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Bariery komunikacyjne w katechezie dzieci ze spektrum autyzmu. 

Pojęcie „katecheza" wywodzi się z greckiego słowa „katecheo". Pierwotnie oznaczało „wywołać 

z góry" (ex alto), również „wywołać echo" (kata - z góry, echeo - brzmieć, wypowiadać). Późniejsze 

znaczenie „pouczać" (gdy głos nauczyciela jest świadomym, niejako, echem pytania ucznia, a odpowiedź 

ucznia  -  echem  nauczyciela).  Pouczanie,  jakim  jest  katecheza,  dokonuje  się  nie  tylko  w  sposób 

jednostronny jako wykład,  ale  także  w drodze  rozmowy,  poprzez  pytania  i  odpowiedzi.  Katecheza 

zmierza do tego, by wiara  ludzi oświecona nauką stawała się żywą, wyraźną i czynną.

Jan  Paweł  II  w  adhortacji  apostolskiej  „Catechesi  tradendae"  podaje  rozbudowaną  definicję 

katechezy,  a  mianowicie:  „Katecheza  jest  wychowaniem  w  wierze  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych, 

a obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podaną na ogół w sposób systematyczny 

i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego”.1 

Wraz z powrotem religii do szkół pojawił się problem katechizacji osób specjalnej troski. Są one 

członkami Kościoła, bo przez chrzest zostały włączone do wspólnoty Kościoła, dla której są darem, ale 

i ważnym zadaniem.

W adhortacji apostolskiej  „Catechesi tradendae" Jan Paweł II stwierdza „mają oni prawo,  tak samo 

jak ich rówieśnicy, poznać tajemnicę wiary”2 . Większe trudności, na jakie napotykają, zwiększają jeszcze 

zasługę ich własnych wysiłków,  jak i wysiłków ich wychowawców.  Dokument Stolicy Apostolskiej na 

Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych z 4.03.1981 r. zobowiązuje parafie oraz inne wspólnoty do 

troski  o  to,  aby  osoby upośledzone  umysłowo  stały  się  pełnoprawnymi  członkami  poszczególnych 

wspólnot  chrześcijańskich.  Ten doniosły Dokument  opublikowany w  Międzynarodowym Roku Osób 

Niepełnosprawnych  ogłoszonym  przez  ONZ  oparty  jest  na  chrześcijańskiej  koncepcji  człowieka 

przyjmującej, że „również w istocie upośledzonej odbija się w tajemniczy sposób obraz i podobieństwo, 

które sam Bóg zechciał wycisnąć na życiu swych dzieci" .3 

W  dokumencie  możemy  przeczytać:  osoba  upośledzona  niezależnie  od rodzaju  i  charakteru 

kalectwa,  jest  w  pełni  ludzkim  podmiotem  z  odpowiadającymi  temu  nienaruszalnymi  prawami; 

ponieważ posiada  te  prawa ,  należy jej  ułatwić udział  w życiu społecznym,  we wszystkich  jego 

wymiarach  i  na  wszystkich  poziomach  poprzez  tworzenie  dogodnych  warunków  i  struktur 

psychologicznych,  społecznych,  rodzinnych,  wychowawczych  i  ustawodawczych;  jakość 

społeczeństwa i cywilizacji mierzy się szacunkiem, jaki okazują one najsłabszym ze swoich członków; 

postawa  wobec  upośledzonych  winna  być  inspirowana  przez  zasady  integracji,  normalizacji 

i personalizacji.4

1 CT 18.
2 CT 41
3   Z. Ryn .Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy. Kraków 1988  s. 28.
4  Por. Tamże.



Już  Sobór  Watykański  II  w  Deklaracji  o  wychowaniu  chrześcijańskim  naucza:  „Wszyscy 

chrześcijanie jako dzieci Boże mają prawo do wychowania w duchu Ewangelii, a więc do pełnego 

uczestnictwa w życiu sakramentalnym".5. Prawo i obowiązek katechizacji wypływa z nakazu samego 

Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody...”6 (Mt 28, 19-20).

Kościół katolicki w Polsce realizuje swoje posłannictwo, powołanie i misję również poprzez 

służbę  i  pomoc  ludziom  niepełnosprawnym.  Istnieją  duszpasterstwa  głuchych,  niewidomych, 

upośledzonych umysłowo.

Krzysztof M. Lausch pedagog specjalny, a jednocześnie katecheta upośledzonych umysłowo 

pisze: „O ile jednak Kościół w Polsce posiada już wiele doświadczeń na forum pracy z osobami 

niepełnosprawnymi,  posiada  jednak  również  wiele  nazwijmy  to  „zaległości”.  Zaległości  te  

dotyczą  problemu  duszpasterstwa  osób  upośledzonych  umysłowo.  Brakuje  odpowiednio 

opracowanych  programów,  wskazówek  metodycznych,  podręczników,  duszpasterzy.  Problem 

ludzi  upośledzonych umysłowo wydaje się  stale  pozostawać  poza  świadomością  duszpasterzy, 

a tym samym poza strukturą Kościoła”.7

 Obecnie sytuacja ta ulega widocznym przemianom.  Coraz częściej  w diecezjach powstają 

Duszpasterstwa  Osób  Niepełnosprawnych,  bo  przecież  zadaniem  Kościoła  jest  rozwijanie 

otrzymanego wraz z chrztem nowego życia. Zawiera się w tym doprowadzenie do sakramentów 

takich  jak:  sakrament  pokuty,  eucharystii,  bierzmowania  poprzez  naukę religii  w odpowiedniej 

formie, a przede wszystkim życie codzienne, w którym próbuje się pośredniczyć w przekazywaniu 

wiary, nadziei i miłości we wszechstronnym rozwoju ludzi z upośledzeniem umysłowym.

Nauczyciel religii rozpoczynający swoją posługę w szkołach i klasach integracyjnych bądź 

w szkołach specjalnych powinien uzupełnić swoją wiedzę na temat natury, potrzeb i podstawowych 

zasad  oddziaływania  religijnego  dostosowując  ją  do  tempa  pracy  osób  niepełnosprawnych. 

Poszczególne postacie kliniczne upośledzenia umysłowego (osób nimi dotkniętych) wymagają od 

katechezy zróżnicowania celów i metod wychowania religijnego, gdyż […] upośledzenie, choroba 

lub nieprzystosowanie społeczne w sposób wyraźny wpływa na poznawanie Boga, przeżywanie Go 

i świadczenie o Nim.8 

O ile  w literaturze psychologiczno-pedagogicznej  można doszukać się już szerokich opracowań 

z zakresu  specyfiki  kształcenia  osób  dotkniętych  autyzmem  to  problematyka  edukacji 

katechetycznej osób ze spektrum autyzmu jest niezwykle rzadko poruszana. 

Większość dzieci autystycznych ( według U.Frith) w ogóle nie mówi, inne zaczynają mówić 

5 DWCH 2 
6 Mt 28, 19-20
7  K.M. Lausch. Teoretyczne podstawy katechizacji osób głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa 1987 s. 11.
8  Z.Brzezinka. Katecheza specjalna. W: Wokół katechezy posoborowej, pr.zb. Pod red. R.Chałupniak, J.Kochel, 

J.Kostarz, W. Spyra. Opole 2004, s. 223. 



późno lub  mają  problemy z  rozumieniem języka i  posługiwaniem się  niewerbalnymi  środkami 

przekazu.9  

Bywa i tak, że dzieci ze spektrum autyzmu mówią za dużo albo nie wtedy kiedy trzeba. 

Wypowiedź przybiera postać długiego uporczywego, monotematycznego monologu nie zwracając 

uwagi na czas i temat rozmowy. Na określenie zakłóceń mowy osób autystycznych w literaturze 

przedmiotu używa się terminu echolalia. Echolalia jest połączeniem dwóch słów z języka greckiego 

echo (echo) i laleo (mówię) co oznacza automatyczne mimowolne powtarzanie dźwięków, słów 

i zwrotów językowych bez zwracania uwagi na ich sens i zastosowanie.10 

Osoby komunikujące się z innymi osobami za pomocą echolalii powtarzają jak echo wyrażenia, 

słowa, zdania, które usłyszeli u innych. Na pytanie katechety: Chodzisz do kościoła z mamą i tatą?, 

odpowiadają tym samym zdaniem. U niektórych osób występuję echolalia odroczona . Uczniowie 

ze spektrum autyzmu potrafią wyrecytować fragmenty Pisma Świętego usłyszane wiele dni a nawet 

miesięcy wcześniej na katechezie. Katecheta ( pracujący kolejny rok z dźiećmi) potrafi wyróżnić 

wzorce  w  echolalii  katechizowanego  dziecka.  Głośno  i  uporczywie  powtarzane  przez  dziecko 

zdanie: Pójdźmy wszyscy oznaczało prośbę dziecka o włączenie magnetofonu z kolędą Pójdźmy 

wszyscy  do  stajenki,  która  była  słuchana  przez  nie  w  okresie  Bożego  Narodzenia.  Dla  osób 

postronnych  hospitujących katechezę było to zdanie przypadkowe, komunikat nic nie znaczący 

i niezrozumiały, natomiast przez katechete trafnie odczytany. Często kontakt katechety z dzieckiem 

pomógł mu odkryć komunikat dziecka ukrytego za jego zachowaniem. Pomimo, że nie używało 

zdania  zgodnie  z  jego  dosłownym znaczeniem,  nie  było  zdolne  dobrać  właściwych  słów oraz 

skonstruować  zdanie  w  formie  prośby,  to  potrafiło  skojarzyć  te  słowa  i  myśl,  którą  chciało 

w rzeczywistości wyrazić. 

E.  Pisula  wyróżnia11  trzy grupy osób autystycznych cechujące  się  różnym charakterem 

i stopniem zaburzeń interakcji społecznych. 

Pierwsza z nich to osoby unikające kontaktów społecznych. Wszelkie działania zmierzające 

do  nawiązania  z  nimi  interakcji  wymagają  delikatności  i  wrażliwości  ze  strony katechety.  Nie 

powienien  wołać  ich  po  imieniu  i  wydawać  poleceń.  Cichym  i  spokojnym głosem powienien 

nazywać czynności dziecka oraz przedmioty, na które patrzy unikając z nim kontaktu wzrokowego.

Druga  grupa  dzieci  akceptuje  kontakt  z  drugą  osobą,  ale  w  sposób   bierny.  Dlatego 

pierwszym zadaniem katechety  (w  stosunku   do  tych  dzieci)  muszą  być  z  góry  przewidziane 

działania, które by prowadziły do zmiany negatywnej emocjonalnej oceny jego osoby przez dziecko 

autystyczne.  W nawiązaniu z  nimi  kontaktu emocjonalnego sprzyja (przynajmniej  na początku) 

9  por. U. Frith, Autyzm, Świat nauki 8 ( 1993), s. 58-64). 
10  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I , Warszawa 2003
11   Por. E.Pisula, s. 298-299; M.Piszczek, Typologia O.S. Nikolskiej – Nawiązywanie kontaktu emocjonalnego z 

dziećmi autystycznymi, Rewalidacja 2 ( 1999), s. 62-83)



postawa  bierna.  Należy  unikać  kontaktu  wzrokowego,  gestykulacji  rąk,  gwałtownych  ruchów 

i hałasu.  Oznaką  akceptacji  katechety  jest  […]  zaprzestanie  samoagresji,  obniżenie  niepokoju 

ruchowego, napięcia uwidaczniającego się w motoryce, spadek zachowań stereotypowych i jakby 

przypadkowe zbliżenie  się  dziecka  w naszą  stronę.  Wzrasta  również  prawdopodobieństwo ,  że 

zacznie patrzeć w twarz [...] 12    Przyzwyczajenie się dziecka do naturalnej obecności katechety (co 

może  nastąpić  po  wielu  tygodniach,  a  nawet  miesiącach)  daje  mu  szanse  na  podjęcie  działań 

związanych z posługą katechetyczną. Koniecznym kolejnym krokiem jest organizacja przestrzeni w 

salce katechetycznej  przystosowując ją do stałych prawie,  że zrytualizowanych części katechez. 

Np. na dywanie zawsze śpiewamy piosenkę religijną, siedząc na stołkach zawsze katecheta czyta 

Pismo Święte, na dużym stole zawsze lepimy góry z plasteliny, które stworzył Pan Bóg, w ławkach 

kolorujemy  obrazki.  Stałe  części  katechez  oraz  stałe  wskazówki  dają  dziecku  poczucie 

bezpieczeństwa  i  porządku.  Katecheza  nacechowana  też  dużą  dozą  działań  sensorycznych, 

dostarcza mu wiele przykemnych doznań, a tym samym chętnie do nich wraca. W celu zdobycia ich 

afektywnej uwagi katecheta musi wiążać siebie z przyjemnymi dla nich doznaniami. 

Dzieci  autystyczne  z  trzeciej  grupy […]  nie  uwzględniają  perspektywy (zainteresowań, 

wiedzy)  rozmócy,  nie  posiadają  umiejętności  wchodzenia  w  role,  prezentujące  powtarzanie, 

sztywne  wzorce  zachowań  (  np.powtarzanie  pytań,  rytuały  werbalne...)  […]13 (  E.Pisula, 

jw. , s. 299) Na tym etapie dziecko potrafi już dostrzec drugiego człowieka, ale tylko jako źródło 

swoich  doznań.  Katecheta,  który  został  uznany  przez  dziecko  za  idealnego  słuchacza  może 

stopniowo,  spokojnie  i  życzliwie  podsuwać  mu  właściwe  odpowiedzi  oraz  zadawać  pytania. 

Korzystając z doświadczeń pracy terapeutycznej O.S. Nikolskiej i jej teorii: nawiązywania kontaktu 

w ramach  fantazji  dziecka  można  podjąć  próbę  jej  adaptacji  do  potrzeb  katechizacji  dzieci  ze 

spektrum  autyzmu.  Polegałaby  ona  na  tym,  iz  monologii  pełne  fantazji  dziecka  mogą  być 

wykorzystane  przez  katechetę  do  ocen  moralnych:  dobra  i  zła.  Katecheta  czyniąc  dziecko 

bohaterem przeżywanego przez nie zdarzenia, wnikając w sens jego monologów (rzeczywistych 

bądź  pełnych  fantazji)  powinien  podjąć  delikatna  i  spokojną  próbę  oceny czynności  zamiarów 

i pozytywnych postaw bohatera opowiadania. Takie działania katechety nacechowane niewątpliwie 

dużą dozą cierpliowści dają możliwość wprowadzenia w rozmowę ocenę zachowań innych ludzi 

oraz ich własnych. Ich afektywne monologi mogą służyć z jednej strony do nauki różnych form 

kontaktu, a z drugiej strony do ocen moralnych bohatera jego opowiadania. Z czasem katecheta 

może podjąć próbę wprowadzenia katechez tematycznych, ale w każdym przypadku czas katechezy 

i  poszczególnych  jego  części  reguluje  (wyznacza)  zawsze  dziecko.  Charakterystyczne  dla  nich 

szybkie  zmęczenie,  przesycenie  realizowanym tematem i  zadaniem najczęściej  prowadzi  to  do 

12 Por. E.Pisula, s. 298-299; M.Piszczek, Typologia O.S. Nikolskiej – Nawiązywanie kontaktu emocjonalnego z 
dziećmi autystycznymi, Rewalidacja 2 ( 1999), s. 62-83)

13  E.Pisula, jw. , s. 299



zaniku współdziałania z katechetą. Wzkaźnikiem przytłoczenia jest wzrost napięcia, lęku, a także 

coraz rzdszy kontakt wzrokowy.

Trudne zadanie nawiązania komunikacji pomiędzy katechetą a dzieckiem autystycznym nie 

jest jedynym utrudnieniem w ich katechizacji. Obniżony poziom umysłowy w stopniu znacznym 

lub umiarkowanym, trudności z koncentracją, napady lęku i złości wskutek nietrafnie odbieranych 

bodźców,  wyraźnie  wpływają  na  efektywność  porozumiewania  się,  a  tym  samym  na  przekaz 

wiedzy  religijnej.  Niezdolność  rozumienia  przyczyny  i  skutku,  błędne  pojmowanie  czasu 

i kolejności, przejawy obniżonej motywacji do wykonywania poleceń, uporczywe zajmowanie się 

tymi samymi przedmiotami lub tematami (tylko jego interesującymi)  utraudniają  katechecie  ich 

wychowanie w wierze. Ponadto dzieci autystyczne nie potrafią prawidłowo rozpoznac stanu umysłu 

własnego i innych ludzi.14 

Rodzi się pytanie o sens katechizacji  dzieci ze spektrum autyzmu. Czy katecheta jest  w 

stanie  przezwyciężyć  ich  neurologiczne  schorzenia  i  doprowadzić  ich  do  poczucia  sacrum,  do 

rozróżniania dobra i zła? Doprowadzić ich do świadomego spotkania z Bogiem? Odpowiedź jest 

oczywista.  Kościół  realizując  w  pełni  nakaz  Chrystusa  :  Idźcie  i  nauczajcie  wszystkie  narody 

udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19-20) naucza wszystkie narody 

a nie tylko wybrane.  Słowo Boże kierowanew jest do każdego człowieka bez wyjątku. Dlatego 

wszystkie osoby upośledzone umysłowo i fizycznie (jak podkreśla Jan Paweł II) mają prawo tak 

samo jak ich rówieśnicy poznać tajemnicę wiary. Większe trudności, jakie napotykają zwiększają 

jeszcze zasługę ich własnych wysiłków, jak i wysiłków ich wychowawców ( Ctr.41) Również Sobór 

Watykański II w Deklaracji o Wychowaniu Chrześcijańskim podkreśla, że wszyscy ludzie, czyli 

również ci głęboko upośledzeni mają […] nienaruszalne prawo do wychowania odpowiadającemu 

ich  własnemu  celowi,  dostosowanego  do  właściwości  wrodzonych  (  DWCH  I  ).  Pozbawienie 

dziecka ze spektrum autyzmu możliwości wychowania w wierze byłoby pozbawieniem go praw 

przynależnych mu jako osobie. 

Ze  względu  na  dużą  odpowiedzialność  katechetów  wobec  wszelkich  działań  podejmowanych 

w ramach katechizacji  dzieci  ze  spektrum autyzmu,  reasumując  należy wskazać  na  trzy istotne 

kwestie: 

1. Pomimo wielu podobnych zaburzeń w zachowaniu dla upośledzenia umysłowego i autyzmu 

oligofrenokatecheci nie mogą zapominać o odrębnych potrzebach charakteryzujących dzieci 

autystycze  wyznaczających  tym  samym  inne  cele  ich  edukacji  religijnej  i  inną  drogę 

oddziaływania religijnego.

2. Wyodrębinienie  specyfiki  zaburzeń  rozwoju  dziecka  ze  spektrum  autyzmu, 

uwarunkowanym  konkretnym  rodzajem  upośledzenia,  wymaga  od  katechety  głębokiej 

14 E.Pisula, Dzieci autystyczne, w: Dziecko niepełnosprawne, s. 299: T.Gałkowski, dziecko autystyczne w środowisku 
rodzinnym, Warszawa 1995



wiedzy z zakresu etiopatogenezy. Zdobyta wiedza pozwoli mu na rozgraniczenie jednych 

stanów  od  drugich,  czasem  objawowo  bardzo  podobnych,  lecz  różnych  co  do  natury 

i wymagających niejednakowych sposobów ich przezwyciężania.

3. Na szczególną uwagę w rozważaniach z zakresu katechizacji dzieci autystycznych zasługuje 

osoba katechety. Nie kwestinując skuteczności stosowania wypracowanych zasad i metod, 

należy  podkreślić,  że  osobowość  katechety  stanowi  najbardziej  skuteczny  czynnik 

oddziaływania  religijnego.  Katecheta  dzieci  ze  spektrum autyzmu  znający  i  realizujący 

zasady nawiązywania kontaktu emocjonalnego musi też być wyjątkowo odpowiedzialny za 

realizację procesu ortodydaktyczno-katechetycznego. Poczucie odpowiedzialności powinno 

go  zobowiązywać  do  nawiązywania  współpracy  z  różnymi  specjalistami  jak  i  rodziną 

katechizowanego.  U podstaw wszelkich jego relacji  interpersonalnych z dzieckiem musi 

leżeć: życzliwość, przychylność, serdeczność, cierpliwość jak i jego głęboka wiara w Boga, 

która doda mu sił, gdy rezultay jego pracy będą skromne lub gdy będzie trzeba na nie długo 

czekać. W chwilach trudnych, chwilach załamania, które mogą wystapić w trakcie procesu 

dydaktyczno-wychowawczego  katecheta  powinien  pamiętać,  że  w  swoim  nauczaniu 

i wychowaniu religijnym nie jest osamotniony. Razem z nim działa Pan Bóg ze swoją łaską 

( Duch Święty „tchnie kędy chce”.)  Katecheta powinien być odbierany przez uczniów jako 

osoba ciepła, lubiana i kochana. Jeżeli tego zabraknie dzieci mogą zamknąć się na przekaz 

treści  religijnych,  a  tym  samym  na  Boga,  którego  odbierają  przez  pryzmat  katechety. 

Katecheta  powinien  być  dla  dzieci  autorytetem, osobą znaczącą,  którą darzą zaufaniem. 

Katecheta powinien być przygotowany w zakresie metodyki nauczania uczniów z autyzmem 

i stosować indywidualne podejście do ucznia. Katecheta musi posiadać odpowiednią wiedzę 

teologiczną.  J.kostrzewski  pisze,  że:  „nie  każdy  katecheta  potrafi  w  sposób  poglądowy 

przekazać  prawdy  wiary,  by  były  one  w  pełni  zrozumiałe  dla  osób  upośledzonych 

umysłowo”.15    Powinien współpracować z rodzicami, nauczycielami i parafią. Powinien 

być  dobrym  wychowawcą  i  świadkiem  wiary.  Na  lekcjach  religii  trzeba  pamiętać 

o poszanowaniu  wolności  i  godności  osoby specjalnej  troski,  która  jak  każdy człowiek, 

może być wrażliwa na okazywany jej szacunek. 
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