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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ARTETERAPII  
W EDUKACJI ZDROWOTNEJ

WSTĘP – DEFINICJA ZDROWIA

Zdrowie jest pojęciem mającym dużą wartość dla człowieka w każdym wieku. 
Może być różnie definiowane w zależności od tego, w jaki sposób jest postrze-

gane. Definicja zdrowia nie ma jednej i ostatecznej formy. Za najbardziej powszech-
ną wersję uznaje się definicję zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia 
(World Health Organization – WHO), według której zdrowie postrzegane jest jako 
„[…] stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,  
a nie wyłącznie brak choroby lub niepełnosprawności” (Kozłowska i in., 2016). De-
finicja ta określiła zdrowie jako stan pozytywny (ang. wellness – dobrostan), wielo-
wymiarowy i podlegający subiektywnej ocenie (Woynarowska, 2010). Zatem celem 
niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania  wybra-
nych metod arteterapii w edukacji zdrowotnej w świetle literatury przedmiotu.

HOLISTYCZNY MODEL ZDROWIA

Holistyczny model zdrowia wywodzi się z koncepcji holizmu (gr. holos – cały, cał-
kowity). Oznacza to pełne i jakościowe podejście charakteryzujące się wielowy-
miarowością. Obejmuje ono wszystkie możliwe aspekty i powiązania, które tworzą 
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spójną całość. Holistyczny model w swoich założeniach informuje, że zdrowie czło-
wieka tworzy całość, na którą składają się wzajemnie powiązane ze sobą wymiary – 
Ogólna Teoria Systemów (ang. General System Theory). Systemy te dotyczą zdrowia  
w aspektach: fizycznym, psychicznym, duchowym, społecznym oraz seksualnym.  
W holistycznym podejściu człowieka z jego aspektami zdrowie obejmuje zdrowie 
środowiskowe i społeczeństwa (zob. Ryc. 1).

Ryc. 1. Holistyczny wymiar zdrowia
Źródło: A. Ostrzyżek, J. Marcinkowski (2012).

Holistyczny model zdrowia określa koncepcję zdrowia, której podstawę stanowią 
poszczególne, wzajemnie wpływające na siebie płaszczyzny.

• Płaszczyzna fizyczna – dotyczy aspektu zdrowia odnoszącego się do ciała 
człowieka i jego biologicznego funkcjonowania jako całości z uwzględnie-
niem poszczególnych układów. W płaszczyźnie tej wykonywanie codzien-
nych czynności odbywa się bez zbędnego zmęczenia.

• Płaszczyzna psychiczna – stanowi komponent zdrowia złożony z dwóch skła-
dowych: zdrowia umysłowego i zdrowia emocjonalnego. Zdrowie umysłowe 
rozumiane jest jako funkcjonowanie poznawcze, myślenie, uczenie się czy 
wykorzystywanie potencjału intelektualnego. Natomiast przez zdrowie emo-
cjonalne należy rozumieć umiejętność odbioru, kontrolowania i wyrażania 
emocji w sposób korzystny dla jednostki, a zarazem komfortowy i akcepto-
wany przez społeczeństwo. Obejmuje zdolności radzenia sobie ze stresem  
i sytuacjami z niego wynikającymi.

• Płaszczyzna społeczna – dotyczy zdolności i poprawności komunikacji inter-
personalnej i relacji międzyludzkich.
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• Płaszczyzna duchowa – związana jest z wewnętrznymi doznaniami jednostki. 
Należy tu analizować moralność, wartościowanie, przekonania czy wierzenia.

• Płaszczyzna seksualna – skupia się ona na potrzebach prokreacji i miłości 
oraz wolności od przemocy (Havelka, 2009). 

Model holistyczny zdrowia obejmuje dwa czynniki otaczające wszystkie jego 
aspekty, do których należą: zdrowie społeczeństwa i zdrowie środowiskowe. Między 
tymi elementami powinna być zachowana równowaga.

• Zdrowie społeczeństwa – należy postrzegać jako zbiór norm kulturowych  
i stosowanych praktyk w określonym społeczeństwie wraz z zaspokojeniem 
potrzeb biologicznych i psychicznych.

• Zdrowie środowiskowe – dotyczy środowiska domowego czy zawodowego  
i związane jest z aspektem: biopsychospołecznym (Jaczewski, 2004).

Zdrowie w tym modelu należy rozumieć jako stan dynamiczny, którego celem jest 
zachowanie równowagi. Wielowymiarowość aspektów pozwala na zachowanie rów-
nowagi biopsychospołecznej jednostki i utrzymanie tak zwanych rezerw organizmu 
(Juczyński, 2003). Analizując zdrowie, należy wspomnieć o zachowaniach zdrowot-
nych w aspekcie dwóch ich typów, czyli o zachowaniach prozdrowotnych i antyzdro-
wotnych. Natomiast edukacja zdrowotna to termin prezentujący szerokie znaczenie 
i dotyczy samorozwoju człowieka na wszystkich etapach życia. Edukacja ta związana 
jest z nauczaniem i wychowaniem jednostki, a szczególnie z wiedzą, umiejętnościami 
i reprezentowanymi postawami (Kulmatycki, 2009).

Poprzez edukację zdrowotną kształtowane są postawy zdrowotne jednostki czy 
danej grupy środowiskowej, dzięki którym stwierdza się pozytywne lub negatywne  
ich skutki.

EDUKACJA ZDROWOTNA

W poniższej tabeli (zob. Tab. 1) opisane zostały podejścia w edukacji zdrowotnej, 
stanowiące podstawę holistycznego modelu zdrowia. 

Tab. 1. Rodzaje podejść w edukacji zdrowotnej

Rodzaj podejścia Cele edukacji Kierunki działań

Filozoficzny Egzystencjalne: zdrowia  
i choroby

Holistyczne, biomedyczne, 
metafizyczne 

 i fenomenologiczne

Medyczny Zapobieganie chorobom  
i niepełnosprawności

Medyczne zapobieganie  
i minimalizowanie skutków
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Pedagogiczny

Nauczanie wiedzy,  
umiejętności

Ułatwienie zrozumienia 
Podejmowanie decyzji  

i działań 

Zajęcia edukacyjne 

Przekazywanie informacji

Kształtowanie postaw

Behawioralny
Kształtowanie zachowań 
minimalizujących ryzyko 
zachorowań, wypadków

Zachęcanie do  
dokonywania zmian  

w postawach i stylu życia

Ukierunkowane na  
jednostkę

Praca indywidualna  
ukierunkowana na potrzeby 

jednostki

Pomoc indywidualna

Identyfikowanie problemów

Dokonywanie wyborów  
i działań

Ukierunkowane na  
środowisko

Praca ze środowiskiem 
w aspekcie społecznym, 

fizycznym

Zachęcanie do dokonywa-
nia zmian w kontaktach  

interpersonalnych  
w środowisku fizycznym  

i społecznym
Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Michałowska (2008).

Na podstawie powyższych podejść został stworzony model holistyczny, któ-
ry uwzględnił wszystkie ich rodzaje. Oznacza to, że edukacja zdrowotna powinna 
być realizowana w każdym wieku człowieka, zarówno w zdrowiu, jak i w choro-
bie. Celem więc staje się propagowanie edukacji zdrowotnej poprzez wykorzystanie 
i zastosowanie w praktycznej pracy nauczyciela różnych form pracy dydaktycznej,  
w tym arteterapii.

ARTETERAPIA

Jedną z wielu metod pracy edukacyjnej, tak z jednostką, jak i grupą, może być 
postępowanie poprzez arteteterapię. Termin arteterapia pochodzi od słów (łac.) 
arte – sztuka, doskonałość) i (gr.) therapeia – proces twórczy, leczenie. W chwili 
obecnej wyodrębnia się wiele form arteterapii, które można wykorzystać na róż-
nych poziomach edukacji (Tab. 2).

Tab. 2. Rodzaje metod pracy arteterapeutycznej

Arteterapia Realizacja

Bajkoterapia Tworzenie bajek, czytelnictwo bajek, bajki terapeutyczne tworzo-
ne dla potrzeb indywidualnych i grupowych

Biblioterapia Tworzenie literatury, czytelnictwo ukierunkowane na problem
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Choreoterapia
Tworzenie i uczestnictwo w ruchu

Taniec ekspresyjny, instrumentalny, ukierunkowany, indywidual-
ny, grupowy

Drama/psychodrama

Teatroterapia

Filmoterapia

Tworzenie spektaklu, odtwarzanie przedstawienia, wchodzenie  
w określone role, analiza treści

Estetoterapia Tworzenie i uczestniczenie w otaczającym świecie
Ergoterapia Tworzenie poprzez prace: garncarskie, rzeźbiarskie, tkackie itd.

Fotografoterapia Tworzenie obrazów – rzeczywistych i wyobrażeniowych
Hortikuloterapia Tworzenie ogrodów – rzeczywistych i wyobrażeniowych
Kulturoterapia Tworzenie i uczestniczenie w szeroko rozumianej kulturze

Ludoterapia Tworzenie i uczestniczenie w grach, np. planszowych, czy  
zabawach

Muzykoterapia Tworzenie instrumentów, muzyki, uczestniczenie i odtwarzanie

Plastykoterapia Tworzenie i uczestniczenie w pracach plastycznych przy użyciu 
różnych środków: ołówek, kredka, farba, papier itd.

Poezjoterapia Tworzenie i uczestniczenie w czytaniu poezji
Silvoterapia Obcowanie z lasem – rzeczywistym i wyobrażeniowym

Talasoterapia Obcowanie z morzem – rzeczywistym i wyobrażeniowym
Inne formy, np.  
performance,  
art-recykling

Tworzenie i uczestniczenie w akcjach, spektaklach intuicyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Karolak, B. Kaczorowska (2008); B. Łoza (2013).

Arteterapia to metoda polisensoryczna, która może być wykorzystywana w celach 
zdrowotnych. Dotyczy ona zdrowia psychicznego i fizycznego oraz posiada możli-
wości diagnostyczne, profilaktyczne i lecznicze. Może być realizowana indywidual-
nie i grupowo, spontanicznie i kierunkowo. Tworzy most pomiędzy świadomością  
a nieświadomością jednostki i grupy na różnych etapach życia i kształcenia.

Bajkoterapia, biblioterapia czy poezjoterapia mogą być realizowane jako czytelnic-
two bajek, prozy czy poezji powszechnie dostępnych czytelnikowi, jak i tworzenie 
ich w zależności od potrzeb jednostki czy grupy. Formy te dają możliwość wchodze-
nia w role głównych bohaterów, bohaterów pobocznych oraz tworzenie określonych 
sytuacji czy propozycji różnych zakończeń określonych utworów. Analiza i synteza 
twórczości własnej, jak i innych autorów skłania do refleksji i autorefleksji. Formy te 
mogą być wykorzystane do edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
w różnym przedziale wiekowym. Przykładem czytelnictwa utworów mogą być baśnie 
i bajki terapeutyczne, na podstawie których tworzy się własne opowiadania w zależ-
ności od potrzeb biopsychospołecznych jednostki (Konieczna, 2006). Dodatkowo 
w tej formie dochodzi do analizy i syntezy postępowania określonych bohaterów  
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i występujących w nich sytuacji. Innym rodzajem jest interpretacja własna jednostki 
czy grupy polegająca na samodzielnym dokończeniu treści baśni czy bajki (Molicka, 
2016; Handford, Karolak, 2009). Formą o podobnym znaczeniu profilaktycznym  
i terapeutycznym są biblioterapia i poezjoterapia, które w utworach zwracają uwagę 
na narrację, treść oraz strukturę „Ja”. Dodatkowo należy również wymienić prace 
indywidualne czy grupowe powstające pod wpływem określonych sytuacji/zdarzeń, 
na podstawie których dochodzi do określonych refleksji i potwierdzenia/zaprzecze-
nia lub zmiany poznanej rzeczywistości (Molicka, 2011). Rola tworzenia spektaklu 
w profilaktyce i terapii odgrywa ważną rolę w poznaniu toku myślenia uczestnika 
(Witerska, 2011). Mogą w nich brać udział osoby w każdym wieku. Tematykę okre-
ślonych wystąpień tworzy się w zależności od potrzeb indywidualnych i grupowych. 
Może to być forma odtwarzania określonych ról występujących w nich bohaterów 
lub tworzenia własnych postaci czy sytuacji, dzięki którym poznawana jest rzeczywi-
stość jednostki (Łoza, Chmielnicka, Rudowski, 2013). 

Z kolei filmoterapia i fotografoterapia przede wszystkim skupiają się na odtwarza-
nym obrazie, na podstawie którego analizuje się postawy i wygląd bohaterów oraz 
sytuacje zastane w filmie, fotografii czy na plakacie. To formy pracy, gdzie prezento-
wana przez reżysera i scenarzystę rzeczywistość jest analizowana przez jednostkę lub 
grupę uczestników (Warmuz-Warmuzińska, 2013). 

Muzykoterapia, jak i choreoterapia to formy, w których rolę profilaktyczno- 
-terapeutyczną odgrywa głos, instrument(-y) i ich charakterystyczne cechy. Do-
datkowo w choreoterapii występuje ruch, który może być wyuczony i ukierun-
kowany lub ekspresyjny i intuicyjny (Kuczyńska, Czuba, 2011). 

Ludoterapia natomiast jest formą zastosowania różnego rodzaju gier i zabaw  
w rozwijaniu polisensorycznym jednostki, a zwłaszcza logicznego, twórczego i stra-
tegicznego myślenia (Pijanowski, 1978). Dodatkowo wpływa na poznawanie emocji 
i pracę nad nimi.  

Plastykoterapia wykorzystuje różne narzędzia pracy, takie jak kredka, ołówek, far-
ba, kreda, tusz itd. To praca kolorem, formą, obrazem i ich interpretacją. Mieszczą 
się tu wytwory intuicyjne i własne jednostki, interpretacyjne oraz odtwarzające okre-
ślone obrazy. 

Ergoterapia, czyli terapia poprzez pracę, mieści w sobie szereg form, które uwzględ-
niają garncarstwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, metaloplastykę, stolarstwo, 
kaletnictwo czy wikliniarstwo. 

Do pozostałych form arteterapii należą silvoterapia jako obcowanie z lasem, ta-
lasoterapia (obcowanie z morzem) czy chortikuloterapia – obcowanie w ogrodzie, 
parku i jego tworzenie. Te trzy formy realizowane mogą być w sposób rzeczywisty, jak 
i wyobrażeniowy. W pozostałych formach należy również uwzględnić performance, 
recykling art czy land art, które stanowią nowe formy ekspresji w arteterapii. 

Powyższy przegląd form arteterapeutycznych potwierdza możliwości diagno-
styczne, profilaktyczne i terapeutyczne w edukacji zdrowotnej w różnych grupach 
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wiekowych z uwzględnieniem preferencji prowadzącego powyższe zajęcia, jak i po-
trzeby określonej jednostki czy grupy. Celem tych form jest wytworzenie, pobudze-
nie i umocnienie funkcji diagnostycznych i profilaktyczno-terapeutycznych. Należą 
do nich funkcje edukacyjne, pragmatyczne, regulacyjne, relaksacyjne, ekspresyjne  
i korekcyjne.

Do głównych zadań arteterapii należy zaliczyć:
• poznawanie i poznanie siebie – wywołanie autorefleksji;
• rozpoznawanie zachowań pro- i antyzdrowotnych;
• rozpoznawanie emocji i praca z emocjami;
• poznanie i rozpoznanie czynników wyparcia, akceptacji, samoakceptacji czy 

mechanizmów obronnych;
• rozpoznanie i rozwój zainteresowań i uzdolnień;
• rozwój ogólnej i szczegółowej wiedzy i umiejętności;
• rozwój fizyczny ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej poprzez na-

ukę nowych umiejętności, rozwój zastałych umiejętności, korekcję; 
• socjalizację;
• rozwój polisensoryczny.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356) zobowiązuje 
nauczycieli do realizowania zadań edukacji zdrowotnej z zakresu:

• racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej; 
• ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; 
• bezpieczeństwa i higieny w szkole;
• profilaktycznej opieki zdrowotnej w ramach przedmiotów, takich jak: wy-

chowanie fizyczne, biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o spo-
łeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczość czy etyka. 

Zadania te zostały ujęte na wszystkich etapach edukacyjnych z zachowaniem pod-
stawowych zasad kształcenia, odnoszących się do praktyki procesu nauczania eduka-
cji zdrowotnej. Rolą nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym powinno 
być ich realizowanie z uwzględnieniem najnowszych metod i form dydaktycznych. 

Tematyka zajęć odnosić powinna się do wieku kalendarzowego i psychiczno- 
-emocjonalnego uczniów z uwzględnieniem etapów edukacyjno-wychowawczych,  
tj. na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych: 
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• dbałość o ciało; 
• bezpieczeństwo;
• zdrowie i choroba.

Na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej: 
• aktywność fizyczna;
• praca i wypoczynek; 
• żywienie;
• rozwój fizyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym; 
• dbałość o ciało;
• zdrowie i dbałość o zdrowie;
•  zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe;
• bezpieczeństwo.

By zobrazować realizację powyższych zadań na wszystkich etapach edukacyjnych, 
można posłużyć się dostępnymi scenariuszami zajęć. Przykłady scenariuszy zajęć 
realizujących metody arteterapeutyczne zaproponowała Konieczna (2003), gdzie 
uwzględniła muzykoterapię, filmoterapię czy bajko- i biblioterapię dla grup wieko-
wych 3-15 lat. Dodatkowo Molicka (2016) zamieściła wykaz literatury skierowanej 
do różnych grup wiekowych. Zaproponowane przez autorkę przykłady opowiadań, 
wierszy czy bajek uwzględniają między innymi zadania edukacji zdrowotnej ukie-
runkowanej na zdrowie fizyczne i psychiczne. Inną metodą dotyczącą kształtowania 
samoświadomości i osobowości wśród młodzieży licealnej i policealnej może być sce-
nariusz warsztatu arteterapeutycznego Stawanie się − autoportret symboliczny napisa-
ny przez Wikieł-Dudałę (2015). 

Nowością w arteterapii jest Teczka terapii zajęciowej w wersji papierowej i mul-
timedialnej zaproponowana przez wydawnictwo Forum z Poznania. Teczka ta za-
wiera ponad 350 gotowych do wykorzystania scenariuszy i konspektów zajęć wraz 
z kartami pracy i niezbędnymi materiałami. Teczka ta zawiera 3 części, które 
cyklicznie są wzbogacane o nowe narzędzia. W części 1 zawarte zostały materiały 
dotyczące kulturoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii, filmoterapii, biblioterapii, 
teatroterapii oraz art-recyklingu. W części 2 zamieszczono gotowe scenariusze i pro-
gramy zajęć, podczas których dzieci i młodzież budują więzi społeczne oraz uczone 
są panowania nad emocjami. Zajęcia te mają na celu wzmocnienie pozytywnych 
postaw i zachowań poprzez wykorzystanie metod socjoterapeutycznych, ludotera-
peutycznych, filmoterapeutycznych i fotografoterapeutycznych. Natomiast w części 
3 zaproponowano materiały dotyczące ergoterapii ukierunkowane między innymi 
na naukę codziennych czynności życiowych, takich jak bezpieczeństwo w mieście 
i na wsi, zdrowe odżywianie się, kulinaria czy zasady higieny osobistej. W Teczce… 
zamieszczono również tzw. dodatek specjalny, w którym uwzględniono pracę z dzieć-
mi i młodzieżą niedostosowaną społecznie poprzez wprowadzenie zajęć związanych  
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z budowaniem zaufania i porozumieniem się z osobami z depresją czy upośledze-
niem umysłowym oraz wskazówkami prowadzenia trudnych rozmów i postępowania  
w sytuacjach kryzysowych dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia czy życia 
dzieci i młodzieży (Teczka terapii zajęciowej, 2018).

ZAKOŃCZENIE

Na podstawie różnorodności form arteterapeutycznych i łatwości ich zastosowania 
w praktyce nauczyciela wydaje się, że konkretne i ukierunkowane działania artere-
rapeutyczne mogą stać się narzędziem dla profilaktyki pierwotnej lub wtórnej czy 
terapii w edukacji zdrowotnej. Dodatkowo poprawnie dobrana forma lub/i formy 
arteterapeutyczne będą mogły być nośnikiem edukacji zdrowotnej. Zastosowanie 
powyższych form w odpowiednim czasie i miejscu, indywidualnie lub/i grupowo 
mogą stać się inicjatorem pozytywnych zmian w odniesieniu do jednostki czy grupy. 
W związku z powyższym arteterapię należy nazywać mostem łączącym z edukacją 
zdrowotną, poprzez poznawanie, rozwijanie i wzmacnianie czynników psychicznych, 
fizycznych i społecznych jednostki lub grupy na każdym poziomie rozwoju. Może 
to w konsekwencji skutkować uatrakcyjnieniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
wraz ze wzrostem jakości kształcenia na różnych ich poziomach.
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ARTETERAPII  
W EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Słowa kluczowe: zdrowie, zachowania zdrowotne, edukacja zdrowotna, arteterapia, rodzaje 
arteterapii
Streszczenie: Arteterapia należy do terapii humanistycznych, którą można zastosować w róż-
nych grupach wiekowych w szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej. Arteterapia to sposób na 
odreagowanie napięcia emocjonalnego czy zmęczenia fizycznego. Jest ona pomocna w pracy  
z człowiekiem zdrowym, jak i chorym. Celem pracy było przedstawienie możliwości praktycz-
nego wykorzystania wybranych metod arteterapii w edukacji zdrowotnej w świetle literatury 
przedmiotu. W pracy uwzględniono definicję zdrowia i jej holistyczny wymiar, metody artete-
rapeutyczne i propozycje ich wykorzystania w realizacji zadań edukacji zdrowotnej.

THE CAPABILITIES OF USES ART THERAPY  
IN HEALTH EDUCATION 

Keywords: health, health behaviors, health education, art therapy, kinds of art therapy
Abstract: Art therapy is part of humanities therapy and may be used for health education in 
various age groups. Art therapy constitutes a way to release emotional tension or fatigue. It is 
helpful for working with both ill and healthy people. The aim of the work was to present the 
possibilities of practical use of selected methods of art therapy in health education in light of 
the subject literature. The work includes the definition of health and its holistic dimension, ar-
t-therapy methods and proposals for their use in the implementation of health education tasks.
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