
Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 
Nazwa kierunku  

 
 

Studia Podyplomowe  
Arteterapii Poziom i forma 

studiów 
Studia 

podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 

Biblioterapia, 
sylwoterapia, 
talasoterapia, 
ludoterapia (z elementami 

bajkoterapii i rzemiosła 
artystycznego) 

Kod 
przedmiotu 

PSA_
20 Punkty 

ECTS 6 

Jednostka realizująca Wydział Nauk o 
Zdrowiu 

Osoba odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, e-mail,        

nr tel. służbowego) 

Dr Anna Klatkiewicz annaklat@ump.edu.pl 
61 854 73 06 

mgr Anna Lewczuk alewczuk@ump.edu.pl, 
668 42 87 43 

mgr Krystyna 
Laskowska-

Dzięciołowska wiklina.art@wp.pl 
500 074 722 

Rodzaj przedmiotu obowiąz
kowy 

 
 

30 
Rodzaj 
zajęć i 
liczba 
godzin 

Wykłady - Seminaria - Ćwiczenia  
30 

Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy Społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
Warunki wstępne Podstawowa wiedza z zakresu Pedagogiki twórczości, Psychologii pomagania, 

Wybranych nurtów psychoterapii. 
Cel kształcenia  Poznanie podstawowej terminologii z zakresu talasoterapii. Poznanie 

wskazań i przeciwwskazań do stosowania w/w formy terapeutycznej.  
Rozwijanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia zajęć z 
talasoterapii. 
 

  Poznanie podstawowych pojęć, metod i technik pracy z zakresu 
sylwoterapii. Dyskutowanie wskazań i przeciwwskazań do stosowania 
sylwoterapii. Rozwijanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia 
zajęć z sylwoterapii. 
 

 Kształtowanie wiedzy na temat podstaw i funkcji biblioterapii. 
Dyskutowanie form postępowania biblioterapeutycznego. Rozwijanie 
umiejętności przygotowania i przeprowadzenia zajęć z biblioterapii. 
 

 Poznanie funkcji i roli ludoterapii oraz bajkoterapii w pracy z 
dzieckiem. Poznanie struktury i metod tworzenia scenariusza 
terapeutycznego poprzez wykorzystanie różnorodnych technik i metod 
pracy stosowanych w ludoterapii.  
 

 Poznanie wybranych technik z zakresu rękodzieła i rzemiosła 
artystycznego, w tym wikliniarstwa i filcowania. Kształtowanie 
umiejętności pracy z materiałem naturalnym. Kształtowanie motoryki 
małej, formowanie ruchów precyzyjnych. 
 

 Rozwijanie kompetencji utrzymywania empatii, szacunku do pacjenta, 
pracy w grupie. 

 
Treści programowe 1. Talasoterapia – pojęcie, wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

talasoterapii, techniki i metody pracy niezbędne do przygotowania i 
przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem talasoterapii. 
2. Sylwoterapia – pojęcie, wskazania i przeciwwskazania do stosowania 
talasoterapii, techniki i metody pracy niezbędne do przygotowania i 
przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem sylwoterapii. 
3. Biblioterapia – pojęcie, funkcje biblioterapii, formy postępowania 
biblioterapeutycznego, techniki i metody pracy niezbędne do przygotowania i 



przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem biblioterapii. 
4. Ludoterapia i bajkoterapia – definicje i cele postępowania; 
prawidłowości rozwojowe a dobór technik i metod pracy z dzieckiem; ćwiczenia 
warsztatowe z wykorzystaniem technik aktywizujących, zabaw muzycznych, 
działań relaksacyjnych, improwizacji muzyczno-ruchowych w pracy z dzieckiem. 
5. Rękodzieło jako przykład rzemiosła artystycznego a jego zastosowanie 
w arteterapii  – kształtowanie zdolności twórczych w ramach zadań 
warsztatowych poprzez pracę z materiałem naturalnym.  

Formy i metody 
dydaktyczne 

 
Wykład (prezentacja multimedialna), dyskusja, burza mózgów, praca grupowa, 
praca z tekstem, muzyką, kolorem, ciałem i ruchem. 
 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie 
 

1. Obecność na zajęciach i aktywny udział w zajęciach. 
2. Zaliczenie pisemne. 
3. Przygotowanie scenariusza zajęć z sylwoterapii, talasoterapii,  biblioterapii 

i ludoterapii. 
 

Literatura podstawowa 1. Kruszewski  T., Książka jako narządzie terapeutyczne [w:] 
Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 1/2, s. 12–13. 2. Kruszewski  T., Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych, 
[w:] Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 1, s. 45–47.  3. Skórnicka G., Terapeutyczna funkcja książki dla dzieci i 
młodzieży,WOM, Wałbrzych 1993. 4. Karaskova V., Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i 
niepełnosprawnych,  5. Geldard K., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, 
Wydawnictwo GWP. 6. Łaba A., Bajki rymowane w biblioterapii, Wydawnictwo Impuls, 
2012. 7. Staniek M., Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, 2012. 

 
Literatura uzupełniająca 1. Eichelberger W., Suchowierska A., Bajka to życie albo z jakiej jesteś 

bajki. Bajki terapeutyczne, Czarna Owca, 2008. 
2. Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, 
Wydawnictwo Difin, 2013. 
3. Konieczna E. J., Biblioterapia w praktyce, Wydawnictwo Impuls, 2012. 

 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_20_PW1 

 
 
 
 
 
 
 

PSA_20_PW2 
 
 

PSA_20_PW3 
 
 
 
 
 
 

PSA_20_PW4 
 

1. Zna i rozumie teoretyczne podstawy i 
zasady stosowane w biblioterapii, 
sylwoterapii, talasoterapii, ludoterapii 
oraz rzemiośle artystycznym. Potrafi 
przygotować i przeprowadzić zajęcia z 
wykorzystaniem w/w technik 
arteterapeutycznych. 

2. Zna i rozumie wskazania i 
przeciwwskazania do stosowania w/w 
technik w pracy z pacjentem. 

3. Wskazuje i omawia możliwości 
rozwoju twórczego człowieka poprzez 
metody aktywizujące w pracy z 
pacjentem w ramach biblioterapii, 
sylwoterapii, talasoterapii, ludoterapii 
oraz rzemiośle artystycznym. 

4. Wykazuje znajomość i potrafi podać 
przykłady zastosowania rzemiosła 
artystycznego w arteterapii. 

 

K_W01 
K_W08 

 
 
 
 
 
 

K_W01 
K_W08 

 
K_W11 

 
 
 
 
 
 

K_U03 

M1_W05 
 
 
 
 
 
 
 

M1_W05 
 
 

A1_W16 
 
 
 
 
 
 

K_U03 
PSA_20_PU1 

 
1. Posiada umiejętności techniczne, 

ruchowe i manualne pozwalające na 
K_U01 

 
M1_U11 

 



 
 
 
 

PSA_20_PU2 
 
 

PSA_20_PU3 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSA_20_PU4 
 

organizację i realizację zajęć z 
wykorzystaniem w/w technik 
arteterapeutycznych. 
  

2. Planuje działania twórcze w oparciu o 
w/w techniki arteterapeutyczne. 
 

3. Ćwiczy rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, kształtowanie 
motoryki małej, formowanie ruchów 
precyzyjnych, aktywizację umysłową w 
oparciu o w/w techniki 
arteterapeutyczne w pracy z 
podopiecznym i/lub grupą społeczną. 
 

4. Potrafi rozpoznać mocne i słabe strony 
podopiecznego oraz zaprojektować dla 
niego różnorodne aktywności. 

 
 
 
 

K_U07 
 
 

K_U01 
 
 
 
 
 
 
 
 

K_U07 

 
 
 
 

S1A_U07 
 
 

M1_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1_U05 
PSA_20_PK1 

 
 
 
 
 

PSA_20_PK2 
 

1. Potrafi utrzymać postawę szacunku i 
empatii w relacji z pacjentem podczas 
zajęć z talasoterapii, sylwoterapii 
biblioterapii, ludoterapii. 
 

2. Bierze odpowiedzialność za działania 
własne i właściwie organizuje pracę 
własną oraz aktywności podopiecznych 
w ramach zajęć wykorzystujących w/w 
techniki. 

 
 

K_K03 
K_K05 

 
 
 
 

K_K10 
 

M1_K03 
 
 
 
 
 

M1_K07 
 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

30  
Udział w wykładach -  
Udział w seminariach -  
Udział w ćwiczeniach 30  
   
Samodzielna praca słuchacza 20  
Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń 40  
Łączny nakład pracy słuchacza 90 6 

Wskaźniki ilościowe  Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 
 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

50  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

70  
Metody weryfikacji efektu kształcenia  

Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 
 

PSA_20_PW1,2,3,4 
PSA_20_PU1,2,3,4 

PSA_20_PK1,2 
 

Dyskusja podczas ćwiczeń, omawianie sytuacji 
problemowych, które mogą pojawić się podczas 
zajęć z biblioterapii, sylwoterapii, talasoterapii, 
ludoterapii. 

 
Zaliczenie pisemne, 

przygotowanie scenariusza 
zajęć z sylwoterapii, 

talasoterapii, biblioterapii i 
ludoterapii. 

Data opracowania 
programu 10.11.2013 r. Program opracował 

Anna Lewczuk 
Anna Klatkiewicz 

Krystyna Laskowska-
Dzięciołowska 

 


