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Alternatywne i wspomagające metody komunikacji szansą dla katechezy dzieci i młodzieży  

z autystycznym spektrum zaburzeń. 

Komunikacja pełni bardzo ważną  rolę w naszym życiu. Służy  do dzielenia się z innymi osobami 

swymi  potrzebami,  pomysłami  i  emocjami.  Pozwala  nam  nawiązać  relacje  z  innymi  ludźmi 

i aktywnie  uczestniczyć  w  życiu  społecznym.  Ważne  jest,  aby  osobom,  które  mają  problemy 

z porozumiewaniem  się  lub  nie  są  w  stanie  samodzielnie  się  nia  posługiwać,  umożliwić 

alternatywne  lub  wspomagające  porozumiewanie  się.  Należy  pamiętać,  że  AAC  nie  hamuje 

w żaden sposób rozwoju mowy dziecka. Lecz jest ona pomocą w komunikowaniu się i według 

badań prowadzi w dużej mierze do rozwoju mowy czynnej. 

Istotną rolę odgrywa tutaj współpraca całego grona pedagogicznego , aby na każdej lekcji uczeń 

miał wdrożony jednakowy system komunikacji.  By można było w codziennym życiu korzystać 

z AAC  należy  przygotować  tym   osobom  partnerów  do  rozmowy  w  najbliższym  otoczeniu. 

Wymaga  to  wielu  lat  pracy  ,  zarówno  z  samymi  uczniami,  jak  i  z  najbliższymi:   rodziną, 

nauczycielami, przyjaciółmi, sąsiadami. Wszystkimi tymi, którzy na co dzień spotykają się z takimi 

osobami. Bardzo ważne jest, by AAC została dobrana przez specjalistów, logopedów i pedagogów. 

Powinna ona uwzględniać możliwości ucznia, winna być dla niego atrakcyjna i zrozumiała. 

Uczniowie  uczą  się  komunikowania  się  za  pomocą  AAC  od  najmłodszych  lat.  Pomoce  z  tej 

dziedziny winny towarzyszyć także lekcjom religii. Wspomagająca i alternatywna komunikacja ma 

wiele zastosowań. Może  służyć do tworzenia etykiet,  książek komunikacyjnych, planów czy 

schematów dnia,  kart  pracy stosowanych na zajęciach lekcyjnych.  Katecheta może również 

wykorzystać  te  metody  do  swojej  pracy  katechetycznej,  np.  :  do  utworzenia  znaczków 

dotyczących zachowania się w kościele, czy tablic tematycznych pomocnych w przygotowaniu do 

sakramentów  świętych,  dotyczących  roku  liturgicznego  czy  też  modlitewników.  Katecheta 

powienien  znać  dostępne  pomoce  do  porozumiewania  się  z  dzieckiem  mającym  problemy 



w komunikowaniu się. Pomoce te ułatwiają  takim uczniom poznawanie prawd wiary, przyswajanie 

wiadomości  na  katechezie,  jak  również  w  przyjmowaniu  sakramentów,  pomagają  w  nauce 

podstawowych  modlitw.  Do  zadań  katechizującego  należy  zapewnienie  możliwości  aktywnego 

udziału  katechizowanego  dziecka  w  katechezie  poprzez  wykorzystanie  istniejących  sposobów 

komunikacji alternatywnej. 

AAC  pomaga  również  osobom  z  problemami  w  porozumiewaniu  się  w  aktywnym  udziale 

w Eucharystii.  Komunikatory  pozwalają  na  wgrywanie  ścieżki  dźwiękowej  dowolnego  tekstu. 

Dzięki temu jego użytkownicy mogą „wypowiadać” tekst komentarzy, czytań modlitwy wiernych.

AAC może być  także  przydatna  w czasie  spowiedzi.  Osoba niemówiąca może odpowiadać  na 

pytania spowiednika „tak” lub „nie” w dostępny jej sposób np.; kręcąc głową, mrugając oczami, 

ruszając dłonią. Jeśli penitent potrafi czytać, pisać może wskazać odpowiedzi na tablicy literowej. 

Może skorzystać z wcześniej przygotowanych do tego celu tablic tematycznych lub książki do kom 

unikacji. Jeśli ksiądz zna dany system, którym posługuje się penitent, na pewno znacznie ułatwi 

i przyspieszy to ich rozmowę. 

Dzięki przygotowaniu pomocy do nauczania religii z wykorzystaniem symboli AAC możliwe jest 

włączenie uczniów z problemami w komunikowaniu się do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. 

Katecheta przygotowując się do lekcji religii musi pamiętać o dokładnym jej zaplanowaniu, musi 

być  kreatywny.   Katecheza  winna  uwzględniać  aktywny  udział  ucznia  niemówiącego,  gdyż 

uczniowie ci zazwyczaj potrzebują więcej czasu na odpowiedź. 







                           


