
JAK  POMÓC  DZIECKU  Z  MUTYZMEM  WYBIÓRCZYM ?      

Mutyzm wybiórczy to złożony problem, należący do grupy zaburzeń lękowych. 

Charakteryzuje się tym, że dziecko nie mówi w wybranych sytuacjach społecznych, podczas 

gdy poza nimi komunikuje się zupełnie zwyczajnie. Dzieci cierpiące na mutyzm wybiórczy 

potrafią mówić, gdy znajdują się w otoczeniu bezpiecznym i niestresującym, najczęściej w 

domu. 

Dzieci z mutyzmem wybiórczym boją się mówić. Badania wskazują, że ponad 90% tych osób 

równocześnie cierpi z powodu fobii lub lęku społecznego. Kontakty społeczne są dla nich 

trudne i męczące. Stwierdzono również, że często dzieci z mutyzmem wybiórczym mają 

zahamowany temperament a osoby z takim temperamentem częściej przeżywają niepokój 

niż osoby nieśmiałe. Znajduje to potwierdzenie w badaniach mózgu. Okazuje się, że te osoby 

mają obniżony próg reagowania w obszarze ciała migdałowatego, który jest odpowiedzialny 

za pojawianie się reakcji lękowych. 

U większości dzieci mutyzm pojawia się między 3 a 8 rokiem życia. Zwykle na dorosłych 

sprawia to wrażenie zwykłej nieśmiałości, dopiero z chwilą pójścia do szkoły mutyzm staje się 

widoczny. Pojawiają się oczekiwania interakcji społecznych, mówienia i występowania na 

forum klasy. Im wcześnie zostanie postawiona diagnoza, im wcześniej dziecko zostanie 

poddane odpowiedniemu leczeniu, tym lepsze są prognozy. Nie należy oczekiwać, że dziecko 

wyrośnie z mutyzmu. Bez właściwego leczenia większość dzieci z niego nie wyrasta. 

Co powinni mogą zrobić rodzice? Powinni porozmawiać z lekarzem rodzinnym lub pediatrą 

oraz psychiatrą lub terapeutą, którzy mają doświadczenie w pracy z mutyzmem wybiórczym. 

Takich osób jest niewiele, ponieważ mutyzm selektywny jest zaburzeniem, któremu w Polsce 

poświęca się niestety niewiele uwagi.  

Rodzaj leczenia mutyzmu wybiórczego powinien być indywidualnie dostosowany do danego 

dziecka. Problemy emocjonalne dziecka z mutyzmem selektywnym są bardzo złożone, 

dotyczą nie tylko lęku, ale również złości, wstydu, perfekcjonizmu. Profesjonalna terapia w 

postaci terapii psychologicznej/psychoterapii jest konieczna. Możliwości terapeutycznych 

jest wiele. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej, terapia słuchowa, 

dogoterapia i inne. W wielu krajach wiodącą terapią dla dzieci z mutyzmem wybiórczym jest 

terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna. Stosowaną z pozytywnymi rezultatami 

terapią jest terapia rodzinna (inaczej systemowa). Nie tylko zapewnia ona wsparcie dziecku, 

ale również wpływa na relacje rodziców, relacje rodziców z dzieckiem a także na więzi 

między rodzeństwem. Oddziaływania rodzicielskie są kluczowe, ponieważ rodzice stanowią 

najważniejsze osoby w życiu dziecka. Zarazem jednak nawet najbardziej zaangażowany 

rodzic potrzebuje wsparcia w zachowaniu równowagi psychicznej i spojrzenia specjalisty 

pozbawionego silnych emocji towarzyszących wychowaniu dziecka z zaburzeniem. 

Chociaż przyczyny niepokoju i strachu, jaki przeżywają dzieci z mutyzmem selektywnym są 

różne i złożone, to fizjologiczny mechanizm strachu jest zawsze ten sam. Zrozumienie go 

pomaga rodzicom przyjąć odpowiednią postawę.  



Fizjologiczny mechanizm strachu sprawia, że dziecko zastyga w bezruchu. Dziecko zamyka się 

i następuje unieruchomienie. Niektórzy rodzice źle interpretują takie zachowanie i usilnie 

próbują namówić dziecko do mówienia co sprawia, że dziecko staje się jeszcze bardziej 

niespokojne i unikające. Zdarza się, że przestraszeni rodzice przyjmują wtedy wręcz 

odwrotne podejście. Zbytnio ochraniają dziecko by zminimalizować jego strach – trzymają je 

blisko siebie, rozmawiając i komunikując się w ich zastępstwie. To sprawia, że dziecko wcale 

nie uczestniczy w interakcjach społecznych. Tymczasem kluczowe jest zrozumienie, że 

warunkiem komunikacji niewerbalnej a ostatecznie werbalnej jest zaangażowanie dziecka w 

relacje społeczne. Dziecko nie powinno stać w cieniu rodzica, ale obok lub przed rodzicem. 

Rodzice powinni kierować się zasadą : „ Zakryj usta a ręce w kieszeni”. To pomaga rodzicowi 

odsunąć się na bok, aby pobudzać dziecko do zaangażowania się. Starajmy się, aby dziecko 

było możliwie jak najbardziej samodzielne. Nawet jeśli nie może powiedzieć w obcym 

otoczeniu czego potrzebuje, może wskazać palcem lub w inny niewerbalny sposób pokazać 

swoje życzenie.  

Im więcej możliwości nawiązania kontaktów społecznych, tym lepiej. Wszelkie zajęcia 

rozwijające zainteresowania dziecka, psychoedukacyjne czy ruchowe, zwłaszcza odbywające 

się w małych grupkach, pozwalają dziecku poczuć się swobodnie z rówieśnikami. 

Zorganizowane w domu małe spotkania dają możliwość nawiązania więzi z kolegami na 

bezpiecznym gruncie. 

Bardzo ważne jest także budowanie poczucia własnej wartości dziecka. Należy zatem chwalić 

je za małe sukcesy. Najlepiej jest stosować pochwały opisowe, w których ujmujemy co 

dokładnie zauważyliśmy. Powiedzmy : „ Bardzo podobają mi się kolory, których użyłeś w 

pracy. Widzę pomysłowe postacie i ładne tło.”  - zamiast „Ładnie rysujesz.” Dzięki 

pochwałom opisowym dziecko staje się bardziej świadome tego, co potrafi, jakie są jego 

mocne strony.  

Dobrze jest zachęcać dziecko do podejmowania wyzwań, zarażać je entuzjazmem, pomagać 

mu zbudować pozytywne myślenie o spotkaniach z różnymi ludźmi. Jednocześnie dobrze jest 

pokazać zrozumienie dla jego lęków i słabości, uświadamiając mu, że każdy czegoś się boi.  

Nie należy zaskakiwać dziecka z mutyzmem wybiórczym niespodziewanymi spotkaniami. 

Dobrze jest wcześniej dokładnie je przygotować. Opowiedzieć, co je czeka. Pokazać nowe 

miejsce, zaznajomić z osobami, z którymi będzie się spotykał np. na zajęciach.  

Czy należy wyręczać dziecko z mutyzmem selektywnym w mówieniu? Wyręczanie w 

mówieniu jest mechanizmem wzmacniającym objaw. W niektórych sytuacjach jest to 

konieczne, ale nie może stać się regułą. Dziecko wyręczane w mówieniu przez rodziców lub 

rówieśników traci motywację do pokonywania lęku i komunikowania się w sposób dla niego 

możliwy. Dawanie dziecku szansy na wypowiedź, czyli kilka sekund oczekiwania na reakcję 

jest potrzebnym momentem mierzenia się z lękiem. Jeżeli dziecko kiwa głową na tak lub nie , 

w porządku. Jeżeli nie ma żadnej odpowiedzi, należy kontynuować rozmowę. Możemy 

zmienić temat, zadać pytanie rozmówcy, odciągając uwagę od dziecka, zwrócić się do dziecka 

ze słowami „Powiesz mi później.” Nie przepraszaj za dziecko! Będzie wtedy czuło , że zrobiło 

coś złego.  



A jak powinno odbywać się sprawdzanie wiedzy w szkole? Wymagania edukacyjne powinny 

oczywiście być dostosowane do możliwości dziecka, przede wszystkim do poziomu jego lęku. 

Forma zaliczenia materiału może na przykład oznaczać kontakt indywidualny z nauczycielem, 

czy też kontakt z nauczycielem w obecności rodzica.  

Wyniki badań nad mutyzmem selektywnym wykazały, ze najszybsze i najlepsze efekty terapii 

mają miejsce, gdy w proces terapii zaangażowani są rodzice i nauczyciele, pod kierunkiem 

terapeuty. Dla rodziców dodatkowo bardzo istotny jest  kontakt z innymi rodzicami dzieci z 

mutyzmem. Działając zespołowo, rodzice są w stanie pokonać niewiedzę, zdziwienie oraz 

niezrozumienie a także sprawić, że problem mutyzmu wybiórczego stanie się w Polsce 

szeroko znany dla lekarzy, nauczycieli, psychologów i innych specjalistów.  
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