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Obszar kształcenia Medyczny (elementy społecznego, humanistycznego, nauk o sztuce) 
Warunki wst ępne Podstawowa wiedza z zakresu Psychoterapii, Wprowadzenia do arteterapii i 

Pedagogiki twórczości (zaliczenie w/w przedmiotów przed rozpoczęciem zajęć z 
przedmiotu Tekst jako forma terapii). 
 

Cel kształcenia � Poznanie podstawowych pojęć, metod i technik pracy z zakresu terapii 
tekstem; 

� Poznanie funkcji i roli terapii tekstem jako szczególnej formy pomocy 
psychoterapeutycznej; 

� Kształtowanie umiejętności sprawnego oraz swobodnego "poruszania 
się" w obszarze fachowej literatury przedmiotu oraz opanowanie 
umiejętności właściwego dobru tekstu spełniającego funkcję 
terapeutyczną; 

� Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie motoryki 
małej, formowanie ruchów precyzyjnych, aktywizacja umysłowa;  

� Poznanie struktury i metod tworzenia scenariusza terapeutycznego w 
terapii tekstem; 

� Kształtowanie umiejętności określania dynamiki i potrzeb 
psychologicznych danej jednostki/grupy na płaszczyźnie terapii tekstem; 

� Aktywne uczestnictwo w zajęciach jako praktyczna forma nauki terapii 
poprzez tekst. 

 
Treści programowe (Trzy bloki tematyczne pięciogodzinne, łącznie 15h dydaktycznych) 

 
Szczegółowy program zajęć: 
 
1. Wprowadzenie do terapii tekstem (5h): 
a. definicje i cele postępowania w terapii tekstem; 
b. możliwości zastosowania terapii tekstem w aspekcie aktywizowania 
podopiecznego lub grupy społecznej; 
c. dobór i tworzenie tekstów terapeutycznych; 
d. "słowo" jako podstawowe narzędzie w procesie terapeutycznym; 
 
2. Twórcze pisanie a rozwijanie i kształtowanie potencjału  twórczego u 
przyszłych adeptów arteterapii (5h): 
a. rodzaje, gatunki i techniki pisarskie a ich zastosowanie w     terapii tekstem, tj. 
proza kreacyjna (opowiadanie autobiograficzne, i opowiadanie sf), poezja 
(tradycyjna i współczesna), dramat (jednoaktówka, monodram), list, dziennik 
literacki, scenariusz filmowy, słuchowisko radiowe; 
b. techniki i gatunki paraliterackie (szeroko dzisiaj spopularyzowane i często 
stosowane np. w mass mediach, reklamie, propagandzie i public relations) a ich 
zastosowanie w terapii tekstem; 
b. ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem technik twórczego pisania a grupa 
docelowa, tj. praca z dzieckiem, osobą niepełnosprawną i/lub osobą starszą; 
 
3. Terapia tekstem jako szczególna forma pracy arteterapeutycznej a       jej 
zastosowanie w muzykoterapii, plastykoterapii, choreoterapii, teatroterapii, 
chromoterapii (5h): 
a. ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem w/w technik w pracy z tekstem. 
 

Formy i metody Praca z tekstem, muzyką, kolorem, ciałem i ruchem, dyskusja, praca w grupie, 



dydaktyczne prezentacja multimedialna, sesja plakatowa. 
 

Formy i warunki zaliczenia Forma: Zaliczenie.  
 
Warunki zaliczenia: Aktywny udział w zajęciach, opracowanie i prezentacja w 
formie ustnej projektu terapeutycznego wykorzystującego techniki i metody 
stosowane w terapii tekstem dla wybranej grupy społecznej. 
 

Literatura podstawowa 1. Kozłowska Z. M., Podmiotowość w terapii pisaniem - ku rozumieniu siebie i 
innych, [w:] Podmiot- Sztuka - Terapia - Edukacja. Między teorią a praktyką, red. 
M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska, Wydawnictwo 
UMP, Poznań 2011, s. 176-179. 
2. Filipiak I., Twórcze pisanie dla młodych panien, Wydawnictwo W.A.B., 1999. 
3. Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010. 
 

Literatura uzupełniaj ąca 1. Witkowski I., Źródła kreatywności. Nowe Spojrzenie, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2013. 
2. Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, 
Wydawnictwo Difin, 2013. 
3. Keret E., Twórcze pisanie, Wydawnictwo WAB, 2013. 
4. Łaba A., Bajki rymowane w biblioterapii, Wydawnictwo Impuls, 2012. 
5. 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_17_PW1 
 

Zna i rozumie teoretyczne podstawy i zasady 
stosowane w terapii tekstem. Potrafi wymienić i 
opisać: rodzaje, gatunki i techniki pisarskie oraz 
uzasadnić ich zastosowanie w terapii tekstem. 

 

K_W08 
 

H1A_W03, 
H1A_W05 

PSA_17_PW2 
 

Wykazuje znajomość problemów 
indywidualnych i społecznych wynikających z 
niepełnosprawności, przewlekłej choroby, 
patologii społecznej; charakteryzuje cechy 
poszczególnych podopiecznych i wiedzę tą 
wykorzystuje stosując odpowiednie metody i 
techniki pracy w terapii tekstem. 

 

K_W04, 
K_W55 

M1_W04, 
S1A_W05 

PSA_17_PW3 
 

Zna podstawowe metody diagnostyczne (testy, 
skale, kwestionariusze) do oceny 
funkcjonowania społecznego oraz oceny potrzeb 
i jakości życia, przydatnych w planowaniu 
interwencji w zakresie terapii tekstem, np. 
podczas przygotowywania sesji terapeutycznej 
lub scenariusza zajęć z podopiecznymi. 
 

K_W07 S1A_W06 

PSA_17_PW4 
 

Zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy 
człowiekiem, jego aktywnością twórczą a 
środowiskiem odpowiednio dobierając teksty 
terapeutyczne oraz umiejętnie wplatając w 
terapię tekstem takie elementy 
arteterapeutyczne, jak: muzyka, ruch, praca z 
kolorem. 
 

K_W09 S1A_W04, 
S1A_W05 

 

PSA_17_PU1 
 

Posiada umiejętności techniczne, ruchowe i 
manualne pozwalające na planowanie, 
organizację i realizację terapii tekstem poprzez 
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
kształtowanie motoryki małej, formowanie 
ruchów precyzyjnych, aktywizację umysłową 
podopiecznych i grup społecznych. 
 

K_U01 M1_U11 

PSA_17_PU2 
 

Potrafi rozpoznać mocne i słabe strony 
podopiecznego oraz zaprojektować dla niego 

K_U07 M1_U05 



różnorodne aktywności z zakresu terapii 
tekstem,  wykorzystując jednocześnie 
różnorodną paletę form arteterapeutycznych, 
takich jak muzykoterapia, plastykoterapia, czy 
choreoterapia.  
 

PSA_17_PU3 
 

Potrafi korzystać z technik informacyjnych 
pozwalających na pozyskiwanie (odpowiedni 
dobór tekstów literackich i  paraliterackich) i 
przechowywanie danych związanych z terapią 
tekstem. 
 

K_U11 S1A_U02 

 
PSA_17_PU4 

 

Posiada umiejętność prezentowania w formie 
ustnej wyników własnych działań i analiz 
podczas zajęć z terapii tekstem. 
 

K_U20 M1_U13, 
S1A_U03, 
S1A_U10 

PSA_17_PK1 
 

Bierze odpowiedzialność za działania własne i 
właściwie organizuje pracę własną oraz 
aktywności podopiecznych w ramach terapii 
tekstem poprzez odpowiedni dobór techniki i 
gatunków literackich i/lub  paraliterackich, 
odpowiednie łączenie ich z takimi elementami 
jak ruch, muzyka, oddziaływanie poprzez kolor. 
 

K_K10 M1_K07 

 
PSA_17_PK2 

 

Potrafi wyłonić i trafnie określić priorytety 
służące realizacji określonego przez siebie lub w 
zespole multiprofesjonalnym zadania na gruncie 
terapii poprzez tekst. 
 

 
 

K_K09 

M1_K05, 
S1A_K03, 
H1A_K03 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

15  

Udział w wykładach -  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach 15  

   

Samodzielna praca słuchacza 15  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń 15  

Łączny nakład pracy słuchacza 
45 3 

Wskaźniki ilo ściowe  Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

30  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

30  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_17_PW4, PSA_17_PU1 
PSA_17_PU2, PSA_17_PU3 
PSA_17_PU4 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych 
Informacje zwrotne podczas dyskusji w 
trakcie i po realizacji zadań twórczych w 
pracy z tekstem; 

 

PSA_17_PW1, PSA_17_PW2 
PSA_17_PW3, PSA_17_PW4, 
PSA_17_PU1, PSA_17_PU2, 
PSA_17_PK1, PSA_17_PK1, 
PSA_17_PK2 

 

Zaliczenie na podstawie 
aktywnego uczestnictwa w 
zajęciach oraz na podstawie 
przygotowania i prezentacji 
projekty terapeutycznego z 
zakresu terapii tekstem; 

 
Data opracowania programu 

 
10.11.2013 r. 

 
Program opracował 

 
Anna Lewczuk 

 


