
 Słowo „terapia” wywodzi się z greckiego słowa „therapeuéin”, co oznacza „opiekować się, 

oddawać cześć”; w znaczeniu szerszym – „leczyć”. Tak więc terapia jest oddziaływaniem na 

człowieka (w sferze fizycznej i psychicznej) bez użycia środków farmakologicznych czy 

chirurgicznych. Jest procesem zaplanowanym, obejmującym różne płaszczyzny działania 

terapeuty, nakierowanym na jednostki z różnorodnymi zaburzeniami. Pojęcie terapii może także 

dotyczyć osób dotkniętych patologią społeczną. W tym ujęciu zawiera w sobie działania 

reedukacyjne, kompensacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne. 

 Terapia pedagogiczna to „(...) oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych 

(wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, 

mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia 

pedagogiczna stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania 

określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz 

w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.” (I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989, s.42) 

Arteterapia, jako termin zastosowany w literaturze anglojęzycznej pojawił się po raz 

pierwszy w latach 40 XX wieku. W literaturze polskiej był definiowany na różne sposoby – 

począwszy od „arteterapii”, poprzez „kulturoterapię” aż do „terapii sztuką”.  

 Arteterapia (art therapy) to wyraz wywodzący się z greckich słów ars (sztuka) i 

therapeuéin (leczenie). W wąskim znaczeniu odnosi się do sztuk plastycznych – plastykoterapia 

lub terapia malarska. W szerokim znaczeniu zawiera w sobie: muzykoterapię, choreoterapię, 

biblioterapię, teatroterapię oraz inne działania oparte na wykorzystaniu filmu, malarstwa, rzeźby, 

grafiki itp.  

 Arteterapia jest terminem oznaczającym wykorzystanie sztuki w leczeniu, lecz nie 

powinien on być łączony z pojęciem ergoterapii (ergonoterapii, terapii zajęciowej), ponieważ 

obydwa różnią się celami i rolą, jaką pełnią. 

Kulturoterapia (culture therapy) pochodzi od łacińskiego słowa cultura (uprawa ziemi) i 

greckiego therapeuéin (leczenie). W polskiej literaturze medycznej określenie to pojawiło się za 

sprawą W. Szulc w 1982r. Oznacza te rodzaje terapii, które wykorzystują środki kultury (jej 

wytwory) do osiągnięcia celów terapeutycznych, uwzględniając przy tym potrzeby i możliwości 

osób chorych. 

 Terapia sztuką, inaczej terapia poprzez sztukę, wychowanie plastyczne, wspomaganie 

kreatywności, wychowanie estetyczne to pojęcia używane zamiennie w szerokim znaczeniu tego 

pojęcia. W węższym znaczeniu odnosi się do osób niepełnosprawnych (tu używa się pojęcia 

pedagogika poprzez sztukę), ponieważ nie leczy się tych jednostek z objawów choroby a jedynie 

wprowadza korzystne zmiany w osobowoci. 



rzeczywistości. Jej znaczenie terapeutyczne przejawia się w możliwościach retrospektywnego 

spojrzenia na doświadczenia człowieka i wykorzystania ich do zmian postaw w przyszłości, z 

uwzględnieniem warunków, w jakich żyje jednostka.  

Arteterapia spełnia kilka funkcji w procesie kształtowania osobowości człowieka. W 

literaturze wymienia się następujące funkcje: 

− Rekreacyjną (jej celem jest tworzenie warunków do odpoczynku, które 

umożliwiają regenerację sił jednostki w przezwyciężaniu jej problemów i 

trudności), 

− Edukacyjną (jej celem jest dostarczenie człowiekowi informacji przydatnych do 

ponownej interpretacji sensu i celu życia), 

− Korekcyjną (jej celem jest umożliwienie przemiany szkodliwych mechanizmów 

na bardziej wartościowe), 

− Diagnostyczną i rokowniczą (wytwory artystyczne człowieka opisują jego stan 

psychofizyczny), 

− Terapeutyczną (sztuka oddziałuje na człowieka jak lekarstwo), 

−  Kształtuje osobowość człowieka (pomaga odnaleźć cel i sens życia, angażuje go 

w wiele aspektów aktywności życiowej), 

− Ułatwia komunikację interpersonalną (umożliwia wyrażanie wewnętrznych 

konfliktów w sposób niewerbalny), 

− Ekspresyjną (wpływa na ujawnianie emocji, umożliwia odreagowanie tych 

niekorzystnych dla zdrowia i psychiki), 

− Pragmatyczną (służy do zaspokajania podstawowych potrzeb jednostki), 

− Kompensacyjną (umożliwia realizacje niezaspokojonych celów człowieka), 

− Poznawczą (uczy nazywania, wyrażania i rozpoznawania uczuć), 

− Relaksacyjną, odprężającą i stymulującą (budzi korzystne emocje, wpływa 

pozytywnie na samopoczucie), 

− Regulacyjną (daje możliwości zaspokojenia potrzeby samorealizacji i 

jednocześnie kompensuje niepowodzenia). 

W pracy z osobami niepełnosprawnymi częstą metodą jest arteterapia. Oprócz definicji 

tego pojęcia, przytoczonych wcześniej, jest i taka, która określa arteterapię jako twórczość osób 

chorych, realizowaną spontanicznie, lecz pod opieką terapeutów, bądź też jako działania 

plastyczne podejmowane w sytuacji terapeutycznej przez osoby, które wcześniej nie miały 

kontaktu z plastyką. 

 Stosowanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z różnymi 

dysfunkcjami pozwala doskonale diagnozowa potrzeby wychowanków (emocjonalne, 



sprawność manualną, ale wzmacnia poczucie własnej tożsamości i pozwala na odkrycie świata 

wewnętrznego.  

 Działania twórcze mogą przybierać różne formy. Po pierwsze – jest to tworzenie w 

praktyce, z wykorzystaniem szerokich metod i technik, po drugie – to działalność związana z 

wystawami, konkursami, dyskusjami o sztuce itp. Może to być każda aktywność, w czasie której 

ma miejsce zmysłowe rozpoznanie rzeczywistości, jego rozumowe poznanie i tworzenie, w 

efekcie tego, estetycznego stosunku do rzeczywistości.  

 W przypadku osób upośledzonych umysłowo celem arteterapii jest: 

− Osiągnięcie panowania nad sobą, 

− Likwidowanie barier komunikacyjnych, 

− Wyjaśnianie zmian sytuacyjnych w zachowaniu, 

− Możliwy do osiągnięcia rozwój, 

− Niwelowanie neuroz, fobii itp., 

− Rozwój potencjalnych możliwości twórczych, 

− Pogłębianie pewności siebie. 

Działalność artystyczna ma ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka. Kształtuje 

zdolność syntezy i analizy, doskonali pamięć (motoryczną, wzrokową, słuchową), ułatwia 

komunikację, wzbogaca zasób słownictwa. Jej wpływ na osobowość dziecka wyraża się m.in. w 

stwarzaniu nowych sytuacji, w czasie których młody człowiek zdobywa nowe doświadczenia i 

przeżycia, odblokowuje zahamowania i niweluje napięcia emocjonalne. Skutkiem tych działań 

jest wyższa samoocena wychowanka, pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami i osobami 

dorosłymi, przełamywanie barier komunikacyjnych.  

Terapia przez sztukę znajduje zastosowanie w korekcji wielu zaburzeń i trudności 

rozwojowych. Działania z zakresu arteterapii stosuje się przy następujących rodzajach dysfunkcji: 

− Zaburzenia koordynacji – taniec, rytmika, ćwiczenia gimnastyczne, 

− Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego – działania plastyczne takie jak: 

modelowanie, rzeźbienie, lepienie z różnych materiałów, 

− Zaburzenia aspołeczne – praca społecznie użyteczna, fizyczna, 

− Postawy lękowe – zajęcia sportowe, gry ruchowe, wycieczki, 

− Stany napięć emocjonalnych, przygnębienia – gry i zabawy prowokujące śmiech. 

W działalności arteterapeutycznej, jak w każdym innym działaniu pedagogicznym 

obowiązują zasady postępowania z wychowankiem, zasady prowadzenia zajęć. Według E. J. 

Koniecznej, są one spójne z zasadami pedagogiki zabawy (ponieważ to właśnie pedagogika 

zabawy wprowadziła do swoich technik pewne elementy arteterapii). Podstawowe zasady pracy 

arteterapeutycznej to: 



− Zasada wyrażania emocji ujawniających uczucia, 

− Zasada braku rywalizacji (brak podziału na przegranych i wygranych), 

− Zasada stosowania różnych środków wyrazu – śpiew, taniec, gra na instrumencie, 

malowanie itp., 

− Zasada „tu i teraz”, która podkreśla rolę doznań doświadczanych podczas zajęć. 

Ponadto, ważne jest, aby zajęcia arteterapeutyczne odbywały się w atmosferze 

bezpieczeństwa, zaufania, braku obaw przed negatywną oceną terapeuty lub współuczestników 

ćwiczeń. 

 Jedną z metod wpływu terapeutycznego jest terapia manualna. Jej przykładem jest 

makrama.  

 „Makrama” to słowo pochodzenia arabskiego, które oznacza taśmę, koronkę wiązaną 

artystycznie. Sztuka ta wywodzi się z Bliskiego Wschodu. Do Europy przywędrowała w XIV i 

XV wieku. Znana była początkowo we Włoszech, Hiszpanii a następnie przeniesiona na tereny 

Anglii, Holandii i Francji. Wiązanie nici, najczęściej złotych lub srebrnych i tworzenie z nich 

ozdób koronkowych było ozdobą bogatych i dostojników. Dopiero w czasach późniejszych 

makrama rozpowszechniła się na tyle, by stać się techniką zdobniczą znaną powszechnie. 

Źródła historyczne wskazują na wykorzystywanie techniki wiązania różnych materiałów od 

wieków. Rozmaite techniki wiązania sznurków, włókien drzewnych, traw i ścięgien zwierzęcych 

były dowodem na rozwój intelektualny człowieka i bogactwo poszczególnych kultur. W Europie i 

Azji makramą zdobiono symbole militarne, projektowano ozdoby odzieży, wnętrz a marynarze 

tworzyli wzory ze sznurków podczas długich podróży. 

 Makrama, jako technika manualna, wywiera wpływ na różne, zaburzone sfery rozwoju 

człowieka. 

 W zakresie zaburzeń funkcjonowania analizatora wzrokowego pozwala ćwiczyć 

różnicowanie, zapamiętywanie i odtwarzanie kształtów. Wychowanek, ucząc się określonego 

wzoru węzła, splotu, rodzaju połączeń sznurka, musi dokonać analizy i syntezy wzrokowej, aby 

odwzorować jego kształt. Poddaje treningowi nieprawidłowo działającą pamięć wzrokową, co 

pozwala na utrwalanie się struktur graficznych wzorów węzłów (jak przy zapamiętywaniu i 

odtwarzaniu kształtów liter). Jednocześnie, osoby z trudnościami w kierunkowym spostrzeganiu 

kształtów, podczas ćwiczeń z makramą doskonalą ten zaburzony aspekt. Prawidłowe wykonanie 

pracy (wzoru splotu, węzła itd.) wymaga dokonania analizy kształtów pod kątem ich położenia 

względem osi pionowej i poziomej, różnicowania kierunków „lewo”, „prawo”, „góra”, „dół” 

(podobnie jak ma to miejsce przy różnicowaniu liter p-g, d-b w pionie oraz w-m, n-u, b-p, d-g w 

poziomie). 

 Doskonalenie wyej wymienionych funkcji ma pozytywny wpływ na rozwój wyobrani 



wymagana jest analiza tekstu i wykonanie określonego zadania. Ponadto, problemy mogą pojawić 

się podczas nauki geografii, geometrii, języków obcych. 

 Ćwiczenia manualne, takie jak makrama mają wpływ na niwelowanie zaburzeń 

kierunkowego spostrzegania kształtów, w tym – zaburzeń procesu lateralizacji.  

 Lateralizacja określana jako czynnościowa asymetria ciała człowieka, z większą 

sprawnością narządów (oko, ręka, noga) położonych po jednej stronie ciała, ma wpływ na 

prawidłowe funkcjonowanie jednostki w wielu aspektach. O zaburzeniach procesu lateralizacji 

mówmy, gdy nie występuje dominacja jednej ze stron ciała. Pojawia się tzw. lateralizacja słaba, 

nieustalona lub niejednorodna (skrzyżowana). Powoduje to mniejszą sprawność ruchową, 

zaburzenia w orientacji przestrzennej schematu własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni. 1 

Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, jak np. makrama przyczynia się do 

usprawnienia jednostek w tym zakresie. 

 Zaburzenia rozwoju ruchowego to kolejny aspekt rozwoju młodego człowieka, na który 

wpływ terapeutyczny mają ćwiczenia techniki makramy i im podobnych. Wśród zaburzeń 

ruchowych wymienia się: trudności w koordynacji ruchowej, obniżenie precyzji ruchów, 

wzmożone napięcie mięśniowe oraz problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową. Zaburzenia te 

sprawiają, że dziecko ma trudności w zadaniach manualnych, motoryce dużej i małej; pojawiają 

się trudności w lokomocji (nauce pływania, jazdy na rowerze itp.). Napięcie mięśniowe o 

większym niż u rówieśników nasileniu powoduje, że wykonywane ruchy robią wrażenie 

sztywnych, wykonywanych z dużym wysiłkiem (np. silne zaciskanie ręki na długopisie). 

Zaburzona koordynacja wzrokowo – ruchowa skutkuje mniejszą precyzją wykonywanych 

ruchów. 

Makrama, jako technika angażująca głównie dłonie dziecka, służy ich usprawnianiu, 

doskonali sprawność manualną (ruchy rąk – dłoni, nadgarstka, palców), niweluje napięcie 

mięśniowe, przez co wychowanek nabiera płynności ruchów. Poprawa sprawności manualnej 

wpływa pozytywnie na tempo pracy ucznia, co przekłada się na lepsze efekty pracy na lekcji. 

 Zaangażowanie wychowanków niepełnosprawnych i przewlekle chorych w działalność 

pozalekcyjną, taką jak makrama, powoduje, poza rozwijaniem zaburzonych funkcji 

psychomotorycznych, pozytywny wpływ na rozwój ich osobowości.  

Jak każda działalność artystyczna, makrama stwarza możliwość swobodnej ekspresji, 

wyrażenia siebie poprzez swoje dzieło. Wychowanek tworząc i realizując swoje pomysły oraz 

zamierzenia daje upust energii, ujście negatywnym emocjom, otwiera się na swoją naturalną 

spontaniczność. Działalność odtwórcza i twórcza jednostki stwarza jej możliwość zrozumienia 

celowości działania, odpowiedzialności za wykonywane zadania. Wychowankowie z 

zaburzeniami emocjonalnymi poddawani s przez działalno  artystyczn relaksacji; odreagowuj 



Wychowankowie niepełnosprawni uczestniczący w zajęciach z zakresu terapii manualnej 

(na przykładzie makramy) poddawani są działaniu rewalidacyjnemu, w czasie którego nie tylko 

doskonalą zaburzone funkcje, ale także integrują się ze środowiskiem społecznym danej placówki 

oraz grupą rówieśniczą przez wspólne działanie (np. zespołowe czy grupowe przygotowywanie 

prac, wzajemną pomoc).  

 Ważnym aspektem realizacji programu jest stwarzanie wychowankom możliwości 

osiągnięcia sukcesu, pokazania się z dobrej strony, zaprezentowania na forum szkolnym czy 

społeczności lokalnej swoich talentów i zdolności. Potrzeba ciągłego doskonalenia się, rozwoju 

oraz potrzeba twórczości i pogłębiania talentów nie jest zależna od stopnia sprawności fizycznej 

czy intelektualnej wychowanka, wynika z natury każdego człowieka. Makrama jest techniką, 

która wspomaga te potrzeby wychowanków niepełnosprawnych, daje możliwość rozwoju i 

poprawy zaburzonych funkcji, ale także, jak każda działalność o charakterze twórczym, 

arteterapeutycznym pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie siebie. 
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