
Terapeutyczna funkcja 

literatury w edukacji 



Plan prezentacji 

1. Pojęcie biblioterapii. 

2. Rodzaje biblioterapii. 

3. Różne funkcje książki w procesie 

wychowawczym. 

4. Cele zajęć biblioterapeutycznych. 

5. Podstawowe zasady opracowywania 

programów biblioterapeutycznych 



Książka… 

Może łagodzić niepożądane stany 

psychiczne jak lęk, nuda czy 

osamotnienie, apatia czy zobojętnienie, 

a także wyzwalać zachowania pożądane 

– radość, odprężenie… 



Pojęcie biblioterapii  

wg Wandy Kozakiewicz 

 „Jest to szczególna technika 

terapeutyczna polegająca na 

leczniczym oddziaływaniu na psychikę 

poprzez odpowiednio dobraną lekturę” 



Biblioterapia wg Ireny Boreckiej 

 jest działaniem terapeutycznym 

opierającym się o zastosowanie 

materiałów czytelniczych, rozumianych 

jako środek wspierający proces 

terapeutyczny, jest rodzajem 

psychicznego wsparcia, pomocy w 

rozwiązywaniu osobistych problemów 

danej osoby przez ukierunkowane 

czytanie. 



Techniki biblioterapeutyczne 

 Pomagają lepiej radzić sobie z własnym 

niedomaganiem 

Mogą przyczynić się do zmiany 

samopoczucia, postaw i sposobu 

akceptacji siebie i innych osób 

 



Rodzaje biblioterapii 

Biblioterapia kliniczna 

podmiotem są ludzie chorzy, pacjenci 

szpitalni, wymagający pomocy 

psychologicznej 

Biblioterapia wychowawcza 

podmiotem są uczniowie, studenci – ludzie 

zdrowi w sensie medycznym, ale mający 

kłopoty życiowe  



Biblioterapia wychowawcza 

podmiotem są np.uczniowie – ludzie zdrowi  

w sensie medycznym, ale mający kłopoty 

życiowe, takie jak: 

 strata kogoś bliskiego 

 niepowodzenia szkolne 

 brak akceptacji w środowisku 



Różne funkcje książki w procesie 

wychowawczym (wg Danuty Gostyńskiej) 

 Materiały uspakajające, do których zalicza się 

książki przygodowe, tzw. młodzieżowe, fantazy, 

literaturę humorystyczną; 

 Materiały pobudzające to książki o tematyce 

awanturniczo-przygodowej, wojenne, 

podróżnicze i popularnonaukowe; 

 Materiały refleksyjne czyli powieści 

obyczajowe, biograficzne, romanse, 

psychologiczne i socjologiczne. 

 



4 funkcje książki w życiu uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze: 

 Funkcja kompensacyjna – umożliwiająca 

wyrównanie poczucia niższej wartości 

(fikcyjny świat przygód, daje poczucie 

bezpieczeństwa, odizolowania od 

zagrożeń i trudności świata realnego). 

Przeżycia podczas lektury rekompensują 

braki emocjonalne np. brak miłości 

rodziców, przyjaźni 

Klasyfikacja wg Elżbiety Barbary Zybert 



4 funkcje książki w życiu uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze: 

 Funkcja poznawcza – odgrywająca w tym 

środowisku mniejszą rolę, ale na pewno 

pomagająca wzbogacić słownictwo, 

zdobyć nowe wiadomości o świecie  

i życiu, nade wszystko rozwinąć własne 

zainteresowania dzięki którym można 

sensownie spędzić wolny czas 

Klasyfikacja wg Elżbiety Barbary Zybert 



4 funkcje książki w życiu uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze: 

 Funkcja wychowawcza – dzięki której 

książka daje wzory do naśladowania, 

zmuszając tym samym do refleksji nad 

własnym postępowaniem i próby zmian 

negatywnych zachowań 

Klasyfikacja wg E.B. Zybert 



4 funkcje książki w życiu uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze: 

 Funkcja psychoterapeutyczna – 

pozwala na poprawienie samopoczucia  

i akceptację własnej odmienności, 

wykształca umiejętność oceny siebie 

samego i postępowania innych 

Klasyfikacja wg E.B. Zybert 



Cele zajęć biblioterapeutycznych 

Rozwój umiejętności rozumienia siebie, 

nazywania problemów własnych i cudzych 

oraz pogłębianie wrażliwości na potrzeby 

emocjonalne innych ludzi 

Wzbudzanie w podopiecznych 

świadomości ograniczonego repertuaru 

zachowań jakich doświadczyli do tej pory  

i z jakich najczęściej korzystają obecnie 

 



Pobudzenie motywacji do 

poszerzenia repertuaru tych 

zachowań oraz zmiany części z nich 

na bardziej efektywne społecznie, 

Nauczenie wykorzystywania tych 

zachowań w kontaktach 

międzyludzkich, zarówno w czasie 

zajęć jak i poza nimi. 



 Szkoła jest dla ucznia przyczyną 

najsilniejszych stresów. Konieczność 

podporządkowania się programom, planom 

nauczania, rozkładowi zajęć, normom 

zachowania oraz nauczycielom blokuje 

realizację wielu ważnych potrzeb młodzieży. 

 Uczeń jest pod presją ciągłej oceny- swoich 

osiągnięć w nauce, zachowania, cech 

osobowości. 

 Musi przystosować się do grupy rówieśniczej  

   i znaleźć w niej swoje miejsce. 



Podstawowe zasady opracowywania 

programów biblioterapeutycznych: 

 Swoboda uczestnictwa, 

 Uwzględnienie potrzeb, problemów i preferencji 
członków grupy, 

 Dostosowanie środków terapeutycznych do 
możliwości percepcyjnych i fizycznych 
poszczególnych uczestników grupy, 

 Uwzględnienie i akceptowanie poziomu „gotowości 
uczestnictwa” poszczególnych członków grupy, 

 Dostosowanie poziomu i tępa zajęć terapeutycznych 
do psychicznych i fizycznych możliwości 
uczestników, 

 Włączenie do programów biblioterapeutycznych 
zajęć muzykoterapeutycznych i arteterapeutycznych 
oraz elementów innych terapii wspomagających 
proces powrotu do zdrowia. 

wg  Ireny Boreckiej 



 Kierowanie procesem biblioterapii wymaga 

od nauczyciela dobrego przygotowania 

fachowego oraz pewnych wrodzonych 

predyspozycji.  

Ważne jest również przygotowanie 

pomieszczenia, które byłoby miejscem 

przyjaznym, dającym poczucie 

bezpieczeństwa i poprawiającym nastrój. 



Może to być biblioteka …bo 

 „biblioteka szkolna jest jedyną biblioteką, z 

którą człowiek w ciągu swojego życia musi się 

zetknąć. (…) Nie wolno przy tym lekceważyć 

najbardziej błahej nawet przyczyny obecności 

ucznia w bibliotece, gdyż każde, choćby 

minimalne zainteresowanie można 

wykorzystać.” 



Jednak pamiętajmy… 

  Wszystko może być terapią, 

najdrobniejszy gest: podanie ręki, 

uśmiech rozmowa, okazanie szacunku 

i zaufania. 

  Nigdy nie mamy bowiem pewności 

co zadziała najsilniej, co okaże się 

kluczem do drugiego człowieka… 
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