanie miłości i przytulanie w momencie kiedy dziecko unika jakiegoś wyzwania,
zamiast za udział np. w zabawie
7. Dziecko jest zmuszane do mówienia przez oferowanie nagród w sytuacji dla niego
niekomfortowej. Rozczarowanie jest podwójne - bo dziecko z reguły nie jest w stanie nic
powiedzieć i traci nagrodę na której bardzo mu zależy.
8. Dziecko czuje nasze zdenerwowanie i rozczarowanie tym, ze nie mówi.
9. Rozczarowanie okazywane przez innych członków rodziny w obecności dziecka - ciągłe
pytania o to dlaczego nie mówi, kiedy zacznie mówić.
10. Dziecka lęk przed mówieniem nie jest akceptowany (wyrośnie z tego, niemożliwe żeby
tak się bać)
11. Dziecko otrzymuje zbyt dużo pochwał i uwagi w momencie kiedy zaczyna mówić - jeśli
już koniecznie chcemy chwalić to warto skupić się na tym co dziecko mówi (masz rację, to
jest kolor zielony) niż na samym fakcie, ze dziecko mówi (wow! super! powiedziałeś
zielony)
12. Zawstydzanie dziecka przez każdorazowe przejęcie inicjatywy w każdej sytuacji, zamiast
stopniowego wycofywania się kiedy dziecko nabiera pewności siebie.
13. Cisza staje się wyuczonym sposobem reakcji na obce osoby oraz wyrażanie złości.
Jeśli rodzicom zależy na tym, aby terapia była skuteczna oddziaływania w domu muszą
zostać skorygowane.
Na podstawie materiałów z kursu
Selective Mutism - Core Level
Maggie Johnson & Alice Wintgens 2010

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM W PRZEDSZKOLU/ SZKOLE
(wypełnia nauczyciel/wychowawca)
Imię i nazwisko dziecka…………………….................................................... Data urodzenia.….....................kl............

z nauczycielem

komunikacja z rówieśnikami

chóralnie

Lp. Data obserwacji:
- jak nauczyciel nie patrzy na grupę?*

*Sposób wypełniania tabeli:
W rubryki należy wpisać litery
odpowiadające sposobowi
komunikacji dziecka:

- czy nadal mówi jak nauczyciel patrzy na ucznia i grupę?*

0

brak komunikacji werbalnej

Czy uczeń komunikuje się z większością rówieśników w szkole na
przerwach ?*

1

odpowiada niewerbalnie:
gesty- potakiwanie,
przeczenie, mimika

2

biernie uczestniczy w
zajęciach

3

aktywnie, niewerbalnie
uczestniczy w zajęciach

4

odpowiada werbalnie szeptem
pojedynczymi słowami

5

odpowiada werbalnie głośno
pojedynczymi słowami

6

uczeń mówi pełnym głosem,
pełnymi zdaniami, swobodnie
rozmawia

Czy uczeń mówi razem z grupą- chóralnie

- czy komunikuje się na zajęciach, ze wszystkimi rówieśnikami?*
-- czy tylko z kilkoma?*
-czy z jednym? *
- czy biernie uczestniczy w zajęciach?*
- czy aktywnie uczestniczy w zajęciach?*
- czy komunikuje się z nieznajomymi rówieśnikami?*
Czy uczeń zadaje pytania nauczycielowi?*
- czy odpowiada nauczycielowi?*
- czy prowadzi dialog z nauczycielem?*
Czy uczeń rozmawia z mamą przy nauczycielu?*
Czy uczeń rozmawia z rówieśnikami w innych miejscach poza
szkołą, na placu zabaw? *

Własne spostrzeżenia (inne lęki obserwowane u dziecka przez nauczyciela)
................................................................................................................................................................................................
Podpis nauczyciela
…………………………………..
© Maria Bystrzanowska 2015

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM W DOMU
(wypełnia rodzic)
Imię i nazwisko dziecka…………………….................................................... Data urodzenia.….....................kl............
Sposób wypełniania tabeli:

Rodzina

Lp. Data obserwacji:
Czy dziecko swobodnie rozmawia z najbliższymi członkami
rodziny?*

*W rubryki należy wpisać litery
odpowiadające sposobowi
komunikacji dziecka:

- z kim z rodziny najbliższej dziecko ma problem z
komunikowaniem się? #

W domu

krewni

- dziecko rozmawia tylko z mamą?*
Czy dziecko rozmawia swobodnie z dalszą rodziną?*
- jeżeli nie, to z kim i jak się komunikuje?#*
Czy i jak dziecko komunikuje się w domu z
-rówieśnikami,*
-dorosłymi spoza rodziny?

0

brak komunikacji werbalnej

1

odpowiada niewerbalnie:
gesty- potakiwanie,
przeczenie, mimika

2

biernie uczestniczy w
spotkaniach, zabawach

3

aktywnie, niewerbalnie
uczestniczy w spotkaniach,
zabawach

4

odpowiada werbalnie
szeptem pojedynczymi
słowami

5

odpowiada werbalnie głośno
pojedynczymi słowami

6

mówi pełnym głosem,
pełnymi zdaniami, swobodnie
rozmawia

- dziecko rozmawia tylko z 1 kolegą w domu?*

rówieśnicy

Czy i w jaki sposób dziecko komunikuje się z dobrze znanymi
przyjaciółmi rodziny?*
Czy i jak dziecko komunikuje się ze znajomymi rówieśnikami
na podwórku, w klubach i innych miejscach poza domem?*
- z nieznanymi rówieśnikami?*

telefon

Czy i jak dziecko rozmawia z urzędnikami, kelnerami w
restauracjach i innych miejscach publicznych?*
Czy dziecko rozmawia przez telefon z obcymi?

# należy wypisać konkretne osoby

- czy rozmawia przez telefon z członkami rodziny?

Własne spostrzeżenia (inne lęki obserwowane u dziecka przez rodzica)
................................................................................................................................................................................................
…………………………………..
Podpis rodzica

© Maria Bystrzanowska 2015

Od chóru do solo – terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym.
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe dotyczące lęku przed mówieniem w
stosunku do niektórych ludzi, miejsc lub sytuacji. Najczęściej pierwsze niepokojące sygnały
rodzice otrzymują z chwilą pójścia dziecka do przedszkola. Czasem sami widzą, że dziecko
jest bardzo nieśmiałe, bojaźliwe i często wycofuje się z niepewnych dla niego, nowych,
niekomfortowych sytuacji. Zdarza się, że sami też mieli podobne problemy w dzieciństwie.
Przedszkole dla dziecka z mutyzmem wybiórczym jest miejscem, w którym jest
największe nasilenie lęku przed mówieniem. Zdarza się, że dzieci po przekroczeniu progu
przedszkola milkną i dopiero po opuszczeniu przedszkola zaczynają normalnie rozmawiać z
rodzicami. Bywa również tak, że dziecko rozmawia z jedną panią lub z jednym kolegą w
przedszkolu. Zdarza się również, że niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym nie mają
większych trudności z chóralnym uczestnictwem w zajęciach przedszkolnych. Czasem dzieje
się tak od samego początku pobytu w przedszkolu, czasem jest to efekt pozytywnych
oddziaływań terapeutycznych w stosunku do dziecka i świadczy o stopniowym obniżaniu
poziomu odczuwanego lęku.
Wnikliwa obserwacja dziecka pozwoli nam ocenić, czy uczestnictwo w grupowej
aktywności dziecka na zajęciach jest tylko udawane, polegające na bezgłośnym poruszaniu
ustami, czy werbalną, prawdziwą aktywnością dziecka. Umiejętność chóralnego uczestnictwa
w zajęciach można wykorzystać w terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. W pracy
terapeutycznej nie należy jednak poprzestać na tej metodzie, tylko traktować ją jako jedno z
wielu oddziaływań. Metodę tę zastosowałam z powodzeniem u kilkorga dzieci, zatem gorąco
ją polecam. Nie należy się śpieszyć w terapii, wszystkie etapy należy przejść spokojnie i w
naturalny sposób je przepracować, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
Przez cały czas prowadzonej terapii na forum grupy, należy prowadzić oddziaływania
terapeutyczne, których celem powinno być budowanie u dziecka poczucia własnej wartości,
obniżanie poziomu lęku, nie wywieranie presji, eliminowanie czynników podtrzymujących
mutyzm wybiórczy, stosowanie technik behawioralnych, których celem będzie wygaszanie,
modelowanie zachowań i odczulanie.
W terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym należy uwzględnić:




edukację rodziców
edukację całego personelu przedszkola/szkoły
terapię, która powinna być dopasowana do problemów i możliwości dziecka.

Etapy terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym z wykorzystaniem mowy chóralnej:
1. Cała grupa chóralnie śpiewa i mówi wierszyki, które powinny być połączone z
gestami całego ciała, co dodatkowo wpływa rozluźniająco i obniża wzmożone
napięcie mięśniowe. Zajęcia powinny odbywać się w sali przedszkolnej i powinny
stanowić naturalny rytuał dla wszystkich dzieci.
2. Stopniowe zmniejszanie liczby osób w grupie podczas śpiewania i recytowania, aż do
pięciorga dzieci. Mniejsze grupy należy zapraszać na tzw. „próby” do gabinetu obok,
co również powinno być przyjmowane przez dzieci za coś naturalnego. Jeżeli w
innym pomieszczeniu dziecko z MW nie czuje się komfortowo, należy pozostać w sali
codziennych zajęć. Jeżeli dziecko w mniejszej grupie bez problemu bierze czynny,

werbalny udział w zajęciach, wówczas można przejść do kolejnego etapu.
Proponowany skład mniejszych grup: 20 dzieci, 15, 10, 5.
3. Dzieci w grupie 5 - osobowej w gabinecie powinny chóralnie śpiewać piosenki,
mówić wierszyki. Skład grupy powinien być stały pod względem liczebność. Jeżeli
dziecko z MW dość dobrze sobie radzi z chóralnym werbalnym uczestnictwem w
zajęciach, wówczas można przejść do kolejnego etapu.
4. Następnie dzieci w 5–osobowej grupie, w gabinecie już nie śpiewają, tylko chóralnie
nazywają zwierzątka, wydają ich odgłosy i naśladują ich sposób poruszania się.
Losują kolejno karty i układają je, nazywają chóralnie obrazki. Potem wspólnie liczą
zwierzątka i nazywają kolory koralików.
5. Kolejnym etapem jest nazywanie obrazków parami, czyli dwie osoby chóralnie
powtarzają czynności: liczenie, nazywanie kolorów, nazywanie zwierzątek.
6. Na tym etapie można zmniejszyć grupę do 3 dzieci, a pozycję grupy z kołowej
zmienić do ustawienia się w jednej linii. Najpierw chóralnie a następnie
indywidualnie nazywać obrazki i powtarzać czynności: losowanie, liczenie,
nazywanie kolorów, nazywanie zwierzątek. Nie należy zmuszać dziecka z MW do
aktywności werbalnej, ale można zachęcić, jeżeli dziecko zacznie mówić, pochwalić,
ale nie okazywać wielkiej radości, potraktować to wydarzenie jak coś normalnego.
Wszystkie dzieci nagrodzić za aktywny udział w zajęciach.
7. Jeżeli dziecko mówi w 3 – osobowej grupie, można jeszcze zmniejszyć liczebność do
grupy 2 – osobowej i powtórzyć poprzednie zabawy.
8. Następnie zaproponować dziecku wspólną zabawę, która będzie miała charakter
terapii indywidualnej (1:1) polegającej na rozwijaniu komunikacji werbalnej w
formie ćwiczeń polegających na
 wspólnym liczeniu, nazywaniu obrazków,
 odpowiadaniu na pytania wymagające odpowiedzi „tak” lub „nie”,
 dążenie do kształtowania mowy spontanicznej: nazywanie pojedynczych
przedmiotów, odpowiadanie na proste pytania zawierające opcje do wyboru,
uzupełnianie zdań jednym słowem, podawanie przeciwieństw itd.
9. Kolejne proponowane etapy zajęć grupowych powinny odbywać się w odwrotnej
kolejności do poprzednich, czyli stopniowe zwiększanie liczebności grupy: 3, 5 dzieci,
10, 15, 20 w celu zwiększania liczby słuchaczy głosu dziecka z MW na forum grupy.
O czasie trwania każdego etapu decyduje terapeuta, na podstawie oceny aktywności
werbalnej i gotowości dziecka do przystąpienia do kolejnego etapu programu.

Maria Bystrzanowska - logopeda

Kwestionariusz wywiadu
z rodzicami dziecka z trudnościami w komunikacji werbalnej
(podejrzenie mutyzmu wybiórczego).
opracowała mgr Maria Bystrzanowska

(wypełnia rodzic, lub diagnosta po przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego, bądź logopedycznego)

Imię i nazwisko dziecka................................................................................................................
Data urodzenia............................................PESEL.......................................................................
Miejsce zamieszkania...................................................................................................................
Mama ( imię nazwisko ) – wiek....................................................................................................
Tato ( imię nazwisko ) – wiek.......................................................................................................
rodzeństwo ( imiona i wiek ).........................................................................................................
1. Rodzina jest: jednojęzyczna, dwujęzyczna, wielojęzyczna.*............................................
2. Przebieg rozwoju mowy: prawidłowy, opóźniony*............................................................
3. Czy od początku rozwoju mowy dziecko komunikowało się
ze wszystkimi domownikami:

TAK ; NIE *

jeżeli NIE, to z kim dziecko rozmawiało ....................................................................................
.......................................................................................................................................................
ze wszystkimi obcymi: TAK ; NIE
jeżeli NIE, to z kim dziecko rozmawiało ....................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Kiedy pojawiły się ( bądź kiedy zostały zaobserwowane), pierwsze objawy trudności z
komunikowaniem się i przez kogo? :........................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Z kim dziecko bez problemów obecnie rozmawia (proszę wpisać TAK, NIE, NIE ZAWSZE):
a. z domownikami ......................................................................................................................
b. z nauczycielami, personelem z obsługi...................................................................................
c. z dziećmi...................................................................................................................................
d. z innymi obcymi dorosłymi......................................................................................................
6. W jakich miejscach obecnie dziecko rozmawia (proszę wpisać TAK, NIE, NIE ZAWSZE)
a. w domu ...................................................................................................................................
b. w przedszkolu/w szkole.........................................................................................................
c. w sklepie poprosi sprzedawcę o zakupy.................................................................................
d. podczas spotkań u rodziny, bądź przyjaciół............................................................................
e. na placu zabaw.........................................................................................................................
1

7. Czy dziecko chętnie zjada posiłki proponowane przez
a. rodziców w domu: TAK ; NIE *
jeżeli NIE, to czy obserwuje się wybiórczość jedzenia ..............................................................
......................................................................................................................................................
b. przedszkole/szkołę: TAK ; NIE *
jeżeli NIE, to czy dotyczy to miejsca spożywania.......................................................................
......................................................................................................................................................
8. Czy dziecko w przedszkolu/ szkole korzysta z toalety TAK; NIE; NIE WIEM*
jeżeli TAK, to czy wyjście zgłasza werbalnie, czy niewerbalnie *
9. Czy dziecko ma problemy dotyczące nadwrażliwości: TAK; NIE; NIE WIEM*
jeżeli TAK, to jakie: dotykowe, węchowe, słuchowe *
10. Czy dziecko bawi się z innymi dziećmi *
a. w swoim domu ze znanymi rówieśnikami niewerbalnie: TAK; NIE,
werbalnie: TAK; NIE
b. w przedszkolu/szkole niewerbalnie: TAK; NIE, werbalnie: TAK; NIE
c. na placu zabaw z obcymi rówieśnikami niewerbalnie: TAK; NIE,
werbalnie: TAK; NIE
11. Proszę krótko opisać zachowanie dziecka po przyjściu z przedszkola, szkoły:...............
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
12. Proszę krótko opisać z jakich terapii i form pomocy dziecko do tej pory korzystało:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Podpis osoby wypełniającej:
rodzic.........................................................................................................
diagnosta (psycholog, logopeda)*..............................................................
* właściwe podkreślić
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1. INFORMACJA
Z PRZEDSZKOLA
/
SZKOŁY

2. WYWIAD
OD RODZICÓW
DOKŁADNY
PRZEBIEG
ROZWOJU
DZIECKA: BEZ
OBECNOŚCI
DZIECKA
(PPP)

3. BADANIE DZIECKA
W PPP
BADANIE
LOGOPEDYCZNE:
OCENA ARTYKULACJI I
UMIEJĘTNOŚCI
KOMUNIKACYJNYCH

SPOSÓB
KOMUNIKOWANIA
SIĘ W RODZINIE:
-MAŁOMÓWNOŚĆ
DWUJĘZYCZNOŚĆ

WARUNKI
SOCJALNE
RODZINY
NAGRANIA AUDIO
-VIDEO

DZIECKA W
PRZEDSZKOLU
SZKOLE

BADANIE
PSYCHOLOGICZNE:
OCENA ZDOLNOŚCI
POZNAWCZYCH OCENA
DOJRZAŁOŚCI
EMOCJONALNEJ

DIAGNOZA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI
DYDAKTYCZNYCH
DZIECKA – DIAGNOZA
NAUCZYCIELA LUB
PEDAGOGA W PPP

4.
OBSERWACJA

DZIECKA
Z MUTYZMEM
WYBIÓRCZYM

5. DIAGNOZA
PSYCHIATRYCZNA

ELEMENTY SKŁADOWE DIAGNOZY MUTYZMU WYBIÓRCZEGO
przeprowadzanej w poradni psychologiczno- pedagogicznej
SCHEMAT (A)
Opracowała Maria Bystrzanowska ( wrzesień 2016 r. )

SCHEMAT DIAGNOZY DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM – kolejne kroki
w poradni psychologiczno-pedagogicznej (B)
Opracowała Maria Bystrzanowska ( wrzesień 2016 r.)

2. PORADNIA
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
( PPP ) W REJONIE po
badaniach
wydaje opinię
--------------------6. wydanie opinii
wwrdz lub orzeczenia.

PRZEDSZKOLE/
SZKOŁA
OPINIA NA TEMAT
FUNKCJONOWANIA
DZIECKA

RODZIC DZIECKA
1.

SKŁADA WNIOSEK O
BADANIE DO PPP.

5. SKŁADA WNIOSEK O
WYDANIE OPINII WWRDZ
LUB
ORZECZENIA (Z DIAGNOZĄ
OD PSYCHIATRY)

4. DIAGNOZA
PSYCHIATRYCZNA
( NFZ, inne poradnie dla
dzieci i młodzieży)
Ewentualnie dodatkowe
badania i konsultacje
zalecone przez lekarza
psychiatrę

3. OPINIA po
badaniu w
PPP.

ELEMENTY SKŁADOWE DIAGNOZY DZIECKA Z MUTYZMEM
WYBIÓRCZYM
OPIS SCHEMATU (A)
Nauczyciele przedszkoli/szkół, którzy obserwują u dziecka m.in. trudności w
werbalnym komunikowaniu się z personelem, z rówieśnikami oraz sztywność zachowań,
trudności w nawiązaniu kontaktu wzrokowego itd., często stawiają wstępną diagnozę tzw.
protodiagnozę i przekazują rodzicom swoje spostrzeżenia (1). Nie zawsze jednak inicjatywa
w rozpoznawaniu pierwszych objawów należy do nauczycieli, często zdarza się odwrotnie,
czyli rodzice pierwsi widzą u dziecka niepokojące objawy związane z lękiem przed
mówieniem i szukają pomocy u specjalistów, najczęściej w poradni psychologiczno pedagogicznej (ppp).
Podczas wywiadu w ppp rodzice przekazują informacje dotyczące dziecka. (2)
Specjaliści pytają rodziców m.in.: o przebieg rozwoju dziecka od narodzin do chwili
obecnej, o sposób komunikowania się w rodzinie: (małomówność, dwujęzyczność), o
warunki socjalne rodziny. Niezwykle przydatne w diagnozowaniu są nagrania audio- video
dziecka z różnych uroczystości w domu oraz obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole (4).
Następnie podczas badań w ppp (3) dokonuje się dokładnej diagnozy
logopedycznej, psychologicznej i ewentualnie pedagogicznej (ocenę umiejętności
dydaktycznych dziecka można dokonać na podstawie diagnozy nauczyciela z
przedszkola/szkoły). Należy zaznaczyć, że nie zawsze od razu podczas badań w poradni,
osiągnie się z dzieckiem lękowym odpowiedni kontekst zadaniowy niezbędny do
przeprowadzenia dokładnej diagnozy. Bardzo często najpierw trzeba w czasie badania
stworzyć odpowiednią atmosferę życzliwości, nawiązać dobre relacje z dzieckiem, żeby
uzyskać dokładne i obiektywne wyniki.
Po przeprowadzonych badaniach, specjaliści poradni psychologiczno - pedagogicznej
wydają opinię i w przypadku podejrzenia mutyzmu wybiórczego zalecają konsultacje
psychiatryczną (5).
Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych diagnoz poradnia
psychologiczno- pedagogiczna wydaję ( zwykłą ) opinię, w której zaleca się objęcie dziecka
pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu/szkole.
Wydana na podstawie:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. Nr 532).

SCHEMAT DIAGNOZY DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM – kolejne kroki w
poradni psychologiczno-pedagogicznej (ppp)
OPIS SCHEMATU (B)
1. Rodzic składa pisemny wniosek z prośbą o badanie dziecka w poradni. (1)
2. Diagnoza w ppp (2)
 Wywiad z rodzicami dziecka dotyczący rozwoju i zgłaszanych problemów
 Diagnoza psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna
 Pisemna opinia nauczyciela z przedszkola/ szkoły
 Obserwacja dziecka w przedszkolu
1

 Ewentualnie kopia diagnozy przedszkolnej, szkolnej, oceny
Ppp wydaje pisemną opinię z zaleceniami objęcia dziecka opieką psychologicznopedagogiczną w szkole/przedszkolu (3) na podstawie:
Wydana na podstawie:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. Nr 532).

3. Jeżeli badania przeprowadzone w ppp wskazują, że objawy występujące u dziecka,
sugerują podejrzenie MW, wówczas zaleca się rodzicowi przeprowadzenie u dziecka
konsultacji psychiatrycznej, która potwierdzi, bądź wykluczy tę wstępną diagnozę (4).
5. Jeżeli psychiatra potwierdził diagnozę mutyzmu wybiórczego wówczas rodzic składa
(druki, które są do pobrania na stronie ppp) pisemny wniosek i zaświadczenie lekarskie z
prośbą o wydanie dla dziecka przedszkolnego opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka (WWRDz) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu
zagrożenia niedostosowaniem (5). W ciągu miesiąca od złożenia wniosku rodzica, ppp
rozpatruje jego zasadność.
6. Zespół Orzekający (ZO) w ppp, na posiedzeniu podejmuje ostateczną decyzję drogą
głosowania. O terminie posiedzenia ZO pisemnie powiadamiani są rodzice, których obecność
nie jest obowiązkowa. ZO ma dwa tygodnie na napisanie Opinii WWRDz, lub Orzeczenia
(6). Od decyzji ZO w sprawie WWRDz nie ma odwołania do Kuratorium Oświaty. W
sprawie wydania orzeczenia odmownego, od decyzji Zespołu Orzekającego wnioskodawca
może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu w, który wydał
orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.



Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły
Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r.
poz. 1072)
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie (Dz. U. 2015r. poz. 1113) § 4 ust. 1 pkt 1

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotyczy to dzieci:
- niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych lub słabowidzących, niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłowym (w stopniu lekkim,
umiarkowanym oraz znacznym),
z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera,
niedostosowanym społecznie,
zagrożonych niedostosowaniem społecznym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego,
etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ( PZPDDIM ) jest placówką
służby zdrowia, działająca w ramach NFZ, w której istnieje możliwość przeprowadzenia
badań: psychologicznego, logopedycznego i psychiatrycznego. Wówczas po otrzymaniu
wyników badań rodzic składa wniosek do ppp z prośbą w wydanie opinii WWRDZ lub
orzeczenia - patrz schemat B (5), (6).
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Mutyzm wybiórczy: Planowanie i stosowanie
metody małych kroków
Stosowanie metody małych kroków
Większość dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym rozwinęło chroniczną reakcję lękową
w sytuacjach, kiedy muszą coś powiedzieć Szczególnie jeśli może być to usłyszane przez inne osoby
(strach przed mówieniem). W związku z tym odzywają się do bardzo ograniczonej ilości osób i są
w stanie mówić tylko w pewnych sytuacjach.
Z badań wynika, że efektywna praca nad pokonaniem tej fobii zaczyna się od tego, że wszystkie osoby
w otoczeniu dziecka muszą rozumieć:
a) co trzeba robić, żeby zachęcać dziecko do komunikacji i rozwijać jego pewność siebie
w podejmowaniu nowych wyzwań.;
b) co pomaga pokonać, a co utrwala mutyzm ;
Można to osiągnąć organizując spotkanie w szkole z rodzicami lub innymi opiekunami dziecka
i prezentując film „Ciche dzieci” 1, j ako inspirację do dalszej dyskusji na temat mutyzmu
wybiórczego i dzielenia się informacjami zarówno ogólnymi jak i tymi dotyczącymi konkretnego
dziecka. Jednym z ważnych kroków będzie wytłumaczenie dziecku, w atmosferze akceptacji, na czym
polegają jego trudności.
Dla młodszych dzieci zmiana nastawienia innych osób i zmodyfikowanie oczekiwań, które są wobec
nich stawiane, połączone ze wsparciem i zachęcaniem do komunikacji niewerbalnej mogą być
wystarczające do ułatwienia przebiegu procesu rozwoju komunikacji werbalnej. Jednak, jeśli nie
przynosi to pożądanych rezultatów, wtedy prawdopodobnie lepiej będzie, jeśli dziecko z mutyzmem
wybiórczym poddane będzie terapii behawioralnej, żeby zredukować poziom lęku i zwiększyć ilość
osób do których mówi.
Terapia ta opiera się na trzech technikach behawioralnych, które pomagają dziecku aktywować mowę
i ją generalizować:
a) „wygaszanie bodźca”
W tej technice nie zmienia się treść ćwiczeń, ale osoby, z którymi dziecko rozmawia lub
otoczenie, w którym odbywają się ćwiczenia. Dziecko rozmawia z zaufaną osobą (zwykle
rodzicem) w sytuacji, która powoduje u niego minimalny poziom lęku. Wtedy zmienia się
jeden z czynników, co zwiększa poczucie lęku. Jeśli dziecko na początku jest zrelaksowane,
a zmiana jest niewielka, to będzie ono mogło poradzić sobie z lękiem i dalej mówić czyli np.
akceptować kolejną osobę, która stopniowo do niego podchodzi i dołącza się do ćwiczenia.
Jeśli ćwiczenie jest odpowiednio zaplanowane i podzielone na bardzo małe etapy, wtedy
nazywamy to metodą „małych kroków” (ang. sliding in). Na początku dziecko rozmawia
swobodnie z członkiem rodziny, podczas gdy koordynator stoi za drzwiami. Ćwiczenie jest
powtarzane przy stopniowo otwieranych drzwiach aż do momentu, kiedy koordynator będzie
znajdował się w pokoju. Ogólnie unika się kontaktu wzrokowego doczasu , kiedy dziecko
ang. Silent Children: approaches to Selective Mutism, 24-minutowy film stworzony dzięki grantowi DfES,
dostępny w SMIRA na kasetach VHS lub DVD, email: smiraleicester@hotmail.com
1
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będzie czuło się pewniej. Następnie ustala się indywidualne cele i zaczyna od bardzo
krótkich, mało wymagających ćwiczeń, polegających na mówieniu na zmianę z kimś
np. liczeniu do 10. Ćwiczenia te są dalej rozbudowywane do całych zdań. Wspólne ustalanie
indywidualnych celów jest zalecane tylko dla starszych dzieci, które rozumieją zasady tej
metody i są zmotywowane do tego, żeby pokonać swoje trudności, które wymknęły się spod
ich kontroli.
b) „modelowanie”
W tym przypadku nacisk położony jest na mowę. Dziecko zaczyna od komunikatów
niewerbalnych kierowanych do koordynatora w sytuacji, która powoduje u dziecka minimalny
poziom lęku. Następnie dziecko wykonuje małe kroki w kierunku komunikacji werbalnej
stopniowo zwiększając wysiłek artykulacyjny, kontakt wzrokowy, długość sylab, słów czy
zdań.
c) „desensytyzacja” (zmniejszanie intensywności reakcji lękowej)
Dziecko przyzwyczaja się do myśli robienia tego, co wcześniej było dla niego niemożliwe, ale
za pomocą mniej przerażających je ćwiczeń, które są związane z tą czynnością. Na przykład
pozwala nauczycielowi i uczniom usłyszeć swój nagrany głos, lub rozmawia ze swoimi
kolegami czy koleżankami najpierw przez telefon, zanim zacznie rozmawiać z nimi twarzą
w twarz.

Wygaszanie bodźca czy modelowanie?
W praktyce stosuje się kombinację tych technik w zależności od wieku dziecka, poziomu lęku i tego,
czy jego opiekunowie mogą być włączeni w terapię. Ćwiczenia desensytyzacyjne mogą odgrywać
ważną rolę zarówno podczas wygaszania bodźca jak i modelowania jednak nigdy nie powinny być
traktowane jako substytut mowy.
a)

do 6-7 lat
Modelowanie działa bardzo dobrze w przypadku bardzo małych dzieci, które odczuwają mniej
lęku związanego z mutyzmem wybiórczym. Zaczyna się je, od zbudowania relacji ze znanym
i zaufanym pracownikiem (koordynatorem) w szkole. Korzystne rezultaty przynoszą sesje
indywidualne i grupowe, podczas których nie wywiera się na dzieci absolutnie żadnej presji, żeby
coś powiedzieć, ale stopniowo zachęca się je do wyjścia poza komunikację niewerbalną
i np. śpiewania piosenek czy mówienia wierszyków razem z innymi. W tym samym czasie rodzice
wspierają dziecko w klasie i w domu używając metody wygaszania bodźca. Dzięki temu dziecko
nauczy się najpierw odzywać w pobliżu innych osób i wreszcie z nimi rozmawiać. Inne osoby
pracujące z dzieckiem (psycholodzy, logopedzi i psychiatrzy) odgrywają bardzo ważną rolę jeśli
chodzi o koordynację działań, nadzór i wsparcie. Ze względu na to, że mogą oni wywierać na
dziecku dodatkową presję, powinno się unikać ich kontaktu z dzieckiem, pod warunkiem, że nie
ma innych obaw odnośnie rozwoju mowy dziecka, umiejętności uczenia się, zachowania czy
relacji rodzinnych.
a) rodzice wspierają generalizowanie języka do innych osób, w różnych miejscach i usuwają się
w miarę jak rośnie pewność siebie dziecka (ten krok musi zostać pominięty, jeśli praca
z rodzicami dziecka nie jest możliwa)
b) budowanie relacji z koordynatorem
c) gry modelujące mowę z koordynatorem
d) koordynator/ rodzic wspiera generalizację języka do innych osób i w różnych miejscach,
także podczas przejścia do nowej szkoły czy klasy.
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b)

5-6 lat i więcej
Po zastosowaniu powyższych metod, dzieci, które odczuwają większy lęk mogą potrzebować
szczególnej terapii, żeby zacząć rozmawiać z koordynatorem. Muszą czuć, że kontrolują swój
strach, dlatego należy je poinformować o każdorazowym celu ćwiczenia. Powinny także zdawać
sobie sprawę z sukcesów, jakie odnoszą na każdym z etapów. Naklejki, znaczki, którymi oznacza
się kolejne osiągnięte cele, zwiększają pewność siebie i pomagają zmniejszyć lęk przed
kolejnymi wyzwaniami. Dla wielu dzieci wygaszanie bodźca przeprowadzone w towarzystwie
rodziców powoduje o wiele mniej lęku i przyspiesza cały proces terapii. Niektórym nastolatkom
trudno jest pracować z rodzicami i dlatego wolą modelowanie. Czasem wygaszanie bodźca nie
jest możliwe także ze względu na brak osoby, z którą dziecko już rozmawia.

Jak długo trwa terapia?

Metoda modelowania może być zastosowana tylko, jeśli dziecko może pracować indywidualnie
podczas krótkich sesji, trzy lub więcej razy w tygodniu przez minimum semestr bez przerwy. Jeśli
terapia zostanie przerwana wcześniej to trzeba będzie zacząć wszystko od początku.
Wygaszanie bodźca także wymaga spotkań trzy razy w tygodniu w ścisłej współpracy pomiędzy
domem, a szkołą lub przychodnią, jednak mowa jest zwykle uzyskiwana po 2-4 spotkaniach. Gdy
dziecko pewnie rozmawia z koordynatorem należy kontynuować terapię dwa razy w tygodniu,
wprowadzając kolejne osoby dorosłe i dzieci po to, aby włączyć dziecko do klasy. Gdy dziecko
odzywa się w klasie, różne cele mogą być realizowane podczas zwykłych dni szkolnych, a specjalne
spotkania powinny być organizowane tylko podczas przechodzenia z jednej klasy do drugiej.
Przejścia pomiędzy kolejnymi klasami to momenty newralgiczne i wymagają specjalnej uwagi
podczas terapii. Relatywnie łatwo jest wywołać mowę w otoczeniu koordynatora i przyjaciół, jednak
generalizacja mowy na inne dzieci i dorosłych spotykanych w różnych sytuacjach może zająć parę lat,
w zależności od wieku dziecka i poziomu lęku. Pewne jest, że im wcześniej zaczniemy i im więcej
zrobimy, tym szybsze będą rezultaty.

Pomoc specjalistów?

Czasem dobrze jest, jeśli dziecko zacznie się odzywać najpierw w obecności specjalisty np. logopedy,
z którym nawiązało już dobrą relację podczas stawiania diagnozy. Taki terapeuta może także
prowadzić terapię podczas wakacji i pomóc przygotować się do nowego roku szkolnego. Może się
także zdarzyć, że dziecko wybudowało wokół siebie tyle barier w szkole, że musi zdobyć pewność
siebie i wiarę w skuteczność terapii na neutralnym gruncie. Terapeuci i psycholodzy z pewnością
wiele nauczą się podczas pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym i będą wiedzieli, jak pomagać
takim dzieciom w przyszłości. Jednak niezależnie od tego, bardzo ważne jest, aby dziecko zaczęło
współpracować z koordynatorem w szkole tak szybko jak to możliwe. Tylko personel szkolny ma
z dzieckiem codzienny kontakt, który jest niezbędny, żeby przeprowadzić fazę generalizacji języka
dziecka skutecznie i z wyczuciem.

© Maggie Johnson i Alison Wintgens, kwiecień 2010

Po znalezieniu koordynatora w szkole:
a) dziecko odzywa się w obecności koordynatora w domu lub szkole dzięki zastosowaniu
techniki małych kroków przeprowadzonej z pomocą rodzica lub techniki modelowania
b) rodzic usuwa się z domu lub szkoły, po to, żeby dziecko mogło samodzielnie rozmawiać
z koordynatorem (ten krok musi zostać pominięty jeśli rodzic nie bierze udziału w terapii)
c) koordynator ułatwia generalizację języka do innych osób i miejsc włączając w to nową
szkołę/klasę
d) rodzice wspierają generalizację języka w innych środowiskach
Jeśli koordynatorem musi być rodzic (nie jest to sytuacja idealna, ale czasem nie można jej
uniknąć):
a) rodzic wspiera generalizację do innych osób i miejsc za pomocą włączania stopniowo nowych
dzieci i dorosłych, wprowadzania dziecka do klasy i usuwania się w miarę jak rośnie pewność
siebie dziecka
b) rodzic oddaje dziecko pod opiekę koordynatora, jak tylko zostanie on wyznaczony
c) rodzic usuwa się
d) koordynator kontynuuje proces generalizacji języka do innych osób i miejsc, dotyczy to także
włączania dziecka do nowej klasy/szkoły
e) rodzice wspierają generalizację języka w innych środowiskach
Jeśli koordynator nie jest z dzieckiem w szkole:
a) dziecko odzywa się w obecności koordynatora A w domu, szkole lub przychodni, dzięki
zastosowaniu techniki małych kroków
b) rodzic usuwa się z domu, szkoły lub przychodni po to, żeby dziecko mogło samodzielnie
rozmawiać z koordynatorem A (można zrobić to też po kolejnym kroku)
c) koordynator A przekazuje dziecko koordynatorowi B obecnemu w szkole
d) koordynator A usuwa się
e) koordynator B ułatwia generalizację języka do innych osób i miejsc włączając w to nową
szkołę/klasę
f) rodzice wspierają generalizację języka w innych środowiskach
Wszystkie szczegóły dotyczące określania celów można znaleźć w „The Selective Mutism Resource
Manual” (SMRM)2.

Częste praktyki które opóźniają lub uniemożliwiają postępy
Po pierwsze należy podkreślić, że mimo, że jest wiele czynników, które mogą wpływać negatywnie na
terapię, to wszystkich ich można uniknąć! Nigdy nie jest na to za późno, żeby naprawić błędy za
pomocą rozmowy z wszystkimi zainteresowanymi pomocą dziecku podczas której można ustalić,
które czynniki są najważniejsze i jak je zmodyfikować.
1.

Program został zaczęty zbyt wcześnie
Nieodpowiednia ocena wstępna może prowadzić do błędnej diagnozy i/lub źle dobranej terapii.

2

The Selective Mutism Resource Manual, Maggie Johnson i Alison Wintgens. Wydawnictwo Speechmark,
2001, ISBN 0 86388 280
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a) Dzieci mogą mieć dodatkowe zaburzenia np. ze spektrum autyzmu, zaburzenia przywiązania
lub receptywne zaburzenia mowy, które muszą zostać poddane oddzielnej terapii.
b) Dzieci mogą się nie odzywać ze względu na trudności związane z uwarunkowaniami
kulturowymi lub osobowościowymi, które trzeba także uwzględnić w terapii.
c) Niedostatecznie zbadano i zajęto się innymi czynnikami obecnymi w domu lub szkole, które
mogą wzmagać mutyzm u dziecka lub zwiększać jego poziom lęku.
Być może warto po raz kolejny porozmawiać z rodzicami i szkołą korzystając z odpowiednich
formularzy SMRM (ang. Parental and School Interview Forms) 3 dzięki którym będzie można
jeszcze raz ocenić przyzwyczajenia językowe dziecka, zdobyć więcej informacji o innych
trudnościach, z którymi się zmaga i czynnikach, które je powodują.
2.

Brak współpracy, przepływu informacji i wsparcia w grupie.
Nie poświęcono wystarczającej ilości czasu na dzielenie się informacjami, wspólne planowanie
i monitorowanie postępów, co doprowadziło do utraty motywacji i przerwania terapii.
Ciągła współpraca w zespole pracującym z dzieckiem zarówno w domu jak i szkole jest kluczowa
i zostanie jeszcze raz podkreślona w punkcie 5. Jest ona tak ważna ponieważ każdy lęk, który nie
został przepracowany, czy niekonsekwentna praca, zmniejszy efektywność terapii prowadzonej
bezpośrednio z dzieckiem. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby wypracować silną współpracę
pomiędzy domem, a szkołą, ponieważ rodzice mogą dostarczyć informacji, pomysłów czy
wsparcia, które są kluczowe dla ostatecznego sukcesu terapii.
Należy także podkreślić, że praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jest emocjonalnie
wyczerpująca i koordynatorzy potrzebują ciągłego wsparcia i częstych spotkań z pedagogami,
wychowawcami lub innymi specjalistami w celu wymiany pomysłów i omówienia postępów
dziecka. Prowadzenie tego typu terapii w szkole bez grupy wsparcia rzadko kiedy przynosi
oczekiwane rezultaty. Niedoświadczeni koordynatorzy będą potrzebować pomocy, żeby
zaplanować odpowiednie cele oraz nie stracić motywacji do dalszej pracy. Nigdy nie należy
mówić koordynatorowi, żeby kontaktował się z konsultantem nadzorującym terapię tylko jeśli
będzie miał jakieś problemy, ponieważ jeśli już to zrobi to będzie to przez niego odbierane tak
jakby odniósł porażkę. Spotkania powinny być ustalane z wyprzedzeniem i anulowane jeśli nie są
potrzebne. Należy także skontaktować się z koordynatorem tydzień lub dwa po zakończeniu
terapii. Postępy dziecka powinny być omawiane raz na miesiąc podczas pierwszego semestru
i dwa razy na semestr podczas drugiego. W drugim roku terapii zwykle wystarcza, jeśli będziecie
się spotykać raz na semestr, jednak pomiędzy spotkaniami należy utrzymywać kontakt
telefoniczny lub poprzez e-mail.

3.

Osoby biorące udział w programie nie mają dostatecznej wiedzy na temat terapii i czasu jej
trwania.
Nie wszyscy wiedzą , ile potrzeba czasu, żeby przeprowadzić skuteczną terapię mutyzmu
wybiórczego. Zdają się nie zauważać, że relatywnie mała inwestycja czasowa teraz, może
wykluczyć długą terapię i zwiększony lęk w przyszłości. Trzeba rozumieć to, że terapia wymaga
czasu i pozwolić koordynatorowi pracować z dzieckiem częściej, a krócej ponieważ, jedno lub
dwa zbyt długie spotkania w tygodniu, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów
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Częste 10-15 minutowe indywidualne spotkania będą potrzebne do uzyskania mowy na początku
(minimum trzy razy w tygodniu). Później podczas fazy generalizacji mowy spotkania mogą być
rzadsze (mogą też trwać do 20-30 minut). Generalizacja na inne osoby, sytuacje i przejścia
z klasy do klasy lub nowej szkoły muszą być uwzględnione w trakcie terapii.
4.

Dziecko nie bierze aktywnego udziału w terapii
i) Być może nie było żadnej lub prawie żadnej rozmowy z dzieckiem na temat natury jego lęku
i rozwiązania jego trudności. Nigdy nie pytaj dzieci DLACZEGO nie mówią – skąd one
mogłyby wiedzieć, dlaczego dzieje się z nimi to co się dzieje?! Jedyne co wiedzą to to, że
mówienie wywołuje u nich przerażenie i zrobią wszystko, żeby przed tym uciec.
Zamiast tego POWIEDZ dziecku, co się z nimi dzieje. Zanim zaczniecie terapię, dzieci muszą
wiedzieć, że ty rozumiesz, dlaczego one nie odzywają się w określonych sytuacjach i wiesz, że
one nie robią tego celowo – to lęk zatrzymuje ich głos i dlatego nie mogą nic powiedzieć.
Powiedz dzieciom, że ten lęk rozwinął się w nich kiedy były one o wiele młodsze –
przestraszyły się, kiedy po raz pierwszy zostały bez rodziców, ktoś się z nich śmiał, bo coś
powiedziały, trudno było im wypowiedzieć skomplikowane słowa, czuły się dziwnie
w nowym głośnym, zatłoczonym środowisku itd.
Wyjaśnij, że to zdarza się wielu dzieciom i że nie ma się czym martwić. W miarę jak dzieci
będą rosły zrobią się odważniejsze to strach zniknie.
j) Niedostatecznie wytłumaczono dziecku, że postęp będzie następował stopniowo, małymi
krokami i w odpowiednim dla niego tempie. Wobec tego dziecko nie wie, jaki cel mają różne
ćwiczenia, co powoduje u niego zwiększoną nieufność i lęk. Nie pozwól sobie na myślenie, że
dzieci z mutyzmem wybiórczym można oszukać jeśli chodzi o ich zdolność mówienia lub że
dzieci nie potrzebują żadnych wyjaśnień. Dzieci mogą kontrolować swój strach tylko wtedy jeśli
dokładnie wiedzą , co się teraz dzieje i co nastąpi później .
Przez zaniedbania na tym etapie, dziecku wydaje się, że podstępem zmuszono je do mówienia
i boi się dalszych kroków. Wiele dzieci obawia się, że jeśli odezwą się do jednej osoby to
wtedy od razu będzie się od nich oczekiwać, że mają się odzywać do innych i wtedy wszyscy
dowiedzą się o ich trudnościach. Dzieci muszą usłyszeć od wszystkich, którzy z nimi pracują
(zwłaszcza od rodziców, koordynatorów i nauczycieli), że czas NIE jest tutaj najważniejszy
i że mogą przyzwyczajać się tylko do jednej osoby na raz. Jeśli dziecko uwierzy, w to co
mówi koordynator, wtedy będzie zrelaksowane na tyle, aby podjąć nowe wyzwania. Na
przykład jeśli powiedziano dziecku, że będzie pracowało samo, musi ono zobaczyć plakietkę
„nie przeszkadzać” na drzwiach. Wtedy nie będzie się martwiło, że ktoś nieoczekiwanie
wejdzie. Dzieci powinny mieć szansę brać udział w planowaniu swojej terapii.

5. Zabrakło ogólnej koordynacji i konsekwencji wobec dziecka.
Jeśli dziecko było zapewniane, że każdy w szkole rozumie jego trudności i że na razie może
rozmawiać tylko z koordynatorem, to zbudowane w ten sposób zaufanie może zostać zachwiane
jeśli inni członkowie personelu będą chcieli, żeby dziecko z nimi rozmawiało, bądź jeśli ktoś
proponuje pieniądze lub słodycze za osiągnięte cele. Wtedy nie powinno nikogo zdziwić, że
proponowane przez kogoś innego np. gwiazdki będą dla dziecka mniej atrakcyjne.
Warto podkreślić, że nagrody wspaniale zachęcają dzieci do pracy. Przyjemnie jest je zdobywać
i bardzo dobrze ukazują postępy.
Jednak to NIE są łapówki! Wartość nagrody nie jest
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materialna –jest to siła jaką odgrywa ona w wzmacnianiu poczucia dziecka, że sukces JEST
możliwy i że można się z niego cieszyć.
6. Pomiędzy dzieckiem a koordynatorem nie ma nawiązanej silnej relacji.
Dzieci potrzebują bardzo regularnego kontaktu z koordynatorem w znanym im miejscu po to, aby
mogły się stopniowo poczuć komfortowo i pewnie w jego obecności. Dlatego u młodszych dzieci
sesje powinny odbywać się w domu lub szkole z odpowiednim dorosłym, który codziennie
uczestniczy w życiu dziecka.
Być może nie było wystarczająco dużo czasu żeby rozwinąć relację zanim rozpoczęto terapię
metodą małych kroków lub koordynator nie rozumie stanu dziecka i okazuje zniecierpliwienie
czy brak wyrozumiałości. Czasami zdarza się, że w przeszłości koordynator nie był życzliwy dla
dziecka, a ono to pamięta. Szczere przeprosiny i chęć zaczęcia wszystkiego od początku może
zdziałać cuda!
7. Dziecko nie wie dokładnie jak często będą odbywały się sesje z koordynatorem i jak długo
będą trwały.
Dziecko nie zostało uprzedzone, kiedy odbędą się sesje terapeutyczne oraz nikt nie mówi mu, że
jakieś się nie odbędą. Może być też tak, że sesje odbywają się spontanicznie bez określonego
wcześniej czasu trwania (zaleca się sesje 10-15 minutowe). Dzieci z mutyzmem wybiórczym
muszą dokładnie wiedzieć co się dzieje, inaczej będą odczuwać większy lęk i nie odważą się dać
sobie szansy na podejmowanie nowych wyzwań. Dzieci z mutyzmem wybiórczym mają
podwyższone poczucie bycia „opuszczonym” przez innych i dlatego konieczne jest, aby
uwierzyły, że niezależnie od wszystkiego ich koordynator nigdy ich nie opuści.
8. Treść spotkań nie jest jasna dla dziecka/ koordynator nie zdaje sobie sprawy z trudności
z jakimi mierzy się dziecko.
Koordynator stara się nawiązać relację z dzieckiem podczas pogawędki na ogólne tematy, a nie
w czasie określonych ćwiczeń. Taki rodzaj terapii może być dobry dla dzieci nieśmiałych, ale nie
dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, dla których rozmowa z innymi niesie ze sobą wielkie
obciążenie i są bardzo zażenowane, jeśli nie mogą się odezwać. Przedstaw dziecku plan spotkania
(np. 10 minut ukierunkowanych ćwiczeń, ankieta dotycząca relacji z innymi dziećmi w szkole,
rozmowa o lekcjach) i pozwól dziecku wybrać kolejność omawianych spraw (mogą powiedzieć,
żeby to koordynator wybrał). Młodsze dzieci mogą po prostu pracować nad określonymi
wcześniej celami.
9. Program utknął w martwym punkcie.
Dziecko lubi pracować z koordynatorem, ale postępy są bardzo małe lub nie ma ich wcale. Być
może koordynator nie ma wystarczająco dużo pewności siebie i ogranicza dziecko własnym
lękiem przed porażką. Zamiast za każdym razem robić krok do przodu, koordynator i dziecko
powtarzają ciągle te same ćwiczenia. Być może koordynator czuje się wyróżniony i tak bardzo
cieszy się z tej wyjątkowej relacji, jaką nawiązał z dzieckiem, że podświadomie opóźnia fazę
generalizacji, naprawdę wierząc, że dziecko nie poradzi sobie z większą presją.
Czasem dzieci mają zbyt wiele kontroli i pozwala im się nadawać nie tylko tempo w realizacji
programu terapii, ale także ingerować w jego treść. Wtedy unikają ryzyka i wolą powtarzać łatwe
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ćwiczenia, które nie wzbudzają w nich żadnego lęku. Ważne jest, aby dawać dzieciom wybór, ale
tylko w ramach ogólnej struktury lub celów, które zostały postawione przez koordynatora.
Aby program ruszył do przodu koordynator powinien jeszcze raz powiedzieć dziecku, jaka jest
jego rola (punkt 4) i przypomnieć mu, że pracują razem aby pozbyć się lęku (tego
nieprzyjemnego uczucia) po to, aby dziecko mogło mieć przyjaciół, cieszyć się życiem, uzyskać
pomoc, jeśli będzie tego potrzebować itd. Zdanie „Nie mogę tego zrobić, bo wtedy nie będę ci
pomagał” jest bardzo przydatne. Niech ulubione aktywności dziecka służą jako nagrody, a nie
wypełniacze czasu. Zakończ spotkanie wcześniej jeśli dziecko nie jest gotowe, żeby spróbować
czegoś nowego (punkt 12).
10. Nie stosowano zasady, że zmienia się tylko jedną rzecz na raz podczas ustanawiania nowych
celów.
Oczekuje się od dziecka, że będzie radziło sobie ze zbyt wieloma zmianami na raz. Zmiany mogą
dotyczyć obecnych osób, ilości obecnych osób, miejsca i samego zadania. Jeśli nowe ćwiczenia
są przeprowadzane w miejscu, gdzie inni mogą was usłyszeć, nawet przez otwarte okno lub
drzwi, to jest to bardzo duża zmiana i wyzwanie dla dziecka. Podobnie jeśli zmieniamy wielkość
grupy. Wtedy trudno jest oczekiwać od dziecka, że w tym samym czasie poradzi sobie ze zmianą
ćwiczenia. Powinno się zwiększać albo ilość obecnych osób albo trudność ćwiczenia, nigdy te
dwie rzeczy na raz.
Więc jeśli odniesiecie sukces w jakimś ćwiczeniu to kolejnym krokiem powinno być albo
wykonanie tego samego ćwiczenia w klasie, w której nie ma nikogo innego albo wykonanie tego
samego ćwiczenia w tym samym pomieszczeniu, w którym pracujecie, ale z dodatkowym
dzieckiem lub osobą dorosłą wybraną przez dziecko. Jeśli dziecko rozmawia z nauczycielem w
domu, możecie spróbować zrobić tę samą rzecz w szkole w pustej klasie w obecności rodzica.
Powtarzanie ćwiczenia bez obecności rodzica to kolejny krok.
11.Zmieniono tylko jedną rzecz, ale był to zbyt duży krok dla dziecka.
Jak można zmniejszyć ten krok? Wiele czynników może wpływać na poziom lęku, dlatego ważne
jest, aby zrozumieć, co jest największą trudnością dla tego konkretnego dziecka. Na przykład, czy
to ma znaczenie dla dziecka, jeśli ktoś na nie patrzy lub siedzi do niego odwrócony plecami, albo
jeśli ma powiedzieć coś bezgłośnie lub używając głosu, albo jeśli musi powiedzieć coś, co
powoduje wyraźne lub utajone ruchy artykulacyjne (głoski p i s)?
Więcej szczegółów znajduje się w SMRM4, ale zasadniczo koordynator powinien próbować
zredukować lub modyfikować jeden lub więcej z następujących czynników:






osoby obecne przy ćwiczeniach
ilość obecnych osób, niezależnie od tego, czy biorą udział w ćwiczeniu, czy są gdzieś
w pobliżu
ilość aktywności fizycznej (wysiłek artykulacyjny, kontakt wzrokowy, gesty)
długość ćwiczenia (polecenie ma być krótkie i konkretne: „przeczytaj 5 słów” lub „czytaj
przez jedną minutę” mniej przeraża dziecko niż „czytaj”)
obciążenie komunikacyjne samego ćwiczenia

4

The Selective Mutism Resource Manual, Maggie Johnson i Alison Wintgens. Wydawnictwo Speechmark, 2001,
ISBN 0 86388 280
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Obciążenie komunikacyjne jest małe jeśli mówimy coś, co wcześniej zostało przećwiczone i już
jest dziecku znajome lub udzielamy bardzo krótkich odpowiedzi. Obciążenie jest wysokie jeśli
dziecko musi rozpocząć rozmowę, wyrazić opinię, używać złożonego języka lub uczestniczyć
w rozmowach, które zawierają pytania otwarte.
Jeśli chodzi o wybór osób, które mogą się dołączać do aktywności, to szczególną uwagę należy
zwrócić na włączanie nauczyciela dziecka w odpowiednim czasie. Jeśli dziecko nie ma
odpowiedniej relacji z nauczycielem, uważa go za osobę autorytatywną, boi się popełnić błąd lub
stara się za bardzo, wtedy poziom lęku dziecka może być zbyt wysoki, aby technika małych
kroków była skuteczna. Wtedy najlepiej będzie jeśli koordynator włączy najpierw jakieś dziecko
lub inną osobę dorosłą, której dziecko się mniej „boi”. Czasem dziecko tak bardzo utożsamia
obecnego nauczyciela z poczuciem porażki, ponieważ próbowało wiele razy się odezwać i za
każdym razem mu się to nie udało. Wówczas lepiej będzie na razie rozwijać jego zdolności
komunikacyjne z inną osobą dorosłą i przełożyć pracę z nauczycielem, do czasu, kiedy dziecko
będzie gotowe (np. do następnego roku szkolnego).
12.Dziecko jest nagradzane za nieodzywanie się a nie za komunikację.
Dziecko nie osiągnęło celu, ale i tak zostało nagrodzone – albo w taki sposób, jak zwykle jest
nagradzane za „próbowanie”, albo spędzając resztę czasu z koordynatorem powtarzając
ćwiczenia, które nie powodują u niego lęku. To wzmacnia ciszę i niechęć do podejmowania
ryzyka, oraz prowadzi do tego, że dziecko będzie postrzegało koordynatora jako osobę, z którą
miło się spędza czas, a nie kogoś, kto ma mu pomóc robić postępy (w punkcie 9 opisane są
podobne kwestie).
Dzieci nigdy nie powinny czuć, że odniosły porażkę, tylko, że ich strach był zbyt duży aby
odnieść sukces. Rolą koordynatora jest sprawić, by droga ku określonym celom była mniej
przerażająca, dzieląc poszczególne etapy na mniejsze kroki i zapewniając dziecko, że dzięki temu
sobie lepiej poradzi. Można to zrobić od razu, skracając lub upraszczając ćwiczeniami (patrz
punkt 11) lub kończąc sesję wcześniej mówiąc po prostu „Nic się nie stało, następnym razem
znowu spróbujemy.” Doświadczony koordynator użyje obydwu tych możliwości dla dobra
dziecka, jednak mniej doświadczeni koordynatorzy mogą skorzystać tylko z możliwości
wcześniejszego zakończenia spotkania. To pozwala na chwilę oddechu i daje trochę czasu, żeby
zaplanować ćwiczenie jeszcze raz. Przy takim sposobie postepowania, dziecko będzie czuło
pewien niedosyt, że sesja już się skończyła a nie będzie poczucia ulgi , że presja znikła. Jeśli
koordynator i dziecko mają dobrą relację (punkt 6) wtedy będą oni oboje czekać na kolejne
spotkanie kiedy to spróbują kolejnych ćwiczeń lub omówią inne sposoby na robienie postępów.
Dzięki z góry określonemu czasowi spotkań (punkt 7) dziecko będzie wiedziało, kiedy nastąpi
koniec terapii, a spotkania zwykle będą kończyć się pozytywnie.
13.Dziecko przechodziło przez kolejne etapy programu tylko szepcząc.
W tym wypadku generalizacja będzie bardzo opóźniona, ponieważ szept wskazuje na obawę
przed osobami słuchającymi i wielkim napięciu strun głosowych. Konieczne będzie cofnięcie się
o parę kroków, zmniejszenie tempa pracy (zobacz punkt 11) tak aby uzyskać cichy ale słyszalny
głos oraz zachęcanie dziecka do używania „pełni swojego głosu” lub „włączenia swojego pudełka
z głosem”. Być może koordynator będzie musiał wchodzić do pokoju tyłem, żeby dziecko nie
zaczęło szeptać lub dołączyć się do ćwiczeń będąc poza pokojem. Głos dziecka wzmocni się jak
tylko bardziej się zrelaksuje, osiągnie nowe cele i wzrośnie jego pewność siebie. Pomóc mogą
ćwiczenia z wydawaniem z siebie śmiesznych głosów lub mruczeniem. Podobnie jak zabawy
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podczas których koordynator ma opaskę na oczach lub jest za kotarą (wtedy nie może odczytać
z ruchu warg, co mówi dziecko) i pyta „Słucham?” jeśli nie może nic usłyszeć.
Należy pamiętać o tym, że dziecko może szeptać w innych sytuacjach jeśli nie ma sesji
z koordynatorem i nie pracuje nad określonymi celami – każdy rodzaj komunikacji w naturalnym
środowisku powinien być doceniony aż do momentu, kiedy dziecko będzie czuło się na tyle
pewnie, żeby głośno się odzywać.
14.Program został zakończony zbyt wcześnie i nie zwrócono należnej uwagi na przejścia
z klasy do klasy.
Nie należy zakładać, że jeśli dziecko rozmawia z jedną lub dwiema osobami to teraz bez niczyjej
pomocy będzie robić postępy i przechodzić bez problemu z klasy do klasy lub do nowej szkoły.
Czasem zmiana może działać na korzyść dziecka (punkt 11). Jednak wiele dzieci podczas fazy
generalizacji powinno być obserwowane ponieważ często potrzebują wsparcia. Przygotuj
dziecko do zmiany przedstawiając je nowemu nauczycielowi lub wprowadzając do nowej szkoły
zanim ta zmiana nastąpi. Chodźcie na święta szkoły czy inne organizowane tam wydarzenia,
spotykajcie się z dziećmi, które dziecko już zna i będzie z nimi chodziło do klasy. Wszystko po
to, aby stworzyć pozytywne skojarzenia z nowym miejscem. Dziecku może pomóc rozmowa
z kimś w nowej szkole, kiedy budynek jest pusty, siedzenie w jednej ławce z kimś kogo bardzo
lubi, wsparcie koordynatora, który pracował z nim wcześniej oraz odwiedziny nowego
nauczyciela zanim rozpocznie się rok szkolny w celu nawiązania relacji i włączenia go do grupy
osób, z którymi dziecko rozmawia.

Maggie Johnson i
Doradca Logopeda
i Konsultant Edukacyjny

Alison Wintgens
Logopeda Terapeuta

The Selective Mutism Resource Manual (wydanie drugie – planowana data wydania maj 2016),
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Załącznik 5
Materiały dla
wybiórczym.

rodziców,

nauczycieli

i

opiekunów

dzieci

z

mutyzmem

Co powiedzieć kiedy…
…inni potrzebują szybkich wyjaśnień (zrób to na osobności):
„Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe – jeśli nic z tym nie będziemy robić,
lub będziemy to traktować jako problem wychowawczy, wtedy lęk tylko
się pogorszy.”
„To nie jest nieśmiałość, jest to raczej silna trema. Dziecko dosłownie zastyga
i czasem nie może wydobyć z siebie słowa.”
„Mutyzm wybiórczy to strach przed odzywaniem się do każdego spoza swojej
strefy komfortu. To strach taki, jak strach przed kotami, lub określonymi
produktami spożywczymi – mimo, że nie ma się czego bać, to i tak dziecko
doświadcza uczucia wielkiej paniki”.
… ludzie mówią do dziecka „dzień dobry” lub „do widzenia”, lub oczekują,
że dziecko powie „dziękuję”:
Uśmiechnij się i spokojnie kontynuuj rozmowę. Dzieciom z mutyzmem
wybiórczym bardzo trudno jest dostosować się do konwencji społecznych
i nie jest to także ich priorytetem. Jeśli uznasz to za potrzebne, wyjaśnij
później, że dziecko nie chciało być nieuprzejme.
… ludzie robią niestosowne uwagi przy dziecku:
Szybko zareaguj i pomniejsz znaczenie tych uwag czy pytań zgodnie
z poniższymi sugestiami. Pokaż, że nie interesują cię one i szybko zmień
temat. Jeśli uznasz to za potrzebne, spotkaj się z tymi osobami i wyjaśnij im,
jak mogą pomóc dziecku w przyszłości.
… dorośli naciskają na dziecko, żeby coś powiedziało np. „Będziesz dzisiaj do
mnie mówić?”, „Zapomniałeś języka w gębie?”, „Co się stało? Czy coś jest nie
tak?”:
„Musisz poczekać i zobaczysz, czy się odezwie!”
(do dziecka) „Bardzo to śmieszne co ta osoba powiedziała, prawda?”
„[imię dziecka] radzi sobie naprawdę świetnie, wszyscy jesteśmy bardzo
zadowoleni z jego/jej postępów.”
„Wszystko jest w porządku, [imię dziecka] lubi słuchać, prawda?”
… inne dzieci odpowiadają za dziecko (dziecko jeszcze nie jest w stanie
rozmawiać z tobą):
Opublikowane za zgodą The Selective Mutism Resource Manual (2001),
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Zgódź się na to po to, aby dziecko stopniowo było w stanie rozmawiać
z innymi dziećmi w twojej obecności.
„Dziękuję. Sprawdzę teraz z [imię dziecka] czy dobrze to zrozumiałam/em.”
„Czy to się zgadza [imię dziecka]? (Dziecko potwierdza kiwając głową).
(wykorzystaj inne dziecko jako pośrednika) „Czy mogłabyś/mógłbyś zapytać
[imię dziecka], z kim chciałaby/chciałby siedzieć?”
… inne dzieci pytają, dlaczego dziecko z mutyzmem wybiórczym nie mówi:
„Każdy z nas ma coś, co jest dla niego wyjątkowo trudne. [imię dziecka]
odezwie się jak tylko będzie czuł/a się na to gotowy/a. Prawda?”
„[imię dziecka] jeszcze nie odezwało się do nas w szkole, ale kiedy to zrobi,
to wtedy nie możemy być ani zaskoczeni, ani zdziwieni, będziemy z nim/nią
rozmawiać tak, jakby zawsze to robił/a.”
„Niektórym z nas trudno jest rozmawiać, kiedy wokół znajduje się dużo osób.
Łatwiej będzie, jeśli będziecie się bawić/pracować w parach.”
„[imię dziecka] pracuje nad tym, bądźcie dobrymi przyjaciółmi i poczekajcie,
aż to się stanie.”
… inne dzieci mówią ci, że dziecko nie umie mówić:
„[imię dziecka] jest naprawdę rozgadany w domu i jeśli wszyscy pomożemy
mu, i będziemy cierpliwi, wtedy on/a będzie mógł/mogła się także odzywać
w szkole, prawda [imię dziecka]?
„[imię dziecka] mówi dużo w domu i pracuje nad tym, żeby odzywać się także
tutaj.”
„Jeśli będziesz mieć szczęście, to możesz być pierwszą osobą, do której [imię
dziecka] odezwie się w szkole – ale to nie będziesz ty, jeśli będziesz się tak
dalej zachowywać!”
„Oczywiście, że [imię dziecka] potrafi mówić! Ale teraz woli słuchać
i pomyśleć, prawda [imię dziecka]?”
… dziecko zgłasza się do odpowiedzi lub zostało zadane mu pytanie:
Uśmiechnij się i poczekaj 5 sekund. Jeśli odpowiedź nie padnie, spokojnie
kontynuuj rozmowę: „Brawo! Widzę, że znasz odpowiedź! Kto jeszcze chce
odpowiedzieć?”
„W porządku, zapisz sobie/pokaż mi później/powiedz Alicji, co chciałeś/aś
powiedzieć.”
„Pozwólmy [imię dziecka] pomyśleć nad tym.” (wyjaśnij na osobności,
że [imię dziecka] jeszcze nie jest gotowy/a na bezpośrednie pytania).
… dziecko odzywa się po raz pierwszy i/lub inne dzieci to komentują:
Zareaguj na to, co powiedziało dziecko tak, jakby zawsze mówiło
(bez bezpośredniej pochwały):
„Świetny pomysł!”, „To brzmi jak świetna zabawa!”, „Zróbmy to!”, „Wspaniała
odpowiedź!”
„Zawsze wiedzieliśmy, że [imię dziecka] kiedyś się odezwie.”
„To świetnie! – A co jeszcze dzisiaj robiłeś/aś?”
Opublikowane za zgodą The Selective Mutism Resource Manual (2001),
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… nie możesz usłyszeć, co mówi dziecko:
Jeśli jesteś sam na sam z dzieckiem powiedz, że przykro ci,
że nie usłyszałeś/aś, ale nie proś dziecko, żeby powtórzyło lub mówiło
głośniej. Postaraj się nie zwracać na to uwagi innych. Podziękuj dziecku
za wypowiedź i jeśli uznasz to za potrzebne, poproś o wyjaśnienie później na
osobności.
To są tylko przykłady, które mogą być zaadaptowane, zależnie od wieku dziecka,
czy konkretnej sytuacji – na pewno wymyślisz więcej możliwych odpowiedzi!
Ostatni przykład z każdej grupy jest zasadniczo bardziej odpowiedni dla starszych
dzieci.
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Załącznik 11
Dodatkowe materiały dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Czy powinniśmy odpowiadać na pytania za nasze
dziecko?
Krótka odpowiedź brzmi: nie!
Kiedy widzimy, jak nasze dziecko jest sparaliżowane strachem, to wtedy naturalnym
odruchem jest chęć interwencji. Jednak, jeśli dziecko przyzwyczai się do tego, że dana
osoba zawsze za nie odpowiada, to wtedy w jej towarzystwie nigdy nie będzie się odzywać.
Kiedyś dziecko samo odpowie i najważniejsze jest, aby przygotować je na ten moment.

Parę złotych zasad:
Nie odpowiadajcie za swoje dziecko. Jeśli zastosujecie się do poniższych kroków, wasze
dziecko nauczy się, że to nie takie straszne, gdy ktoś zadaje nam pytanie, i że wszyscy
akceptują to, że dziecko może odpowiedzieć na pytanie lub nie. Wtedy dzieci będą się
o wiele mniej bały różnych sytuacji społecznych.
Nie naciskajcie na dziecko, żeby odpowiedziało. Spokojnie zapewnijcie je, że może
odpowiedzieć lub nie odpowiedzieć na pytanie. Wiecie przecież, że dziecko bardzo się stara
i robi, co może.
Nie przepraszajcie za swoje dziecko. Wtedy będzie ono czuło, że zrobiło coś złego. Jeśli
to konieczne, zawsze możecie później wyjaśnić, że dziecko nie było nieuprzejme. Możecie
powiedzieć jak się czujecie, gdy inni nie rozumieją, jakie wasze dziecko jest naprawdę.

Czas na obszerniejszą odpowiedź...
Zastosujcie poniższe kroki zawsze, gdy ktoś zada waszemu dziecku pytanie. Zdziwicie się,
o ile wszystko będzie prostsze i w jak szybkim czasie, wasze dziecko zacznie odpowiadać
na różne pytania. Zwykle nie jest to konieczne, żeby opowiedzieć młodszym dzieciom,
Fragment z „The Selective Mutism Resource Manual” M. Johnson & A. Wintgens
(wydanie planowane na 2016) wydawnictwo Speechmark

na czym polega ta metoda, ale jeśli zapytają, lub chcecie przygotować na nią swoje starsze
dzieci, przeczytajcie sekcję "Dlaczego to działa?" na dole strony.

1. POCZEKAJCIE pełne 5 sekund (powoli policzcie do 5).
To jest w porządku, jeśli dziecko pokiwa lub pokręci głową, żeby odpowiedzieć tak/nie.
Skomentujcie tak, aby
tygodniu,

kontynuować rozmowę,
W przypadku

prawda?".

innego

np. "Tak, przyjechaliśmy w zeszłym

rodzaju

pytań

dziecku

będzie

łatwiej

odpowiedzieć, jeśli nie będziecie się na nie patrzeć – zajmijcie się czymś, jeśli to wam
pomoże.
2. Jeśli dziecko nie zareaguje, porozmawiajcie z dzieckiem:


spokojnie powtórzcie pytanie lub



zamieńcie pytanie na takie, które przedstawia dziecku wybór „Wolisz X czy Y?” lub



przeformułujcie pytanie w taki sposób, żeby odpowiedź wymagała powiedzenia
„tak” lub „nie” lub kiwania/kręcenia głową.

3. POCZEKAJCIE pełne 5 sekund.
Jeśli wasze dziecko odpowie werbalnie lub za pomocą gestów, uśmiechnijcie się
i skomentujcie, żeby kontynuować rozmowę. Doceńcie ten wielki sukces dziecka dyskretnie
- ono nie chce zwracać niczyjej uwagi tym, że coś powiedziało lub nie.
4. Jeśli nie ma żadnej reakcji KONTYNUUJCIE ROZMOWĘ bez udzielania odpowiedzi np.:


powiedzcie swojemu dziecku „Musimy jeszcze nad tym pomyśleć, prawda?”
albo „Możesz mi to później powiedzieć.”;



zadajcie rozmówcy jakieś pytanie, aby odwieść uwagę od dziecka;



zmieńcie temat;



pożegnajcie się.

Dlaczego to działa? Twoje dziecko nauczy się, bez wywierania na nim presji, że:


pytania są dla osób, do których są kierowane - nikt inny na nie nie odpowie;



wiecie, że dziecko wyćwiczy odpowiadanie na pytania, jeśli będzie dalej próbowało;



nie stało się nic wielkiego, jeśli dziecko sobie tym razem nie poradziło, nikt się tym
nadmiernie nie przejął, dzień i tak może być udany!

POCZEKAJ

POWTÓRZ/
PRZEFORMUŁUJ
PYTANIE

POCZEKAJ

KONTYNUUJ
ROZMOWĘ
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Załącznik 12
Dodatkowe materiały dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym

UŁATWIANIE KONTAKTÓW
Z RÓWIEŚNIKAMI I RODZINĄ
Nieformalna metoda mająca na celu budowanie więzi i ułatwianie mowy
Czy znasz kogoś takiego, z którym twoje dziecko relatywnie często się widzi,
ale nie jest w stanie się do niego odezwać? Wypróbuj tych sześć kroków,
przeprowadź je w domu podczas paru sesji, lub przez parę godzin podczas spotkań
w szkole.
DZ = dziecko (lub młoda osoba)

R = rodzic

Z = znajomy dorosły

Jeśli DZ się odezwie, R i Z nie powinni zwracać na to szczególnej uwagi, tylko
spokojnie odpowiedzieć DZ tak, jakby zawsze to robiło.
1. WYJAŚNIJ ZNAJOMEMU DOROSŁEMU, NA CZYM POLEGAJĄ
TRUDNOŚCI DZIECKA.
Porozmawiaj w cztery oczy z Z i wyjaśnij mu, na czym polega mutyzm wybiórczy
i że jest to fobia, oraz, że dziecko potrzebuje dużo wsparcia, żeby ją pokonać.
Ten dorosły powinien zrozumieć, że:
 DZ nie jest niegrzeczne, trudne lub niemądre. Cisza z jego strony wynika
ze strachu podobnego do tremy, dlatego nikt nie powinien brać tego do siebie.
 Nikt nie powinien naciskać na DZ, żeby mówiło – nie można go przekupywać,
poddawać
perswazji,
negatywnie
komentować
jego
zachowania,
lub wymuszać na nim, żeby powiedziało „dzień dobry”, „proszę” czy „dziękuję”.
 DZ będzie łatwiej odezwać się w obecności Z jeśli na początku Z nie będzie
patrzeć na DZ podczas gdy ono będzie coś mówiło, lub będzie próbowało się
odezwać.
2. POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM.
Zanim przyjdzie Z powiedz DZ, że Z nie oczekuje, że DZ będzie się do niego
odzywać, dopóki nie będzie na to gotowe. Z chce po prostu spędzić miło czas z R
i jeśli DZ będzie tego chciało, wtedy Z może się razem z nim pobawić lub zobaczyć
to, co będzie chciało mu pokazać. Niech dziecko zajmie się czymś co zwykle lubi
robić. Powiedz DZ, że może rozmawiać z tobą, tak jak zwykle, a Z nie będzie się
wtrącać lub komentować tego, że DZ coś powiedziało. Przypomnij DZ, że to
wspaniale, jeśli chce być odważne i spróbować odezwać się do Z, ale to od niego
zależy, czy to zrobi czy nie, a Z nie będzie w żaden sposób z tego powodu
zawiedziony.
3. POCZUJCIE SIĘ KOMFORTOWO PRZEBYWAJĄC W TYM SAMYM
MIEJSCU.
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Po pierwsze - DZ musi poczuć się komfortowo w obecności Z, więc nie róbcie
dalszych kroków dopóki DZ nie będzie względnie zrelaksowane, swobodne
i uśmiechnięte:
 Z pozdrawia DZ, ale nie zadaje żadnych pytań. Z może pochwalić DZ za coś
(np. za narysowanie pięknego rysunku), jednak na początku należy się skupić
na swobodnej rozmowie z R.
 Na początku R powinien skupić się bardziej na Z niż na DZ, aby DZ mogło w
swoim tempie zrelaksować się przebywając w tym samym pomieszczeniu z Z.
W tym momencie dzieci będą często wchodzić i wychodzić z pokoju, tak jakby
testowały zachowanie dorosłych.
 R dołączają DZ do rozmowy za pomocą pytań, które nie wymagają
odpowiedzi np. „Super było w zoo, prawda?” i dając dziecku do wykonania
różne zadania np. rozdzielenie ciastek, rysowanie obrazka, poszukanie swojej
kolekcji znaczków, dekorowanie ciasta itd.
 R może pomóc DZ zadając mu pytania zamknięte, na które DZ może
odpowiedzieć niewerbalnie np. zaprzeczając lub potakując głową. Jednak...
Jeśli DZ używa gestów, żeby powiedzieć coś R (np. patrzy na puszkę z ciastkami)
wtedy R może odpowiedzieć dziecku, jeśli to oczywiste, co ma na myśli np. „Tak,
możesz wziąć jedno ciastko i poczęstuj też Z”. Jednak, jeśli nie tego chciało DZ,
lub nie wiadomo, co oznacza jego gest, wtedy nie próbuj odgadnąć, o co chodziło
Dz. To prowadzi do napięcia, które nie sprzyja zrelaksowanej atmosferze,
którą próbujemy stworzyć. Przez to także DZ będzie trudniej się odezwać. R może
spokojnie powiedzieć „Przepraszam, ale nie wiem, co masz na myśli, powiedz mi
za chwilę.” lub możesz zadać DZ pytanie typu „X czy Y?” (patrz kolejny akapit).
 Jeśli dziecko próbuje wyciągnąć R z pokoju, wtedy R powinien powiedzieć
„Nie ciągnij mnie. Rozmawiam z Z.” Następnie zajmij czymś dziecko
np. „Może przyniesiesz swoje ...?”, „Może zobaczymy, czy ciastka już
są gotowe?”, „Mógłbyś/Mogłabyś mi przynieść czekoladkę?” Zachowaj spokój
i trzymaj się tego planu, po 10 minutach spędzonych razem z Z w jednym
pokoju, strach dziecka znacząco spadnie!
4a. ROZMAWIANIE Z RODZICEM W OBECNOŚCI ZNAJOMEGO DOROSŁEGO.
Gdy DZ zrelaksuje się w obecności Z, wtedy kolejnym celem będzie odzywanie
się do Z w obecności R (szeptanie na ucho R nie wchodzi w grę!):
 R zaczyna zadawać DZ pytania, na które nie można odpowiedzieć „Tak”
lub „Nie”, co oznacza, że dziecko nie może już np. zaprzeczać czy potakiwać
głową. Pytania „X czy Y?” są najlepsze na początek np. „Chcesz napić
się soku czy wody?” POCZEKAJ na odpowiedź (przynajmniej 5 sekund),
podczas gdy Z patrzy się w innym kierunku i miesza herbatę, przegląda
gazetę, szuka chusteczki w torbie itd.
 Jeśli dziecko nie odpowie, uśmiechnij się i dodaj „Czy coś innego?”
POCZEKAJ na odpowiedź.
 Jeśli dziecko nie odpowie, wtedy R mówi „To powiesz mi później.” i rozmawia
dalej z Z.
 Jeśli DZ chce wyszeptać odpowiedź do ucha R lub mówi bardzo cicho, wtedy
utrzymuj kontakt wzrokowy z DZ i powiedz „Przy Z można mówić.” Uśmiechnij
się i POCZEKAJ na odpowiedź (przynajmniej 5 sekund).
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 Jeśli to nie zadziała, R mówi „Możesz powiedzieć mi, podczas gdy Z ...”
(np. sprawdza wiadomości na telefonie, przygotowuje sobie coś do picia,
rozwiązuje krzyżówkę). To ułatwi Z pokazanie DZ, że nie interesuje go to,
co się dzieje, podczas gdy R powtarza całą sekwencję.
 DZ może odpowiedzieć bardzo cicho, nie proś DZ, żeby powtórzyło, ponieważ
jego głos będzie mocniejszy w miarę jak się zrelaksuje.
 DZ może być łatwiej odzywać się stojąc najpierw w drzwiach, to także jest
w porządku. DZ podejdzie bliżej w swoim własnym tempie.
 Gdy DZ będzie odpowiadać na pytanie „X czy Y?” wtedy R powinien przejść
do prostych pytań, na które można odpowiedzieć w paru słowach np. „Co?”
„Kto?” „Który?” „Gdzie?” „Kiedy?” POCZEKAJ na odpowiedź (przynajmniej 5
sekund).
 Jeśli DZ nie odpowie, R pomaga mu oferując wybór „X czy Y?”
np. „Czy to był tata czy wujek?” i przeprowadza powyższą sekwencję „X czy
Y?”.
4b. WCHODZENIE W INTERAKCJĘ ZE ZNAJOMYM DOROSŁYM.
Jednoczesnym celem dla DZ jest niewerbalna interakcja z Z za pomocą kontaktu
wzrokowego, zrelaksowanego wyrazu twarzy i gestów:
 Z okazuje zainteresowanie tym, co robi DZ lub robi to razem z DZ. Z rozmawia
z dzieckiem nie oczekując odpowiedzi, komentując to, co się dzieje, robiąc
przerwy i dając mu przestrzeń do tego, żeby się odezwało, gdy będzie gotowe:
„Naprawdę ładnie wycinasz te kształty!”, „Zastanawiam się, czy to jest kwiat...
czy może gwiazdka...”. W miarę, jak dziecko będzie się relaksować, Z może
od czasu do czasu zadawać pytania, na które DZ będzie mogło odpowiedzieć
np. zaprzeczając lub potakując głową.
5. ROZMAWIANIE ZE ZNAJOMYM DOROSŁYM.
Kiedy DZ rozmawia z R w obecności Z (4a) i angażuje się z Z w niewerbalną
interakcję (4b), i jest szczęśliwe oraz zrelaksowane na tyle, że może się czymś zająć,
to wtedy następny cel dla DZ to odpowiadanie na pytania Z:
 Z zadaje co jakiś czas pytania poprzez R np. „To jest super! Gdzie DZ to
znalazło?” R powtarza i przeformułuje to pytanie na takie typu „X czy Y?” tak,
żeby DZ mogło odpowiedzieć R, a nie Z. R wtedy przekazuje odpowiedź Z.
Gdy parę razy to się uda, DZ może odpowiedzieć nie czekając aż R powtórzy /
przeformułuje pytanie.
 od czasu do czasu Z zadaje pytania DZ , które zawierają alternatywę X czy Y
np. „DZ, nie pamiętam, jak nazywa się twój kot, Mruczek czy Puszek?”
(odrobina humoru może pomóc!); „W który poziom będziemy teraz grali? 2 czy
3?” Dobrze jest, jeśli dołączymy imię DZ tak, żeby wiedziało, że nie może
czekać, aż R odpowie i żeby przypomnieć R, że nie powinien odpowiadać
za DZ.
 POCZEKAJ. Daj DZ dużo czasu na odpowiedź (przynajmniej 5 sekund)
jednak nie wpatruj się w nie i nie przejmuj się, że DZ nie odpowie.
 Jeśli odpowiedź nie padnie, Z uśmiecha się i spokojnie mówi np. „Wydaje
mi się że to jednak puszek bo jest taki puszysty” lub „mam nadzieję,
że mi się niedługo przypomni” lub „to w takim razie wybiorę sama, które to jest
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imię.” Z skupia się na czymś innym, lub rozmawia z R zanim jeszcze raz
spróbuje.
Ewentualnie R powtarza lub przeformułuje pytanie, tak jak to zostało podane
powyżej, ale nigdy nie odpowiada na pytanie za DZ.
Z próbuje jeszcze raz, zadając pytanie bardziej w stylu „X czy Y?” Gdy dziecko
udzieli odpowiedzi parę razy, wtedy zróbcie sobie przerwę. Takie wielkie
osiągnięcie może być wyczerpujące dla DZ.
Gdy dziecko będzie w stanie z łatwością odpowiadać na pytania „X czy Y?”,
wtedy zaczynajcie zadawać pytania otwarte, np. „Gdzie trzymasz swoje
króliki?”
o Pytania „Co?”, „Kto?”, „Który?”, „Gdzie?”, „Ile?” są najlepsze, ponieważ
można na nie odpowiedzieć jednym wyrazem.
o „Kiedy?” często wymaga dłuższej odpowiedzi. Na tym etapie należy
unikać pytań „Jak?” i „Dlaczego?” ponieważ tego typu pytania mogą
wymagać więcej wyjaśnień, a dziecko może jeszcze nie być
na to gotowe.
o Pamiętaj, że odpowiadając na pytanie „Który?” dziecko może wskazać
coś palcem. Jeśli nie odpowie, Z może zadać pytanie typu „X czy Y?”
np. „Czy trzymacie je w domu czy na dworze?” POCZEKAJ
na odpowiedź.
Przy odrobinie szczęścia, rozmowa ta zamieni się w spontaniczną wymianę
zdań, jeśli Z zainteresuje się danym tematem np. pomagając wyczyścić klatki
dla królików, lub prosząc o pokazanie jak działa nowa aplikacja na telefon.
Innym dobrym pomysłem, który pomoże przeprowadzić rozmowę, są gry,
które wymagają od DZ, żeby dawało Z wskazówki, aby rozwiązać jakieś
zadanie.

6. ROZMAWIANIE ZE ZNAJOMYM DOROSŁYM BEZ OBECNOŚCI RODZICA.
Ostatecznym celem tych ćwiczeń jest to, żeby DZ było w stanie rozmawiać z Z bez
obecności rodzica.
 Jak tylko DZ poczuje się bardziej komfortowo w obecności Z, R powinien
wychodzić z pokoju na krótki okres czasu, po to, żeby DZ i Z mogli robić coś
razem bez R. R może zostać w pokoju, ale musi skupić się na czymś innym.
 Gdy D będzie rozmawiać z Z, R musi opuścić pokój na chwilę, po to, żeby DZ
nie powiązało rozmawiania z Z z obecnością R.
 Przy okazji kolejnych wizyt, R powinien zawsze być obecny na początku,
ale powinien też starać się opuszczać pokój, aż do momentu, gdy strach DZ
związany z rozmową z Z zniknie zupełnie.
POWODZENIA!
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Powiedz „Przy Z można mówić…” lub zadaj pytanie
POCZEKAJ aż DZ odpowie…
Jeśli odpowiedź nie padnie:
Przeformułuj pytanie
do wyboru, X czy Y?

na

takie,

które

zawiera

elementy

Zapamiętaj i ćwiczcie POCZEKAJ…
tę sekwencję!
Jeśli odpowiedź nie padnie:
Powtórz pytanie
„Czy coś innego?”

„X

czy

Y?”,

zrób

przerwę.

Dodaj

POCZEKAJ
Jeśli odpowiedź nie padnie:
Kontynuuj rozmowę.

NAJŁATWIEJSZE
Pytania na które można odpowiedzieć „Tak” lub „Nie”
(także zaprzeczając lub potakując głową lub za pomocą
gestów)
Który? (można odpowiedzieć wskazując jakiś przedmiot)
Co? Kto? Gdzie?
Stopniowo zwiększaj
trudność zadawanych
pytań

Kiedy?
Jak? Dlaczego?
Pytania
wymagające
logicznego
myślenia
np. „Czy możesz wytłumaczyć …” „Jaka jest różnica
między ...?”
Pytania osobiste np. „Jak się wtedy czułaś/ czułeś?”,
„Co o tym myślisz?”
NAJTRUDNIEJSZE
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Załącznik 13
Materiały dla dorosłych, z którymi dzieci z mutyzmem wybiórczym rozmawiają
swobodnie.
UWAGA: Nie dla dorosłych, którzy muszą podpowiadać dziecku, lub zadawać mu
pytania, żeby podtrzymać rozmowę.

ROZMAWIANIE W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH
Nieformalna metoda generalizowania mowy w różnym otoczeniu.
Czy jesteś jedną z tych osób, z którą dziecko z mutyzmem wybiórczym (MW)
rozmawia swobodnie, gdy nikt go nie słyszy? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wtedy
pomóż mu odkryć, że to, że inni słyszą jego głos, wcale nie niesie ze sobą żadnego
niebezpieczeństwa. Dzieci z MW muszą odzywać się w tak wielu miejscach,
jak to możliwe, żeby później nic nie mogło ich ograniczyć. A pierwszym krokiem
ku rozszerzaniu kręgu ich rozmówców, jest rozmawianie z tobą w miejscach
publicznych, gdy inne osoby są w pobliżu.
Niniejszy artykuł pomoże ci stopniowo to osiągnąć, jednak przeczytaj go kilka razy.
Musisz mieć pewność, że będziesz mógł odpowiednio wykorzystać te techniki
i pracować w tempie odpowiednim dla dziecka. Nie możesz pracować chaotycznie
i zbyt szybko.
Prawdopodobnie masz wiele sposobów, żeby „uratować” dziecko, gdy jesteście
razem w miejscu publicznym, a jemu z trudem przychodzi odzywanie się. Stosowanie
gestów, szept czy odgadywanie, co dziecko chce powiedzieć brzmi znajomo?
W naturalny sposób uciekamy do tego rodzaju metod komunikacji, gdy dzieci milkną,
ale one niestety tak naprawdę umacniają w dziecku strach przed odzywaniem się.
Oczywiście, nigdy nie będziemy zmuszać dziecka do odzywania się, jeśli nie czuje
się swobodnie, ale jednocześnie nie chcemy mu pokazać, że myślimy, że dla niego
odzywanie się jest niemożliwe. Zmieniając nasze metody i mówiąc otwarcie o tym,
co robimy i dlaczego, możemy łagodnie stworzyć dziecku szansę na to, żeby mogło
opanować swój strach i zdobyć pewność siebie.
Na początek, upewnij się, że nie wpadasz w tego rodzaju pułapki, kiedy jesteś sam
na sam z dzieckiem. To idealny moment, żeby wyćwiczyć nowe techniki! Z czasem
będzie ci coraz łatwiej stosować je także, gdy inni są gdzieś w pobliżu; potem coraz
bliżej; aż wreszcie dziecko będzie mogło rozmawiać z tobą przed innymi ludźmi,
które zna.
DZ = dziecko

1. POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO LĘKU
Kiedy DZ jest zrelaksowane w domu, porozmawiaj z nim otwarcie o MW,
jak o każdym innym strachu, np.
-„Teraz rozmawianie wydaje się przerażające, ale w miarę czasu, staniesz się coraz
bardziej odważny i stanie się to coraz łatwiejsze.”,
-„Wiem, że teraz rozmawianie wydaje się bardzo trudne, ale kiedyś ci się uda.”,
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-„Nikomu to nie przeszkadza, jeśli nie będziesz się od razu odzywać - wszyscy
wiedzą, że dzieci często potrzebują chwili, żeby się oswoić”,
-„Nie ma nic złego w tym, że boimy się nowych rzeczy, to normalne. I nie będzie
trwało zawsze.”
DZ musi uwierzyć, że:
 Nie martwisz się i jesteś pewny, że DZ kiedyś pokona strach.
 Jego strach to część procesu dorastania, a nie część jego osobowości.
 Jeśli DZ kiedykolwiek nie będzie mogło odpowiedzieć to nic się nie stanie, nikt
nie będzie rozczarowany.

2. UŚMIECHNIJ SIĘ
Kontroluj wyraz swojej twarzy! Jeśli martwisz się, że DZ się nie odezwie, wtedy twoja
twarz będzie napięta i nieruchoma. Taki wyraz twarzy może być interpretowany przez
dziecko jako dezaprobata lub smutek. Możesz się martwić w środku, ale na zewnątrz
postaraj się zachować radość. Niech twój głos będzie zrelaksowany. Zachowuj się
tak, jakby to było tylko kwestią czasu, zanim DZ się odezwie.

3. DAJ SWOJEMU DZIECKU CZAS NA ODPOWIEDŹ
Żeby zmienić bieg rzeczy, trzeba będzie wykonać najtrudniejszą rzecz ze wszystkich
- POCZEKAĆ pełne 5 sekund po zadaniu pytania, nawet jeśli czujesz, że dziecko
zdaje sobie sprawę z obecności innych osób. Ważne jest, żeby o tym rozmawiać,
nie w tym momencie, ale wtedy, kiedy oboje jesteście zrelaksowani. Możesz
mu powiedzieć, że:
i)
Zawsze dam ci szansę, żeby odpowiedzieć, ponieważ wiem, że będzie
to dla ciebie coraz łatwiejsze;
ii) Jeśli zacznę zgadywać, mogę się pomylić;
iii) Pomagam ci być coraz bardziej odważnym w odzywaniu się. Zwyczajnie
odezwiesz się kiedy będziesz na to gotowy, po prostu zobacz, jak się czujesz.
Dlatego... POCZEKAJ i wolno policz do pięciu.
Jeśli dziecko nie odpowie...

4. NIE ZGADUJ

PUŁAPKA 1

Nie odgaduj, co dziecko mogłoby powiedzieć, ani nie oferuj niczego, dopóki ono nie
przytaknie kiwając głową lub wybierając coś. Gdy uda ci się odgadnąć, co DZ miało
na myśli, wtedy prawdopodobnie zachęci je to do nieodzywania się w przyszłości. DZ
może nie być w stanie odezwać się od razu, ale jest wiele sposobów, żeby
to mu ułatwić, a znajdziecie je w tym materiale...

5. POMÓŻ DZIECKU OFERUJĄC COŚ DO WYBORU (X CZY Y?)
Jest to akceptowalna alternatywa dla zgadywania - daj do wyboru jedną lub dwie
rzeczy:
 X czy Y, np.
„Mamy iść na zjeżdżalnię czy na huśtawki?”
„Chciałbyś zjeść pizzę z grzybami czy z salami?”
ZACZEKAJ... i dodaj „Czy coś innego?” ZACZEKAJ...
 Jeśli dziecko nie odpowie, uśmiechnij się i kontynuuj rozmowę (zmień temat)
lub odejdź dalej od innych osób np.
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„W porządku, powiesz mi później.” (wtedy poczekajcie chwilę, zanim
podejdziecie zamawiać pizzę).
„W porządku, ja zdecyduję.” (nie wybieraj zawsze ulubionego dania dziecka).
„Odejdziemy trochę i mi powiesz” (przejdźcie do „bezpiecznego” miejsca).
Jeśli DZ będzie próbowało komunikować się za pomocą gestu, zastosuj
się do zaleceń zawartych w punkcie 6.
PUŁAPKA 2



6. NIE POZWÓL NA TO, ABY GEST ZASTĄPIŁ MOWĘ


W naturalny sposób DZ wskaże jakiś przedmiot, żeby pokazać co wybrało,
lub odpowie na pytanie np. „Czy chcesz zjeść loda?” potakując swoją głową.
Po takich pytaniach zadawaj takie, na które nie można odpowiedzieć gestem
np. „Jaki smak?”, „Z ciastkiem czy bez?”. Próbuj zadawać mniej zamkniętych
pytań i postaraj się, aby dziecko nie mogło na coś wskazać ręką.
 Jeśli dziecko próbuje powiedzieć ci coś skomplikowanego za pomocą gestów,
wtedy nie baw się z nim w tego typu zabawę w zgadywanki. Szybko zapytaj
o wyjaśnienie np. „Przepraszam, ale nie wiem, co masz na myśli.”
 Jeśli DZ nie odpowie, wtedy daj dziecku wybór, X czy Y np.
o „Czy chcesz, żebym na coś spojrzała czy, żebym czegoś posłuchała?”
(DZ ciągnie cię za rękaw),
o „Pokazujesz mi zjeżdżalnię czy pieska?”
(DZ wskazuje na park),
o „Czy to znaczy, że chcesz już iść czy że chcesz zostać tutaj dłużej?”
(DZ zaprzecza głową),
o „Myślisz, że to dobry czy zły pomysł?”
(DZ wygląda na zaskoczonego),
o „Czy to znaczy, że nie możesz się zdecydować czy że nic nie chcesz?”
(DZ wzrusza ramionami).
POCZEKAJ na odpowiedź (przez pełne 5 sekund).
 Jeśli DZ nie odpowie, wtedy kontynuujcie rozmowę, lub odejdźcie na bok,
tak jak to zostało opisane w punkcie 5.
PUŁAPKA 3

7. NIE ZACHĘCAJ DZIECKA, ŻEBY MÓWIŁO CI COŚ NA UCHO





Im DZ będzie bliżej, tym cichszy będzie jego głos. To w porządku, DZ będzie
mówiło głośniej w miarę, jak będzie lepiej radziło sobie z mówieniem
w miejscach publicznych. Usiądź tak, żeby twoje oczy były na poziomie oczu
DZ i zaakceptuj cichy głos, ale nie pozwól, aby dziecko mogło ukryć fakt,
że coś mówi, szeptając ci do ucha. To wzmocni jego przekonanie,
że odzywanie się w miejscu publicznym nie jest bezpieczne i będzie mu coraz
trudniej odzywać się:
Postaraj się nie przybliżać głowy do DZ po to, żeby ono mogło wyszeptać
ci coś na ucho.
Utrzymuj kontakt wzrokowy z DZ i powiedz mu cicho „Tutaj można
się odzywać”. Uśmiechnij się i POCZEKAJ (pełne pięć 5 sekund).
Jeśli DZ nie odpowie, zapewnij dziecko, że np. „To nie ma znaczenia, czy ktoś
ze szkoły zobaczy cię, czy nie - oni już wiedzą, że ze mną rozmawiasz.”;
„Wiem, że czujesz strach ale nic złego się nie stanie.” POCZEKAJ...
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Jeśli dziecko nie odpowie, ale wiesz mniej więcej, co DZ chce powiedzieć,
wtedy podaj mu coś do wyboru, X czy Y np. „Coca-colę czy lemoniadę?”
POCZEKAJ...
Jeśli dziecko nie odpowie, uśmiechnij się i powiedz: „W porządku, powiedz
mi później.” (nie zgaduj lub odejdź odpowiednio daleko, tak aby DZ mogło
coś powiedzieć – zobacz punkt 5).
Jeśli DZ będzie próbowało komunikować się wskazując na coś, zastosuj
się do zaleceń zawartych w punkcie 6.

8. ZWRÓC UWAGĘ NA OTOCZENIE
Jeśli DZ nie odpowiada i patrzy na osoby znajdujące się wokół niego, często wiąże
się to z tym, że boi się bardziej tego, że ktoś je zobaczy, a nie usłyszy:
 Zmniejsz strach odwracając się lub odchodząc tak, żebyście mogli
porozmawiać na osobności np. za wystawą sklepową, czy automatem
do kawy. W miarę jak DZ się zrelaksuje, wróćcie na swoje poprzednie miejsce.
 DZ może na początku czuć się bardziej komfortowo stojąc np. w drzwiach.
Zaakceptuj to i poczekaj, aż jego strach zmniejszy się, zanim wejdziecie
do środka pomieszczenia.

9. WŁĄCZ POZYTYWNE MYŚLENIE I RÓB REALISTYCZNE ZAŁOŻENIA
Zwróć uwagę na to, żeby twój głos zawsze był spokojny, nigdy nie wyrażaj strachu,
frustracji, niedowierzania albo tego, że DZ cię zawiodło. To tylko zwiększy
i tak już negatywne skojarzenia DZ z oczekiwaniami innych, odnośnie jego mówienia:
 Jeśli dla DZ było bardzo trudne, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu,
pochwal jego trud i osiągniecia np. „Idzie ci naprawdę świetnie!”.
 Zawsze, gdy dziecko coś powie, uśmiechnij się i zareaguj pozytywnie –
nie robiąc z tego wielkiej sprawy np. „O super - to też jest mój ulubiony smak!”.
 Później, gdy nikt was nie będzie widział, możesz omówić swoją pochwałę
bardziej szczegółowo: „Świetnie! pomogłeś mi wybrać smaki lodów
i zignorowałeś wszystkich innych w sklepie - dziękuję!”.
 Często czas gra wielką rolę i musimy o tym pamiętać, żeby odnieść sukces.
Na przykład zamiast zapytać się dziecka co chce dopiero, gdy będziecie przy
kasie, zapytaj je zanim staniecie w długiej kolejce. Innym razem, możecie
ustalić co chcecie kupić stojąc przy kasie, ale tylko wtedy, gdy za wami nie
będzie zbyt dużo czekających na obsługę klientów.
 Nie martw się, jeśli DZ będzie mówiło bardzo cicho - będzie mówiło głośniej
w miarę, jak nauczy się, że mówienie w miejscach publicznych
jest „bezpieczne”.
 Nie proś DZ, żeby mówiło głośniej - DZ może to odebrać jako krytykę.
Najlepiej wtedy zachować się naturalnie i szczerze np. „Słucham?”,
„Przepraszam, tutaj jest zbyt głośno, co mówiłaś?” i pozwól DZ domyśleć,
się co musi zrobić!

10. NIE PODDAWAJCIE SIĘ!
Czasem może ci się wydawać, że te techniki nie będą działać, ponieważ twoje
dziecko nigdy nie rozmawia z tobą w miejscach publicznych, czy w pobliżu innych
osób. Ale może DZ nigdy z tobą nie rozmawia w takich sytuacjach, ponieważ nigdy
nie wypróbowaliście tych technik!
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Spróbuj wypróbować te metody konsekwentnie przez dwa tygodnie, zanim
z nich zrezygnujesz.
Nie oczekuj, że będzie łatwo. Te techniki mogą się wydawać niezgodne
z intuicją, ale dzieci potrzebują nas, żebyśmy dali im możliwość pokonania
swoich lęków w sposób bezpieczny i, żeby mogły uwierzyć, że mogą
się ponad te lęki wznieść.
Tutaj NIE chodzi o to, żeby zmusić dzieci do odzywania się. Chodzi
o spokojne zapewnianie DZ, że wiesz, że będzie mówić, w miarę jak jego
strach będzie mniejszy. DZ będzie czerpać siły z twojej wiary w nie. Skoro
możecie rozmawiać ze sobą w domu, to dlaczego miałoby być inaczej
na zewnątrz? Szczególnie, jeśli usuwacie się z zasięgu wzroku innych i nikt
nie może was usłyszeć? Więc na przykład, jeśli w restauracji jest spokojnie
i nie ma kolejki, nie bój się zamówić tylko dla siebie dając DZ trochę więcej
czasu na podjęcie decyzji i powiedzenie, co chce zjeść. Bardzo dobrą okazją
ku temu jest moment, kiedy osoba, która was obsługuje, będzie wprowadzała
twoje zamówienie do systemu. Jeśli to się nie stanie, złóż zamówienie później,
gdy DZ powie ci przy stoliku, co by chciało (wybierz bardziej przytulny stolik,
a nie taki na środku sali). Prędzej czy później DZ coś zje – to nie ulega
wątpliwości, musi tylko poczekać na odpowiedni moment i znaleźć w sobie
odwagę do tego, żeby się odezwać. Poczekaj, a taki moment przyjdzie
wcześniej lub później.
Jeśli czujesz, że to wszystko do niczego nie prowadzi - zróbcie sobie przerwę!
Miło skomentuj coś, nie zadając DZ żadnych bezpośrednich pytań. Zadaj
pytanie, na które DZ może odpowiedzieć np. kiwając głową. Odejdźcie trochę
dalej od innych osób i spróbujcie jeszcze raz.
Zapisuj sobie, gdzie dziecku udało się odpowiedzieć w miejscu publicznym,
ile osób było przy tym obecnych, jak blisko byli i czy stało się to w szkole,
czy podczas innych zorganizowanych zajęć. Dzięki temu, łatwiej ci będzie
ocenić postępy, określić, jakiego rodzaju wsparcia DZ może jeszcze
potrzebować i szybciej rozpoznasz, kiedy możecie zwiększyć poziom
trudności zadań.

POWODZENIA!
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Jeśli DZ chce szeptać powiedz „Tutaj można rozmawiać”
POCZEKAJ aż DZ odpowie…
Jeśli odpowiedź nie padnie:
Zaoferuj wybór: X czy Y? lub
Zastąp gest alternatywą: X czy Y
Zapamiętaj i ćwiczcie POCZEKAJ…
tę sekwencję!
Jeśli odpowiedź nie padnie:
Dodaj „Czy coś innego?”
POCZEKAJ
Jeśli odpowiedź nie padnie:
Kontynuuj rozmowę lub odejdź w bardziej ustronne miejsce. NIE
ZGADUJ!
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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 Wypowiedź, która zawiera własną opinię
dziećmi.
lub własne doświadczenia, a nie jest
oparta na faktach (i dlatego mogą być
Wymienianie
kolejnych
elementów potrzebne
dalsze
wyjaśnienia
jednego zbioru np. liczenie, dni lub uzasadnienia).
tygodnia, miesiące, litery alfabetu.
Czytanie na głos (jeśli dziecko nie czyta
Czytanie na głos (jeśli dziecko dobrze sprawnie).
umie czytać).
Rozmowa
(niezaplanowana
treść
Ćwiczenia ze znaną strukturą i jasno i nieokreślony czas trwania).
określonym zakończeniem.
Ćwiczenia bez z góry określonej treści, na
Zaplanowane lub wyćwiczone ćwiczenia nieznane dziecku tematy, wymagające
znane dziecku i z zaplanowanym użycia wyobraźni lub wyjaśnień (dziecko
czasem na przygotowanie się.
może potrzebować więcej informacji,
może nie być pewne czy jego odpowiedź
Ćwiczenia wymagające powiedzenia jest akceptowalna lub mieć mało
jednego słowa i krótkich zdań, doświadczenia, jeśli chodzi o łączenie
bez ryzyka
popełnienia
błędu paru zdań).
lub odrzucenia odpowiedzi.
Rozpoczynanie interakcji.
Ćwiczenia prowadzone przez dorosłych
(podczas których nie trzeba zwracać
uwagi słuchacza w odpowiednim
momencie).
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
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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 Data
indywidualnych celów
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*.
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Tabela postępów 5: Generalizacja mowy z sesji indywidualnych do klasy
Część 1
Data
osiągnięcia

B. Ćwiczenia z wyraźną
strukturą w otoczeniu, gdzie
dziecko może zostać usłyszane

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).

C. Przygotowanie do
mówienia w klasie

A. Wprowadzanie nowych rówieśników i pracowników do
ćwiczeń grupowych poza klasą

Podsumowanie indywidualnych celów (Sekcje A., B. i C. mogą być przeprowadzone w
parze)
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.

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

E. Rozmawianie w
miejscach publicznych

D. Mówienie w klasie

Podsumowanie celów indywidualnych (ukończone sekcje A., B. i C.)

Data
osiągnięty
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:

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).
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OMÓWIENIE PROBLEMÓW Z LĘKIEM PRZED MÓWIENIEM
Z DZIECMI Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM

Uświadom dziecku, że rozumiesz trudności z jakimi się zmaga, gdy
próbuje mówić. Wiesz dobrze, że dziecko chce mówić i choć wielokrotnie
już próbowało, wydaje się być tym tak przestraszone, że słowa więzną mu
w gardle. Informacje oraz słownictwo jakiego powinieneś użyć zależą od
wieku dziecka, jednakże warto pamiętać, że nawet najmłodsi poradzą sobie
lepiej z problemem uświadomionym, niż z przemilczanym i zignorowanym.
Często zdarza się, że dorośli w dobrej wierze starają się wytłumaczyć
dziecku, że mówienie jest łatwe. To przekonanie wynika z faktu, że ludzie
w najbliższym otoczeniu wydają się nie mieć problemów z wypowiadaniem.
Dzieci zamiast przyznać, że boją się mówić, przekonują (również samych
siebie), że nie mają na to ochoty. Obalenie tego mitu może nie tylko
przynieść dzieciom ulgę, lecz również pomóc zbudować zaufanie do Ciebie
i twoich rad. Dla młodszych dzieci, które nie rozumieją jeszcze w pełni
problemu, z którym się mierzą, powyższa świadomość pomaga im
w uporaniu się z trudnościami, a także łagodzi związany z całą tą sytuacją
strach.
Uświadom dziecku, że nie jest osamotnione. Starszym dzieciom (tak
samo jak w przypadku dorosłych) szczególną ulgę może przynieść
świadomość, że ich zaburzenie nie tylko zostało nazwane (mutyzm
wybiórczy), ale posiada także uznane metody leczenia. Młodszym natomiast
znacznie łatwiej będzie uporać się z problemem, gdy dowiedzą się,
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że zaburzenia mowy nie są czymś nadzwyczajnym, oraz że istnieje
wytłumaczenie dlaczego występują. Spokojna rozmowa z dzieckiem
zwiększy jego pewność siebie!
Warto uświadomić dziecku, że najważniejszą rzeczą jest, by było
szczęśliwe i że jesteś jego przyjacielem, do którego

zawsze może się

zwrócić, gdy tego potrzebuje. Oczywiście chcesz, aby pozbyło się przykrych
emocji, które je nękają. Kiedy dziecko mówi, że nie chce mówić, to tak
naprawdę chodzi mu o to, że nie chce czuć tego lęku związanego
z mówieniem. Wyobraź sobie, jak trudno musi być, gdy coś cię omija, bo nie
możesz o coś poprosić albo nie możesz się z kimś zaprzyjaźnić i jak bezsilnie
musi czuć się osoba, gdy nie jest w stanie nic powiedzieć. Wytłumacz
dziecku, że wiesz z czym się zmaga, a co więcej, że potrafisz mu pomóc.
Postaraj skupić się więcej na zabawie niż mówieniu.
Wyjaśnij mu, jak zamierzasz pomóc. Dobrym sposobem, by pokonać
obawę przed mówieniem jest niewywieranie presji na dziecko, by nie
wykształcił się u niego nawyk unikania mówienia.

Skup się na pracy

z dzieckiem w sytuacjach, które dobrze mu się kojarzą. Następnie możesz je
delikatnie modyfikować, aż do momentu, w którym dziecko upora się z tymi
sytuacjami, które wcześniej wywoływały u niego stres.
Powiedz dziecku, że nie musi mówić dopóki samo nie nabierze ochoty,
by coś powiedzieć. Warto podkreślić, że to właśnie dziecko wyznacza tempo
zmian, robiąc to poprzez zabawę - w sytuacji, której czuje się bezpiecznie.
Z upływem czasu dziecko będzie robić coraz większe postępy, aż do
momentu, w którym zatrą się różnice między nim, a innymi dziećmi. Nawet
czterolatek zrozumie logikę takiego działania.
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PORADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OBAW PRZED
MÓWIENIEM W ŻYCIU CODZIENNYM
Ten artykuł zawiera ogólne propozycje jak wesprzeć dzieci, którym ciężko jest nawiązać
kontakt z niektórymi ludźmi lub w określonych sytuacjach. Takie dzieci są określane jako
dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym, lub w łagodniejszych przypadkach, jako niechętni
rozmówcy.

Sposoby podejścia do dziecka:
 Zaakceptuj, że dziecko chce mówić, pomimo milczenia i nie uciekaj się do
przekupstwa, pochlebstwa, stawiania wyzwań, gróźb lub subtelnego namawiania,
próbując wydobyć z dziecka słowa. W rezultacie dziecko wystraszy się i zamknie
w sobie jeszcze bardziej. Spróbuj zachęcić dziecko, zamiast wywierać na nim presję,
korzystaj z naturalnych motywatorów (np. podpatrując inne rozmawiające ze sobą
dzieci), lub pozytywnych wzmocnień (odpowiadając na wszelkie próby komunikacji
lub kontaktu ze społeczeństwem ciepłem oraz aprobatą).
 Upewnij się, że wszelkie komentarze wypowiadane przy dziecku dotyczące jego
milczenia są zachęcające i podkreślaj, że jego trudności z czasem przeminą.
Zaakceptuj trudności dziecka, jednak bądź ostrożny, staraj sie zyskać zaufanie zamiast
przejmować się chorobą i dostarczać dziecku powodów do niepokoju. Poniżej
znajdziesz przykłady sparafrazowanych wyrażeń, których możesz używać:

BĄDŹ POZYTYWNIE NASTAWIONY!!
Kiedy kusi Cię, aby powiedzieć:

Powiedz lepiej:

Nie musisz robić niczego, co jest dla Ciebie
za trudne.

Nie musisz nic robić, dopóki nie poczujesz
się swobodnie.

Biedactwo, wiem, że to dla Ciebie bardzo
trudne.

Wiem, że to ciężkie, ale to wkrótce się
zmieni.

Nie martw się, jeśli uważasz, że jest to dla
Ciebie zbyt trudne. Nie musisz brać w tym
udziału, jeśli nie chcesz.

Jest Ci teraz bardzo ciężko, więc musisz
czasami odpuścić. Ale nie martw się,
pomożemy Ci wszyscy zanim będziesz
mógł przyłączyć się do zabawy.

Możesz wykonywać czynności inaczej niż
reszta dzieci.

Stopniowo będzie Ci coraz łatwiej, aż
pewnego dnia poczujesz się wystarczająco
odważny i będziesz robił dokładnie te
same rzeczy, co inne dzieci.
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Musisz czuć się strasznie będąc jedynym
dzieckiem z takim problemem.

Dla niektórych dzieci mówienie jest bardzo
trudne, nawet jeśli bardzo chcą. Jednak
pozbędą się swoich obaw w taki sam
sposób jak Ty.

Nie musisz iść na piknik.

Potrzebuję
specjalnego
pomocnika.
Chciałbym, żebyś pomógł mi w kilku
rzeczach i zajął sie swoją siostrą, kiedy
reszta się bawi.

Mała
niespodzianka,
rozchmurzył.

żebyś

się

Oto słodycze, chciałbym Ci podziękować za
to, że byłeś taki pomocny i tak bardzo się
starałeś.

Odwiedzimy dzisiaj kogoś. Jestem pewny,
że są oni bardzo mili. Postarasz się z nimi
porozmawiać, prawda?

Pojedziemy dzisiaj kogoś odwiedzić, ta
osoba może nam pomóc. Nie będzie
prosiła Cię, abyś robił coś, co Cię zasmuci.
To będzie świetna zabawa.

Inne dzieci wcale nie myślą, że jesteś
dziwny.

Dla innych może to być dziwne, że nie
mówisz. Jednak kiedy usłyszą Twój głos
kilka razy, przestaną tak myśleć.

Wiem, że naprawdę chciałeś dziś
porozmawiać ze swoim nauczycielem – nie
wolno Ci się tym przejmować, to wcale nie
jest takie ważne.

Wiem, że musisz być zawiedziony tym, że
nie porozmawiałeś dzisiaj ze swoim
nauczycielem,
musi
być
dobre
wytłumaczenie, dlaczego Ci się nie udało.
Uda Ci się z pewnością, kiedy wszystko się
ułoży.

Cicho! To nieładnie mówić o Dawidzie
w ten sposób.

Oczywiście, że Dawid potrafi mówić rozmawia pięknie ze swoją rodziną.

Zostaw Dawida w spokoju, to nie jego
wina.

Jeśli chciałbyś zrobić coś pożytecznego,
dlaczego nie pomożesz mi tak jak Dawid?

Sara jest bardzo nieśmiała, nie czuje się na
siłach, aby czytać w obecności innych.

Sara potrzebuje trochę czasu, aby sie
przystosować - przydarza się to wielu
dzieciom. Wciąż jest ważną osobą w klasie
i znajdziemy dla niej specjalne zadanie.
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Jak nieznajomi mogą pomóc dziecku z MW się rozluźnić?:
Poniższe wskazówki mogą być pomocne:
 Zapewnij dziecku odprężającą, zabawną oraz przyjazną atmosferę.
 Nawiąż dobre relacje poprzez wykonywanie ulubionych czynności dziecka, z użyciem
jego zabawek oraz organizuj różne zabawy.
 Mów i czytaj dziecku, nie spodziewaj się jednak rozmowy w zamian, ponieważ dzieci
dotknięte MW są zwykle odizolowane, jak również unikają ich inne dzieci i dorośli.
Wzbogacanie języka jest szczególnie ważne, jeśli występuje dodatkowe upośledzenie
mowy.
 Unikaj pytań bezpośrednich, chyba, że wymagają tylko odpowiedzi tak lub nie,
dziecko może komunikować się skinieniem lub ruchem głowy, jak również może na
coś wskazać.
 Jeśli zadasz pytanie nieumyślnie, odpowiedz na nie sam lub pośpiesznie dodaj
"Zdecydujemy później".
 Używaj wyrażeń takich jak "Zastanawiam się...", "Wygląda, że...", "Spodziewam
się...", „Założę się, że...", które mogą sprowokować dziecko do odpowiedzi, ale nie
wymagają odpowiedzi.
 Unikaj zbyt częstego nawiązywania kontaktu wzrokowego.
 Daj dziecku poczucie, że je rozumiesz i akceptujesz, i nie jesteś zmartwiony
mutyzmem.
 Zaakceptuj naturalne i spontaniczne gesty. Uświadom sobie, że mówienie sprawia
dziecku
obecnie
trudności,
możesz
zapytać
„Czy
możesz
mi
pokazać/znaleźć/narysować...?" zamiast "powiedz mi".

W jaki sposób rodzina może wesprzeć dziecko w społeczeństwie?
 Pokaż dziecku, że lubisz nawiązywać kontakty z innymi, rozmawiając z innymi
rodzicami przed szkołą, zapraszając sąsiadów lub przyjaciół na kawę.
 Pomóż oraz zachęć dziecko do nawiązywania przyjaźni, zapraszając dziecko
mieszkające w pobliżu. Byłoby idealnie gdyby było to dziecko z tej samej szkoły,
jednakże nie jest to konieczne.
 Pierwsze spotkanie dzieci nie powinno być długie, bądź obecny podczas spotkania
oraz wykonuj wspólnie z dziećmi czynności.
 Nagrywaj głos dziecka na zabawkę powtarzającą zasłyszaną frazę.
 Zaopatrz się w zabawki z możliwością nagrywania oraz powtórnego odtwarzania,
tak aby dziecko mogło nagrywać swoje imię oraz krótkie frazy i bawić się z innymi
ludźmi.
 Unikaj wybierania za dziecko, zamiast tego pozwól mu wskazać określoną pozycję
w karcie menu, poinformować Cię o swoim wyborze, na palcach wskazać liczbę itd.
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 Utrzymuj dystans od innych ludzi dopóki dziecko nie będzie rozmawiało z Tobą
swobodnie, zamiast nieustannie pochylać głowę w stronę dziecka szepczącego Ci na
ucho. Wkrótce zauważysz, że dystans będzie sie zmniejszał każdorazowo.

Radzenie sobie z komentarzami innych
Nauczyciele i rodzice czują się zobowiązani do odpowiedzi na komentarze oraz pytania
zadawane przez inne dzieci, zespół oraz członków rodziny. Poniżej znajdują się typowe uwagi
oraz propozycje odpowiedzi:
 "[X] nie potrafi mówić", "Dlaczego [X] nie mówi?"
Zbagatelizuj komentarz. Sprawiaj wrażenie, że się tym nie przejąłeś. Powiedz w obecności
dziecka, że dzieci są zwykle trochę wstydliwe. Jeśli to konieczne, wyjaśnij, że niektóre dzieci
mają trudności z mówieniem w obecności dużej liczby osób, kiedy są poza swoim domem lub
bez mamy. Zapewnij rozmówcę, że dziecko jest bardzo komunikatywne w domu wśród
rodziny. Potwierdź, że masz nadzieję, że [X] wkrótce poczuje się wystarczająco swobodnie,
aby mówić i że robisz wszystko, aby zapewnić mu pomoc. Zasugeruj, że będzie bardzo miło
kiedy [X] zacznie mówić na głos w klasie.
 "Odebrało Ci mowę?", "Zamierzasz coś do mnie dzisiaj powiedzieć?"
Każdy rodzic musi się przyzwyczaić do mało pomocnych oraz niechcianych komentarzy
członków rodziny, jak również dorosłych oraz innych członków społeczeństwa, dotyczących
tematów. Uwagi te, kierowane do dziecka cierpiącego na mutyzm wybiórczy, wydają się
szczególnie irytujące lub bolesne, gdy rodzice zdają sobie sprawę, jak bardzo skrępowane
mogą być ich dzieci. Komentarze te pojawiają się z różnych przyczyn- często z zawstydzenia,
z prawdziwej chęci bycia pomocnym, lub nawet ignorancji. W niektórych sytuacjach rodzice
powinni po prostu zignorować komentarz. W innym wypadku najlepiej powiedzieć, że [X]
jest raczej wstydliwy; czasami warto porozmawiać z bliższymi przyjaciółmi i wytłumaczyć im
sytuację poza zasięgiem słuchu dziecka. Jeśli dziecko doświadczyło nieprzyjemnej sytuacji,
wesprzyj go pełnym zrozumienia komentarzem- "To musiało być dla Ciebie nieprzyjemne,
kiedy Pani Z to powiedziała". Zapytaj dziecko, jak się czuło w tamtym momencie, lecz zamiast
sugerować odpowiedź, zapewnij dziecko, że wkrótce będzie w stanie z nią porozmawiać.

Kiedy inne dzieci wypowiadają się za dziecko
To może być trudna sprawa. Poniżej ogólne wytyczne:
 Rodzice i nauczyciele powinni odwodzić dzieci od zasypywania pytaniami dziecka
z mutyzmem wybiórczym oraz przerywać im, kiedy od dziecka wymagana jest
prawdopodobnie niewerbalna wypowiedź. Nauczyciele są przyzwyczajeni, że dzieci
odpowiadają nawet niepytane, dlatego powinni postępować zgodnie z normalnymi
metodami. W tym samym czasie trzeba wziąć pod uwagę, że pozostałe dzieci próbują
po prostu pomóc, co może być czasami pożyteczne.
 Jeśli dziecko nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie nauczyciela, pomocnym może
być zachęcenie dziecka cierpiącego na mutyzm wybiórczy, aby opowiedziało
przyjacielowi, co przedstawia narysowany przez niego rysunek, a przyjaciel przekaże
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informacje nauczycielowi. Czasami dziecko jest w stanie przeczytać tekst
przyjacielowi, lecz nie nauczycielowi, co może zostać uznane za ogólną niechęć do
czytania. Innym razem uczeń może wstać i powiedzieć "[X] powiedział mi, że chce
nową książkę." Zaakceptuj tą prośbę, jeśli jest to kolejny krok, lecz później wyjaśnij,
że „[X] ćwiczy użycie swojego głosu, więc może mi powiedzieć teraz sam."

Jak zareagować kiedy dziecko w końcu zacznie mówić?
Pierwsze słowa wypowiedziane przez dziecko są oczywiście przełomem, a przynajmniej
przyczyną wewnętrznej radości. Jednakże trzeba zachować równowagę pomiędzy
zadowoleniem a nadmierną reakcją, która może przytłoczyć zakłopotane dziecko.
 Po pierwszych wypowiedzianych słowach, dorosły powinien być zadowolony, istotnie
musi jednak unikać rozwodzenia się nad wydarzeniem, lecz podejmować podobne
działania, aby uzyskać kolejne odpowiedzi. Kiedy ćwiczenie jest zakończone, dziecko
powinno otrzymać nagrodę w postaci naklejki w zależności od systemu nagradzania.
Jeśli dziecko zacznie mówić w trakcie przeprowadzanego programu treningowego,
zalecane jest, aby nagrodzić dziecko po zakończonej sesji, oraz poinformować
o poczynionych postępach zazwyczaj w obecności rodzica lub nauczyciela.
 W klasie ciężko jest zatrzymać niespodziewany krzyk dziecka "[X] mówi proszę Pani",
lub spontaniczną burzę oklasków. Obserwuj reakcję dziecka: niektóre dzieci wydają
się być bardzo dumne, podczas gdy pozostałe raczej przytłoczone. Jeśli tak się zdarzy,
odpowiedz "Nie trzeba robić zamieszania, zawsze wiedzieliśmy, że [X] potrafi mówić."
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Wspieranie dzieci z lękiem przed mówieniem w szkole
Ta broszura dostarcza sugestii dla pracowników szkolnych wspierających dzieci, które
uważają, że mówienie przy pewnych osobach lub w pewnych miejscach jest trudne. Takie
dzieci mogą być opisane jako dotknięte mutyzmem wybiórczym lub w łagodniejszych
przypadkach jako niechętni mówcy.

Przed rozpoczęciem szkoły lub żłobka:
 Zweryfikuj, na ile dobrze dziecko rozumie i mówi w domu, włączając w to stopień,
do którego mówi poza domem.
 Zweryfikuj nawyki mówieniowe dziecka- czyli stopień mówienia poza domem oraz
z nieznajomymi.
 Zanim dziecko pójdzie do szkoły, pomocne jest zapoznanie go z dorosłym ze szkoły
poprzez zaaranżowanie wizyty domowej i okazanie zainteresowania pokojem oraz
zabawkami dziecka lub też czytanie historyjki. Innymi pomocnymi strategiami są
granie w gry z rodzeństwem i spędzanie czasu w ogrodzie. To może sprawić,
że dziecko się rozluźni dzięki zapewnieniu mniej zamkniętej przestrzeni oraz dzięki
pozwoleniu na więcej zabawy ruchowej.
 Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko nie będzie znało nikogo ze szkoły,
pomocnym byłoby przedstawienie go przynajmniej jednemu dziecku z klasy
 Pomocne dla rodziców może być odwiedzanie wraz z dzieckiem szkoły lub żłobka, gdy
nikogo nie ma, na przykład przed lub po godzinach otwarcia, albo podczas weekendu
czy też wakacji. To umożliwia zapoznanie się z budynkiem. Ponadto, gdy rodzic
z dzieckiem odkrywają budynek wspólnie, przy odrobinie szczęścia, dziecko poczuje
się w stanie mówić i słyszeć swój głos w różnych częściach budynku.

Jak nawiązać kontakt z nowym dzieckiem z mutyzmem wybiórczym:
 Uzgodnij czas, podczas którego rodzice będą pomagać dzieciom w zaangażowaniu się
w zajęcia.
 Nie naciskaj na dziecko, żeby mówiło. Porozmawiaj z dzieckiem na stronie,
wyjaśniając, że rozumiesz, że jest to dla niego trudność i że może zacząć mówić, gdy
tylko będzie na to gotowe.
 Stwórz atmosferę akceptacji i satysfakcji, która pomoże dziecku poczuć się
docenionym, bez względu na mówienie.
 Jeśli chodzi o młodsze dziecko, szczególnie dobrym rozwiązaniem jest wybór jednego
dorosłego, aby nawiązał szczególną więź z dzieckiem, stopniowo budując
porozumienie i zaufanie. Spróbuj ustalić trochę luźnego czasu, w którym zabawa
i inne aktywności nie będą wymagały mówienia. W przypadku młodszych dzieci
wypróbuj podejście, w którym to nie ty , ale dziecko prowadzi zabawę i skupiając się na
tym, co znajduje się w jego centrum uwagi, okazując zainteresowanie jego wyborem
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aktywności. Stopniowo zacznij sugerować
urozmaicenia zabawy lub aktywności
i zachęć do wspólnej zabawy używając
wyrażeń typu: „Dlaczego by nie wziąć
wszystkich zwierzątek na przejażdżkę?” lub
„Zastanawiam się, które z nich by tutaj
dobrze pasowało”. Starsze dzieci będą
w stanie znieść bardziej złożone formy
aktywności.
Wspieraj dziecko w
nawiązywaniu
znajomości z innymi dziećmi.
Zachęcaj do zabaw grupowych z cichszym
dzieckiem, by zobaczyć, czy może rozwinąć
się przyjaźń między dziećmi.
Początkowo nie nalegaj na kontakt
wzrokowy.
Wypróbuj zajęcia w małych grupach lub
całą klasą, podczas których wszyscy razem
będziecie śpiewać lub recytować znaną
rymowankę, liczyć lub czytać. Czasem
pomocne jest wystukiwanie stałego rytmu
w tym samym czasie.
Podczas opowiadania bajek usadź dziecko
tak, aby siedziało z przodu, żeby od czasu
do
czasu
było
zaangażowane
w przewracanie strony, jeśli prosisz o to
również inne dzieci.
Udzielaj pochwały za każde osiągniecie
dziecka.
Nie rób problemu ze sprawdzaniem
obecności – zaakceptuj uśmiech, kiwnięcie
głową lub podniesioną rękę.
Kiedy tylko jest to możliwe, dostosuj
program nauczania tak, aby zadania mogły
zostać zrealizowane poprzez komunikację
niewerbalną bardziej w sposób zupełnie
naturalny, a nie jako sposób sztucznie
zastępujący mowę.

Nauczycielka Sally chciała, by
sprawdzanie obecności było przyjemne
dla całej klasy. Każdego dnia wybierała
sobie pomocnika z grupy. Kiedy
wywoływała czyjeś imię, jej pomocnik
musiał znaleźć wywołane dziecko
i wymienić uścisk dłoni. Było to nie lada
wyzwanie, by poruszać się po klasie tak
szybko, jak to tylko możliwe. Ta
inicjatywa była korzystna dla dzieci
o słabo rozwiniętych umiejętnościach
komunikacyjnych i społecznych oraz
pomogła Sally uczestniczyć bez lęku.

Nauczycielka Meeshy starała się dokładnie
zaznaczać różnicę między aktywnością na
zajęciach a interakcjami społecznymi poprzez
sprawienie, by Meesha zobaczyła, że dzieci, które
przyciągają uwagę nauczycielki werbalnie raczej
mają pierwszeństwo. Upewniła się jednak, że
mimo to Meesha jest chwalona i wspierana w inny
sposób. Gdy jakaś część klasy czytała coś
klasowemu pomocnikowi, Meesha pracowała w
małej grupie nad świadomością fonologiczną oraz
umiejętnościami dotyczącymi alfabetu. Zajęcia te
obejmowały
uporządkowanie
obrazków
w rymujące się grupy, zaznaczenie ptaszkiem lub
krzyżykiem dwóch tak samo brzmiących słów,
wybranie niepasującego do reszty słowa
zaczynającego się na inną literę niż pozostałe,
uporządkowanie
plastikowych
literek
w porządku alfabetycznym oraz dopasowanie tych
literek do obrazków rozpoczynających się na tą
samą literę. Praca grupowa dodała Meeshy
pewności
siebie
i
zaczęła
rozmawiać
z mniej zdolnymi dziećmi, a także im pomagać.
Meesha
została
za
to
pochwalona
i wkrótce była w stanie pomóc innym na oczach
nauczyciela.
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 Zachęcaj do podtrzymywania połączenia między szkołą a domem poprzez materiały
graficzne zanoszone do domu lub coś przyniesionego z domu do pokazania w szkole.
 Utrzymuj luźne kontakty między szkołą a rodzicami, zwłaszcza, że wielu rodziców
dzieci z mutyzmem wybiórczym jest nieśmiałych i mogą być zawstydzeni lub tym,
że zwraca się dodatkową uwagę na ich dzieci, które mają problem z komunikacją.
 Pamiętaj, że dziecko może mieć też inne trudności na poziomie rozwojowym
lub edukacyjnym, więc miej oczy otwarte i nie zrzucaj całej winy na mutyzm
wybiórczy.
 Zapewnij dzieci, że będziesz je wybierać do odpowiedzi tylko, jeśli podniosą rękę.
 Zachęć do udziału bardziej przez „pokazanie” niż „powiedzenie”.
 Poproś inne dzieci o pomoc przez angażowanie dziecka z mutyzmem wybiórczym
zarówno w klasie jak i poza nią, czekając cierpliwie, aż takie dziecko będzie gotowe,
by zacząć mówić.
 Miej oczy otwarte na dokuczanie czy też znęcanie się, mając na uwadze, że dziecko
z mutyzmem wybiórczym nie będzie w stanie zgłosić tego samo.
 W przypadku zmiany klasy, przeniesienie musi być starannie zaplanowane. Najlepiej
by było, gdyby nowy nauczyciel przyszedł wcześniej do żłobka czy starej klasy.
 Włącz do zajęć samodzielne zadania pomagające w budowaniu pewności siebie
i niezależności, jeśli dziecko jest zazwyczaj małomówne (zapoznaj się z poniższą
sekcją dla uzyskania pomysłów).

Jeśli dziecko jest nieśmiałe lub niemówiące popracuj nad :
 Użyciem głośniejszych instrumentów podczas zajęć muzycznych.
 Gwizdaniem, cmokaniem oraz nuceniem z pomocą magnetofonu, harmonijki
lub piszczałki.
 Znalezieniem przestrzeni stopniowo coraz bardziej oddalonej od ściany
lub nauczyciela podczas zajęć z wychowania fizycznego (ale zapewnij dziecko, że nie
wybierzesz go jako pierwszego).
 Dołączeniem do zajęć ruchowych lub pantomimicznych, które wymagają coraz więcej
ruchu.
 Zyskaniem pewności siebie na urządzeniu do wspinaczki w sali lub w przedszkolu,
może przy odrobinie dodatkowego wsparcia na zajęciach indywidualnych lub
w małych grupach z pomocnikiem klasowym, gdy nikogo nie ma w pobliżu.
 Przydzieleniem prac i obowiązków w klasie.
 Wykonywanie zadań powierzonych przez nauczyciela, na początek może wraz
z innym dzieckiem, w celu np. zaniesienia dziennika do pokoju nauczycielskiego.
 Użyciem kukiełek w przedstawieniu lub inscenizacji, ewentualnie przy użyciu ekranu.
 Zajęciami w maskach, które zakrywają buzię dziecka.
 Wspieraniem wyrażania siebie przy użyciu środków artystycznych, takich jak:
modelowanie z gliny i malowanie, ruch czy taniec.
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 Próbowaniem głośnych zajęć grupowych takich jak: udawanie wielkich, dzikich
zwierząt lub tańczenie połączone ze śpiewaniem.

Gdy dzieci są rozluźnione i podoba im się w szkole:
 Dzieci mogą nagrywać swoje głosy w domu przy pomocy rozmaitych zabawek
i gadżetów, a także mogą puszczać krótkie wiadomości swoim przyjaciołom, krewnym
oraz pracownikom szkoły.
 Zasugeruj dzieciom, by czytały w domu swoim rodzicom i przynosiły nauczycielom
nagrania.
 Wysłuchaj nagrań, w których dzieci czytają swoim rodzicom w domu.
 Nagrywaj wiadomości i zagadki, by dzieci rozwiązywały je w domu i nagrywały swoje
odpowiedzi.
 Wymieniajcie wiadomości poprzez pocztę głosową.
 Zorganizuj poszukiwanie skarbów używając TalkingTins™ (sprzęt nagrywający)
i poproś dziecko z mutyzmem wybiórczym oraz jego przyjaciół o zorganizowanie
jednego dla Ciebie, gdy jesteś poza klasą.
 Wspieraj komunikację poprzez walkie-talkie, która stopniowo ma miejsce coraz bliżej.
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Apel dziecka z MW do nauczyciela
Nauczycielu proszę Cię
 Traktuj mnie tak samo jak inne dzieci.
 Nie mów do innych o mnie, przy mnie, ja słyszę i uwierz nie jest to miłe.
 Mówiąc do mnie nie wpatruj mi się prosto w oczy.
 Nie zmuszaj mnie do mówienia, ale stwarzaj okazje do rozmowy – jak będę
gotowy odpowiem głośno na pytanie.
 Nie pytaj mnie codziennie: „Czy dziś coś powiesz w przedszkolu, szkole?”
 Nie wyręczaj mnie jak ktoś mnie o coś zapyta, poczekaj 5 sekund,
ja muszę pomyśleć, zebrać siły, odblokować swoją napiętą krtań.
 Jeśli pytanie jest za trudne, bo wymaga mówienia – zmień je na takie z
ograniczonym wyborem.
 Zachęcaj mnie do wyboru: kredkę czerwoną czy niebieską, potrafię wskazać
palcem. To pomaga mi zbudować pewność siebie. Nie decyduj za mnie!!!
 Nie zmuszaj mnie do mówienia zwrotów grzecznościowych. Ja je znam, ale
nie jestem jeszcze gotowy, by je mówić. To jest trudne, uwierz mi!
 Jeśli się odezwę – zareaguj naturalnie. Ukryj swoje zdziwienie i po prostu
bądź ze mną jakbym mówił od zawsze.
 Bądź cierpliwy, nie naciskaj, wierz we mnie.
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