
Biblioterapia w szkole.

Terapeutyczne znaczenie literatury w yciu cz owieka znano i ceniono ju  w czasach
staro ytnych. Jednak jej zastosowanie w szerszym zakresie przypada na wiek XX.

Terapia czytelnicza, zwana biblioterapi  to metoda stoj ca na pograniczu psychologii,
pedagogiki i medycyny. Opiera si  g ównie na wykorzystaniu terapeutycznych warto ci
literatury. Literatura odpowiednio w czona w proces terapeutyczny mo e sta  si  czynnikiem
redukuj cym negatywne emocje oraz stres powsta y w wyniku ró norodnych sytuacji czy te
niepe nosprawno ci. Jednym z najwa niejszych zada  biblioterapii jest niesienie pomocy
osobie w intelektualnym uaktywnieniu si  poprzez dostarczenie takich bod ców, które
umo liwiaj  mu twórcze i aktywne dzia anie. Stosuj c biblioterapi  mo na wp ywa  na ró ne
sfery ycia cz owieka – psychiczn , intelektualn , spo eczn , emocjonaln .

Czym jest biblioterapia i kiedy nale y j  stosowa ?

 Biblioterapia to zamierzone oddzia ywanie na osob  lub grup  za pomoc  specjalnie
dobranego tekstu, który odró nia biblioterapi wiadom  od nie wiadomej, b cej
elementem celowych dzia  profilaktycznych, wychowawczych czy terapeutycznych.
Biblioterapia to nie tylko czytelnictwo, ale tak e ró norodne formy i metody pracy z ksi
i czytelnikiem.

Oddzia ywania biblioterapeutyczne mo na wprowadza :
dla poprawy obrazu w asnej osoby,
dla zrozumienia ludzkich zachowa  i motywacji,
dla zwi kszenia szacunku wobec siebie,
dla rozbudzenia szerszych zainteresowa  wykraczaj cych poza w asn  osob ,
dla ul enia presji emocjonalnej lub intelektualnej,
dla pokazania, e nie jest si  osob , która zetkn a si  z danym problemem,
dla wskazania, e istnieje wi cej ni  jedno rozwi zanie problemu,
aby móc przedyskutowa  dany problem w swobodniejszy sposób,
aby pomóc u  indywidualny plan kierunku dzia  prowadz cych do rozwi zania
problemu.

Post powanie biblioterapeutyczne

Model post powania zale y od celu i potrzeb uczestników biblioterapii. Ma prowadzi
do zmian w postawie i zachowaniu. Jest zawsze specjalnie dobierany do celu
terapeutycznego. Mo na w nim wyró ni  sta e elementy, istotne dla osi gni cia
zaplanowanego celu:

zaj cia integruj ce grup ,
czytanie, s uchanie, ogl danie materia ów biblioterapeutycznych,
identyfikacja z bohaterem lub przedstawion  sytuacj ,
prze ycia – pozytywne lub negatywne, wywo ane lektur , uaktywniaj ce
lub wyciszaj ce uczestnika,
doznanie ulgi, odreagowanie psychicznych napi  powsta ych w trakcie prezentacji
materia u biblioterapeutycznego,
wgl d w samego siebie, czyli rozmowa o wa nych problemach osobistych uczestnika,
zmiany w postawach, zachowaniu dziecka,



ewaluacja - dla uczestnika to u wiadomienie sobie zmian, jakie w nim zasz y,
dla biblioterapeuty – informacja, czy osi gn  za ony cel.

Metody i formy pracy:

W post powaniu biblioterapeutycznym stosowane s  cz sto :
zabawy integracyjne,
zabawy aktywizuj ce,
zabawy terapeutyczne,
wiczenia dramowe,

pantomima,
uchanie tekstów literackich, terapeutycznych,
uchanie muzyki,

dyskusja kierowana,
prace plastyczne,
pisanie w asnych tekstów.

Metody i formy pracy post powania biblioterapeutycznego ustalane s  po uwzgl dnieniu
mo liwo ci, potrzeb oraz zainteresowa  dziecka lub grupy.

Model post powania biblioterapeutycznego przeciwdzia aj cy agresywnym
zachowaniom dziecka wg Ireny Boreckiej

W szkole coraz cz ciej obserwuje si  wiele agresywnych zachowa  uczniów.
Propozycja I. Boreckiej mo e by  realizowana przez wychowawców klasowych, pedagogów
szkolnych a tak e bibliotekarzy. Dziecko, u którego wyst puj  trudno ci wspó ycia
w grupie, jest konfliktowe, nie potrafi rozwi za  trudnych sytuacji, ma zaburzon  hierarchi
warto ci, niew ciw  ocen  sytuacji, czuje si  zagro one i niedoceniane, poprzez zachowania
agresywne wobec rówie ników stara si  zwróci  uwag  na siebie.

W wielu przypadkach post powanie biblioterapeutyczne oparte b dzie
o d ugoterminowe programy, do których dobór literatury musi zosta  dok adnie przemy lany.
Ksi ki i artyku y, prezentuj ce niew ciwe postawy i zachowania wobec siebie i innych
osób, musz  bardziej kojarzy  si  z sytuacj  fikcyjn  ni  w asnym zachowaniem.
(proponowana literatura: Ten obcy I. Jurgielewiczowej, Supergigant z motylem K. Boglar).
Po pewnym czasie wprowadzi  zaj cia oparte o literatur  popularnonaukow  na temat
samopoznania, stosunku do siebie i zachowa  asertywnych (Pokocha  siebie A. Dodziuk,
Stanowczo, agodnie bez l ku  M. Król – Fijewskiej).

Post powanie terapeutyczno – wychowawcze b dzie mia o na celu:
wiadomienie dziecku rodzaju trudnych sytuacji i reakcji na nie,

okre lenia przez dziecko stosunku do samego siebie,
stworzenie dziecku mo liwo ci wykazania si  pozytywnymi i twórczymi dzia aniami,
dostarczenie dziecku dzia  i sytuacji roz adowuj cych napi cia emocjonalne.

 Etapy post powania biblioterapeutycznego:
czytanie indywidualne lub zbiorowe – unaocznienie przyczyn agresywnego
zachowania, jego skutków i mo liwo ci agodzenia negatywnych stanów
emocjonalnych;
dyskusja nad przeczytanym tekstem – identyfikacja bohaterem, nabranie dystansu
do w asnych problemów;



bsza refleksja i prze ycie stanu katharsis – doznanie ulgi przez uczestnika zaj ,
e w swoich zachowaniach nie jest osamotniony, e problemy,  które go nurtuj  ,

da si  rozwi za , tak jak poradzi  sobie z nimi bohater literacki;
przemy lenia nad zmiana sposobu w asnego post powania;
weryfikacja w asnych zachowa  na kolejnych spotkaniach;
nauka technik radzenia sobie w ró nych sytuacjach (kolejne spotkania);
podsumowanie, ewaluacja za pomoc  dowolnej techniki – ankieta, rysunek,
opowiadanie, historia grupy.

Realizacja modelu post powania biblioterapeutycznego oparta jest o program, na który
sk ada si  jedno lub kilka spotka . Dla ka dego z nich opracowany powinien zosta
odpowiedni scenariusz. Im trudniejszy problem jest przedmiotem programu, tym wi cej czasu
wymaga na realizacj .

Wychowanie poprzez ksi  spe nia istotn  rol  w szkolnej rzeczywisto ci – wspomaga
proces rozwoju i samorealizacji ucznia, pomaga odnale  jego miejsce w otaczaj cym
wiecie, odkry  mo liwo ci zmiany w yciu, pomóc zaakceptowa  samego siebie,

przygotowa  do wyboru w ciwych celów, norm i warto ci.

Opracowa a :
                                                                                                              Gra yna Iwanek
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