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„Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić…”                       
Oskar Wilde 
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I. WSTĘP 

Każdy z nas odczuwa potrzebę tworzenia, aby móc wyrazić swoje 

emocje. Sztuka jest zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej 

radosnych, jak również smutnych, czy wręcz tragicznych. Szczególnie 

ważna jest sztuka dla osób niepełnosprawnych, które w sposób 

artystyczny starają się wyrazić to, czego nie potrafią zakomunikować 

słowem.  

Nils Iwar Sundberg w swojej deklaracji podkreśla, że każda osoba 

niepełnosprawna musi korzystać z pełnego dostępu do oświaty, 

kształcenia, informacji i kultury, przy czym musi mieć możliwość 

wykorzystania swojego potencjału twórczego. Wszystkie działania mające 

na celu poddanie uczniów zajęciom twórczym (kreatywnym) wyrabiają  

w nich pożądane cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie  

i rozwijanie uzdolnień, mających urzeczywistnić ich zamierzenia  

i pragnienia. Zajęcia kreatywne, tak zwana rewalidacja twórcza czy terapia 

sztuką, mogą przyczynić się do ekspansji, rozwoju i dojrzałości. Tym 

samym mogą stanowić siłę uzdrawiającą, bowiem jednostka ludzka 

starająca się jak najlepiej wyrazić siebie, kształtuje nowe jakościowo 

stosunki z otoczeniem. 

Różne rodzaje aktywności twórczej człowieka i ich wzajemne relacje 

tworzą wielopłaszczyznowe ramy scalające różnorodne dziedziny jego życia 

psychicznego. Dzięki temu twórczość staje się jedną z najważniejszych 

form angażowania się jednostki w życie zbiorowe. Każdy człowiek jest 

przecież potencjalnym twórcą. Potrzebne są mu tylko odpowiednie 

warunki do wyzwolenia jego utajonych możliwości. 

Kontakt ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka w sposób 

niepowtarzalny. Dlatego też wszelkie formy ekspresji mają tak istotne 

znaczenie, miedzy innymi w procesie psychoterapii. 

Terapia sztuką pozwala na przekształcanie siebie dzięki swojemu 

dziełu. Tworzenie jest bowiem autotworzeniem poprzez realizację siebie  

w każdym ze swych działań sprawczych.  
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Plastyka jako jedna z najczęstszych form wykorzystywanych  

w arteterapii wspomaga cały proces terapeutyczny. Terapia za pomocą 

sztuk plastycznych wyrabia w procesie rewalidacji dziecka coraz bardziej 

pozytywny jego stosunek do świata, ludzi i samego siebie poprzez 

intensyfikację przeżyć, odsłanianie nieznanych obszarów rzeczywistości 

oraz dużą motywację do ekspresji i działań. W wyniku tych procesów 

następuje rozwój osobowości jednostki i jego samorealizacja. Wspiera ona 

proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie ze swoimi 

emocjami. Rozwija w każdym człowieku energię. Pozwala odczuwać relaks 

i przyjemność z wykonanej pracy. 

 

II. CZYM  JEST  PLASTYKOTERAPIA? 

Plastykoterapia to terapia za pomocą sztuki, wykorzystująca techniki 

plastyczne oraz kolory. Pomaga ona uczestnikom w odkrywaniu swoich 

uzdolnień oraz rozwija zainteresowania i predyspozycje. Wspomaga proces 

terapeutyczny, jak również rozwój osobisty. W jej ramach  wykorzystywane 

są najróżniejsze techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika 

komputerowa, collage oraz techniki łączone. 

Wychowanie przez sztukę pozwala poznawać świat wszystkimi 

zmysłami - dotykiem, słuchem, wzrokiem, węchem. Dzięki 

indywidualnemu zaangażowaniu uczestników rozumianemu jako 

indywidualne doświadczenia jednostki, autoekspresja oraz przekazywanie 

wiadomości o bogactwie świata ludzkich przeżyć, zajęcia artystyczne mogą 

uczestniczyć w budowaniu indywidualnego systemu wartości i postaw. 

Działania plastyczne stwarzają uczestnikom szerokie pole do realizacji 

ich możliwości, a czasem do sięgania poza nie. Pobudzają do słownego 

wyrażania swoich odczuć, a tym samym rozładowują napięcia 

emocjonalne. Twórczość plastyczna jest więc swoistą terapią, wyrazem 

drzemiących w  człowieku pokładów energii. Jako terapia uspakaja, daje 

poczucie odprężenia zaspokajając jednocześnie potrzebę działania.  
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Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób  

z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi jaki i umysłowymi. Wartość 

terapeutyczna plastykoterapii tkwi jednak nie w produkcie finalnym aktu 

twórczego, ale w procesie tworzenia. Najważniejszy jest proces twórczego 

myślenia  i samodzielnego odkrywania własnych możliwości. Uczestnik 

zajęć poprzez twórczość abstrakcyjną, czyli swój świat wyobraźni, ma 

okazję do wyrażania siebie, tego co czuje. W ten sposób przygotowuje się 

do współdziałania, zacieśniania kontaktów z innymi ludźmi i do 

prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Sztuka, oprócz funkcji terapeutycznych ma pomagać osobom  

z niepełnosprawnościami w rozwijaniu spostrzegawczości, wyobraźni, 

myślenia. Ma doskonalić koncentrację uwagi na zadaniu, ćwiczyć pamięć  

i rozwijać postawy poszukujące. Tym samym ma przygotować do w miarę 

samodzielnego, dorosłego życia wśród pełnosprawnych. 

Uczestnicy zajęć poprzez sztukę odzwierciedlają swoje lęki, obawy  

i skryte emocje, co pomaga im zmniejszyć napięcie i niepokój. 

Interpretacja własnego dzieła ułatwia poznawanie samego siebie,  

a uznanie ze strony otoczenia zwiększa w twórcach poczucie własnej 

wartości i mobilizuje do dalszego działania. Czują się docenieni  

i wyjątkowi. W procesie powstawania dzieła nie jest istotny poziom  

i technika, tylko pasja z jaką jest tworzone. Każda praca jest wyjątkowa  

i piękna. 

Obserwując osobę podczas tworzenia, patrząc na sposób wykonania 

pracy, dobrane barwy, możemy dowiedzieć się wiele o jej przeżyciach  

i problemach. Często obraz jest wyrazem osobowości autora. Malowanie 

farbami czy elementy rzeźbiarstwa pozwalają na ocenę  jego sfery 

emocjonalnej i samooceny. 

Terapia przez sztukę musi jednak odbywać się w sprzyjających  

i przyjaznych  warunkach. Ważny jest klimat całkowitej akceptacji, 

bezpieczeństwa, swobody twórczej oraz wzajemnego porozumienia się osób 

uczestniczących w procesie twórczym. Rolą osoby prowadzącej jest 

systematyczne pobudzanie rozwoju twórczej aktywności plastycznej, 

stosowanie różnych technik, form i metod pracy. 
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III. CHARAKTERYSTYKA  ADRESATÓW INNOWACJI 

Uczestnikami zajęć innowacyjnych „Plastykoterapia – swobodne 

tworzenie” będzie młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

w wieku 19 – 23 lata. Grupa będzie liczyła ośmioro uczestników. Są to 

uczniowie jednej klasy w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole 

Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusz Korczaka w Pszczynie.  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym mają zaburzone wszystkie procesy poznawcze: 

- spostrzeganie jest niedokładne i wolne 

- dominuje uwaga mimowolna 

- osłabiona koncentracja uwagi, o wąskim zakresie 

- pamięć nietrwała, głównie mechaniczna 

- niska sprawność manualna 

- dominuje myślenie konkretno – obrazowe 

- brak umiejętności dokonywania operacji logicznych 

- trudności w tworzeniu pojęć abstrakcyjnych 

- częste zaburzenia wymowy, ubogie słownictwo 

- intuicyjne uczucia moralne 

- słaba kontrola nad popędami i emocjami 

Niepełnosprawności intelektualnej towarzyszą również braki  

w samoobsłudze, niska samoocena i słaba motywacja do pracy.  

Wśród uczestników zajęć innowacyjnych są uczniowie z rodzin 

ubogich, dysfunkcyjnych, co jeszcze bardziej ogranicza ich możliwości 

rozwojowe oraz utrudnia dostęp do życia społeczno – kulturalnego. 
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IV. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Koszty innowacji obejmują materiały plastyczne potrzebne do 

prowadzenia zajęć. Zostaną one zakupione ze środków Stowarzyszenia na 

Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół  

nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”.  

Uczestnicy innowacji podejmują na rzecz Stowarzyszenia działalność 

zarobkową. Na kiermaszu bożonarodzeniowym sprzedają własne wyroby: 

kartki świąteczne, stroiki, świeczniki i pierniczki. W ciągu roku sprzedają: 

kartki okolicznościowe, dekoracje i upominki. Pieniądze zasilające konto 

Stowarzyszenia „Razem” umożliwią realizację innowacji. 

 

V. CELE, METODY  I FORMY PRACY 

1. CEL GŁÓWNY 

Działanie poprzez sztukę ma pomóc wyzwolić w uczestnikach zajęć 

ich ambicje i chęć współpracy, umożliwić otwarcie się na bodźce 

zewnętrzne, wyeliminować negatywne emocje oraz zaspokoić potrzeby 

bezpieczeństwa i dobrej samooceny.  

 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- doskonalenie sprawności manualnej 

- zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych 

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej 

- rozwijanie sfery sensorycznej 

- uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób akceptowany 

społecznie 

- podnoszenie poziomu własnej akceptacji 

- umożliwienie wypowiadania się poprzez wytwory plastyczne 

- rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

- uczenie się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy 
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3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w wymiarze 3 godzin 

lekcyjnych w ciągu całego roku szkolnego. Poprowadzi je dwóch 

terapeutów, którzy współpracując ze sobą będą mogli dokonywać analizy 

zachowań uczestników. Zasadą zajęć będzie nadanie większego znaczenia 

doznaniom uczestników podczas procesu tworzenia, niż ich wytworom.  

W terapii będą wykorzystywane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań 

np.: woda, farby, karton, masa solna, plastelina itp. Aby osiągnąć założone 

efekty, zajęcia będą prowadzone w sposób ciągły i systematyczny. 

 

4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

Formy i metody pracy będą dostosowane do możliwości i potrzeb 

uczestników zajęć i będą oparte o zasady: 

- indywidualizacji środków i metod 

- powolnego stopniowania trudności 

- ciągłości oddziaływań 

Zajęcia będą prowadzone w dwóch formach: indywidualnej i grupowej. 

 

5. SPODZIEWANE EFEKTY 

Spodziewane efekty możemy podzielić na te, które odnoszą się do 

samych uczestników zajęć, jak i te, które będą udziałem szkoły  

i Stowarzyszenia „Razem”. Uczestnicy: 

- wyrażają swoje emocje i przeżycia w sposób społecznie akceptowany  

- posiadają niezbędne umiejętności plastyczne 

- znali różne materiały plastyczne i wykorzystywali je w sposób twórczy 

- mają rozwiniętą wrażliwość estetyczną 

- są bardziej samodzielni i pewni siebie 

- czują się zauważeni i docenieni; mogą przeżywać sukces 

- umieją spędzać czas wolny w sposób twórczy 

- potrafią współpracować w grupie; są wrażliwi na potrzeby innych 

Szkoła będzie mogła pochwalić się szerszą ofertą zajęć, a Stowarzyszenie 

„Razem” będzie mogło liczyć na prace, które wzbogacą ofertę kiermaszu. 
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VI. TEMATYKA ZAJĘĆ 

Tematyka zajęć będzie się opierać na działaniach w następujących 

zakresach: 

- Różnorodność świata barw (barwy podstawowe, pochodne, zimne, 

ciepłe, czyste, złamane) – mandale. 

- Finger painting – malowanie palcami. 

- Prace z papieru – kartki okolicznościowe, dekoracje, wycinanki… 

- Prace z masy solnej – wazoniki, ozdoby świąteczne, dekoracje… 

- Prace z surowców ekologicznych – stroiki, wieńce, ozdoby 

okolicznościowe, portrety… 

- Decoupage (sztuka zdobienia przedmiotów za pomocą papieru)  

– zdobienie przedmiotów użytkowych. 

- Origami (sztuka składania papieru) – proste formy konstrukcyjne, 

przestrzenne, wypukłe… 

- Malowanie na szkle (sztuka witrażu) – proste dekoracje, upominki… 

- Collage (łączenie różnych materiałów na płaszczyźnie) – pejzaż, ludzka 

postać… 

Tematyka zajęć będzie powiązana z porami roku (ich dominującymi 

barwami, charakterystycznymi zjawiskami przyrodniczymi), a także  

z kalendarzem świąt (państwowych i kościelnych). 
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VII. EWALUACJA 

Ewaluacja będzie dotyczyć zarówno przebiegu zajęć jaki i osiągniętych 

wyników. Analizie poddane zostaną zachowania uczniów, ich postawy, 

reakcje, umiejętności, stopień zainteresowania zajęciami. Służyć ma temu 

obserwacja pedagogiczna oraz arkusz diagnozujący wypełniony przez 

prowadzących zajęcia dwukrotnie – przed rozpoczęciem innowacji  i po jej 

zakończeniu. 

 

Arkusz diagnozujący: 

 

LP. DIAGNOZOWANA UMIEJĘTNOŚĆ 
WRZESIEŃ 

2012 
CZERWIEC 

2013 

1. Współpraca w grupie 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

2. 
Samodzielność podejmowania twórczej 
aktywności 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

3. Sprawność manualna 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

4. Komunikacja interpersonalna 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

5. Samoocena 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

6. 
Znajomość materiałów plastycznych i ich 
wykorzystanie w pracy 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Podpis prowadzących zajęcia: 
 

 
 

Podpis rodziców: 
 

 
 

 

W arkuszu zastosowana została pięciostopniowa skala ocen, gdzie  

1 oznacza notę najsłabszą, a 5 notę najlepszą.  
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IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie opinii o projekcie wdrożenia 

innowacji pedagogicznej „Plastykoterapia – swobodne tworzenie”. 

2. Pisemna zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

3. Zgoda zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole. 

4. Opinia o programie innowacji pedagogicznej. 

5. Przykładowe scenariusze zajęć. 


