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TROCHĘ HISTORII 

• 1877 niemiecki lekarz Clifton Kussmaul opisał dziecko, które nie 
mówi w pewnych sytuacjach pomimo pełnej zdolności do 
wypowiadania się. Nazwał to zaburzenie aphasia voluntaria (afazja 
dobrowolna) zakładając, ze jest to świadomy wybór tych osób. 
Prawie 60 lat później, w roku 1934, szwedzki psychiatra Moritz 
Tramer wybrał słowa elective mutism (mutyzm z wyboru) nadal 
uważając, ze dziecko decyduje świadomie o tym, w których 
sytuacjach będzie mówić, a w których nie. 

• Obecna nazwa - mutyzm wybiórczy (selective mutism) - została 
zatwierdzona w roku 1994 przez Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne. Eksperci badający mutyzm wybiórczy są dziś zgodni, 
że milczenie dziecka w pewnych sytuacjach nie ma nic wspólnego z 
jego wyborem czy wolną wolą. Wiadomo, że dziecko mówi w 
sytuacjach kiedy czuje się komfortowo, natomiast nie mówi kiedy 
mowa wywołuje u niego dyskomfort. 



MITY o MW czyli co nie jest prawdą

• Mutyzm wybiórczy występuje bardzo rzadko -
MIT – badania wykazały, że większość 
przedszkoli i szkół podstawowych będzie miało 
jedno lub więcej z MW w danym roczniku. 
Konsekwencją tego mitu może być niskie 
zainteresowanie tą tematyką w Polsce.



MITY o MW czyli co nie jest prawdą

• Powodem mutyzmu wybiorczego są patologie 
rodzinne – MIT - wielu badaczy, np. dr Christine 
Stanley czy Jean Jardine Miller wskazują, że 
przeżycia traumatyczne (np. przemoc w rodzinie), 
chociaż mogą powodować wystąpienie zaburzeń 
psychicznych, nie stanowią przyczyn MW. 

Konsekwencją tego mitu jest krzywdząca 
i fałszywa ocena rodzin dzieci z MW oraz niechęć 
rodziców do zgłaszania tego problemu.



MITY o MW czyli co nie jest prawdą

• On jest tylko nieśmiały, wyrośnie z tego – MIT -
nieśmiałość jest cechą osobowości, nie zakłóca 
codziennego funkcjonowania dziecka i nie wymaga 
terapii. Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, 
które może skutkować fobią społeczną, depresją, 
patologicznymi sposobami rozładowywania lęku. Z 
mutyzmu wybiórczego nie „wyrasta się” bez 
ponoszenia innych emocjonalnych i społecznych 
konsekwencji. 

Ten mit może skutkować brakiem specjalistycznej 
pomocy dla dzieci z MW



MITY o MW czyli co nie jest prawdą

• To nie MW, on jest uparty i manipuluje – MIT - dziecko z 
mutyzmem wybiórczym bardzo chce mówić, ale lęk, który 
odczuwają paraliżuje i sprawia, że pojawiają się mechanizmy 
obronne każące unikać sytuacji, która je przeraża. Dlatego te same 
dzieci, które w szkole czy przedszkolu nie mówią, w miejscu, gdzie 
czują się bezpiecznie i gdzie są zrelaksowane (np. w domu) są 
rozmowne, głośne, zabawne, a nawet rządzą innymi. 

• Zachowania opozycyjne u osób z MW połączone są z ich strachem 
przed mówieniem i są wyrazem ich wewnętrznego przymusu, żeby 
unikać sytuacji, które wymagają od nich odezwania się. Badania 
wykazały, że dzieci z MW byli mniej buntowniczy w szkole niż grupa 
kontrola (dzieci bez MW). Mutyzm wybiórczy to fobia. Dzieci nim 
dotknięte potrafią i chcą mówić, ale nie mogą. Konsekwencją tego 
mitu są stosowane niewłaściwe praktyki terapeutyczne i 
wychowawcze polegające na zmuszaniu dziecka do mówienia, 
szantażowania, podkreślania straty spowodowanej milczeniem.



MITY o MW czyli co nie jest prawdą

• Skoro się do mnie odzywa, to znaczy, że to nie MW – MIT - czasami 
trudno przewidzieć do kogo i w jakiej sytuacji dziecko odezwie się. 
Dziecko z MW mówi, gdy poczuje się bezpiecznie, nie oznacza to 
jednak, że będzie się odzywało w każdej sytuacji społecznej i do 
każdego. Może być również tak, że dziecko nie odezwie się do 
osoby, z którą rozmawiało, gdy w pobliżu będzie inna osoba lub 
zmieni się miejsce (są dzieci, które w szkole nie rozmawiają nawet 
ze swoimi rodzicami oraz takie, które r
Konsekwencją tego mitu jest bagatelizowanie problemu dziecka i 
późna diagnoza MW, co utrudnia terapię. Brak świadomości, że 
dziecko może przejawiać MW może skutkować niewłaściwym 
postępowaniem wychowawczym (zmuszanie dziecko do mówienia, 
niesprawiedliwie ocenianie, niepozytywne komentarze), co może 
pogłębić problem i skutkować pojawianiem się fobii 
społecznej.ozmawiają z wychowawcą poza szkołą). 



MITY o MW czyli co nie jest prawdą

• MW ciężko leczyć – MIT - taki pogląd funkcjonuje wśród osób, 
które podjęły się pracy z dzieckiem z MW, ale w skutek 
niezrozumienia tego zaburzenia stosowały niewłaściwe metody 
terapeutyczne lub też nastawione były na szybki sukces. Tymczasem 
zrozumienie dziecka z MW i jego lęków, empatyczna postawa 
terapeuty, systematyczna terapia (3-5 sesji po 15 minut w tygodniu) 
oparta na współpracy z rodzicami powinna przynieść pierwsze 
efekty już po dwóch tygodniach pracy. Sama długość terapii 
uzależniona jest od kilku czynników, przede wszystkim od czasu 
wykrycia zaburzenia (im dłużej dziecko nie mówi, tym dłużej potrwa 
leczenie) i od częstotliwości spotkań. W konsekwencji tego mitu 
dzieci z MW nie otrzymują pomocy w szkole czy przedszkolu, są 
odsyłane do specjalistycznych gabinetów (psychologicznych, 
psychiatrycznych). 



FAKTY o MW czyli co jest prawdą

• Mutyzm wybiórczy dotyka od 2 do 19 dzieci na 
1000 (w zależności od badanej populacji i 
przyjętych kryteriów oraz metodyki badań). 
Dla porównania autyzm występuje u 20 dzieci 
na 1000 (według amerykańskiego Centrum 
Zwalczania i Zapobiegania Chorobom). 
Wyraźnie widać, że według niektórych badań 
MW jest równie częstym zaburzeniem u dzieci, 
jak autyzm i nie może być ignorowany. 



FAKTY o MW czyli co jest prawdą

• mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem, które nie leczone 
może mieć poważne konsekwencje emocjonalne i 
społeczne, gdyż upośledza poziom funkcjonowania 
jednostki. Dzieje się tak dlatego, że dzieci z MW nie są 
w stanie spełnić oczekiwań szkolnych, społecznych i 
rodzinnych, a stres emocjonalny, który wiąże się z 
sytuacjami, podczas których dana jednostka musi się 
odezwać, może skutkować odmową pójścia do szkoły i 
być podłożem fobii szkolnej – konsekwencją często jest 
przyznawane latami NI! Zaburzenia lękowe są 
najczęściej występującymi zaburzeniami u ludzi.



FAKTY o MW czyli co jest prawdą

• W polskiej literaturze psychologicznej i 
pedagogicznej brakuje opracowań 
dotyczących mutyzmu wybiórczego. Nieliczne 
wzmianki na ten temat bazują na 
zdezaktualizowanej już wiedzy, powtarzane są 
sformułowania, które są sprzeczne z wynikami 
najnowszych badań prowadzonych za granicą.

DLATEGO…



Raport z projektu badawczego
„Prevalence of Selective Mutism in

Poland”

• W roku 2016 Powiatowy Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu 
nawiązał współpracę z dr Marcinem 
Szczerbińskim i Uniwersytetem w Cork w celu 
realizacji projektu badawczego dotyczącego 
rozpowszechnienia mutyzmu wybiórczego w 
Polsce. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji 
etycznej University College Cork przystąpiliśmy do 
realizacji kolejnych etapów badań.



Raport z projektu badawczego

• Do udziału w badaniach zaproszono 62 
przedszkola i 29 szkół z terenu Powiatu 
Wrocławskiego (państwowe i niepubliczne), 
na zaproszenie odpowiedziało 8 przedszkoli i 
16 szkół, w sumie przebadano 4448 dzieci. 
Znaleziono 10 dzieci, które wstępnie spełniały 
kryteria dla mutyzmu wybiórczego.  Na 
podstawie wyników badań postawiono 
roboczy wniosek, że w Polsce jest od 5000 do 
10000 dzieci z mutyzmem wybiórczym.



Raport z projektu badawczego

• Ponieważ wyniki te w dalszym ciągu były mało 
precyzyjne postanowiono kontynuować badania 
w kolejnym roku szkolnym, rozszerzając listę 
placówek objętych badaniami. 
Do udziału w projekcie zaproszono (za 
pośrednictwem poradni psychologiczno-
pedagogicznych) szkoły i przedszkola z Bogatyni, 
Kamiennej Góry i Wrocławia oraz te placówki z 
Powiatu Wrocławskiego, które nie przystąpiły do 
badań w ubiegłym roku. Przewidujemy, że 
badania zakończą się wraz z końcem roku 
szkolnego 2016/2017.



Program Profilaktyczno-
Terapeutyczny „Niech Gadają!”.

• Równolegle z projektem badawczym i niejako na jego potrzeby powstał w 
Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu 
Program Profilaktyczno-Terapeutyczny „Niech Gadają!”. 

• Działania podejmowane w ramach programu:
• - organizacja ogólnopolskiej konferencji na temat mutyzmu wybiórczego „Niech 

Gadają!” listopad 2016 i w jej ramach warsztaty dotyczące terapii MW dla 
nauczycieli, specjalistów i rodziców z terenu Powiatu Wrocławskiego;

• - organizacja szkoleń Rad Pedagogicznych;
• - opracowanie warsztatów psychoedukacyjnych o lęku i MW dla dzieci szkół 

podstawowych 
i przedszkoli;

• - grupa wsparcia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z MW oraz ich 
rodziców;

• - system indywidualnego wsparcia dla koordynatorów terapii oraz rodziców 
(prowadzone przez p. Monikę Burzyńską podczas konsultacji indywidualnych, 
telefonicznych, poprzez komunikatory);

• - opracowanie, na potrzeby diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej 
Kwestionariusz wywiadu i obserwacji.



Program Profilaktyczno-
Terapeutyczny „Niech Gadają!”.

• Efektem współpracy naukowej z dr Marcinem 
Szczerbińskim będzie wydanie monografii 
pokonferencyjnej. Książka posiadała będzie 
dwie recenzje naukowe (napisane przez dr 
hab. Agnieszkę Lewicką-Zelent – UMCS oraz 
prof. DSW dr hab. Joannę Kruk-Lasocką – DSW 
we Wrocławiu). 

• Koordynatorem projektu z ramienia Zespołu 
Poradni jest pani Monika Burzyńska.



Więcej informacji można znaleźć:

Na naszej stronie www.pzp.edu.pl w zakładce strefa rodzica – p. 7 
mutyzm wybiórczy:

• Bardzo obszerny artykuł - JAK ROZPOZNAĆ MUTYZM WYBIÓRCZY, 
kryteria diagnostyczne ICD 10 i DSM V, TRUDNOŚCI DZIECKA Z 
MUTYZMEM WYBIÓRCZYM, STRATEGIE UCZENIA DZIECKA Z MW, 
CO MOŻE ZROBIĆ NAUCZYCIEL, METODY TERAPII (szczegółowo 
opisane metody „sliding in” oraz „shaping”)

• mutyzm wybiorczy jak przygotować się do wizyty w poradni
• załącznik A arkusz obserwacji dziecka z MV w przedszkolu i szkole
• załącznik B arkusz obserwacji ucznia klasy IV – VI
• Kwestionariusz wywiadu i obserwacji na potrzeby poradni –

bezpośrednio od pani Moniki Burzyńskiej
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