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Wstęp: 

Jestem nauczycielem j. polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku. Od 14 lat obserwuję 
dzieci i młodzież oraz ich stosunek do czytelnictwa. Uczniowie niechętnie sięgają po lektury 
szkolne. Czytanie jakichkolwiek woluminów sprawia im trudność lub wywołuje niechęć. Taki 
stan jest niepokojący nie tylko dla nauczycieli polonistów. Zmiany wynikające z braku 
kontaktu uczniów z literaturą są widoczne w zestawieniach wyników wewnętrznych                        
i zewnętrznych testów oraz egzaminów. Z roku na rok spada frekwencja wypożyczania 
książek w szkolnej bibliotece.  Młodzież obecnie zdecydowanie szybciej wkracza w trudny 
wiek, jakim jest dojrzewanie. Zapracowani rodzice odpowiedzialnością za edukację 
czytelniczą dziecka  obarczają  szkołę i nauczycieli. Nastolatek ma bardzo podatny charakter, 
jego emocje są chwiejne i on sam bardzo często nie potrafi zrozumieć samego siebie. Dlatego 
tak ważne jest umiejętne pokierowanie dzieckiem. Niekiedy kolejna rozmowa typu: co wolno, 
a co nie – może przynieść odmienne skutki. Warto zatem wykorzystując umiejętności 
pedagogiczne zaproponować uczniowi odpowiednią lekturę, najlepiej taką, która pomoże mu 
zrozumieć własne postępowanie i wskaże rozwiązanie. Taką metodę nazywa się biblioterapią. 

R. J. Rubin definiuje biblioterapię jako: ,, (…) program aktywności oparty na interaktywnych 
procesach zastosowania drukowanych i niedrukowanych materiałów, zarówno 
wyobrażeniowych, jak i informacyjnych, ułatwiających przy pomocy bibliotekarza lub innego 
profesjonalisty osiąganie wglądu w normalne lub dokonywanie zmian w emocjonalnie 
zaburzonym zachowaniu.” 

Pomysł uzdrawiania przy pomocy literatury nie jest niczym nowym. Już starożytni Grecy 
wiedzieli, że literatura potrafi leczyć – stąd pojęcie: katharsis, czyli oczyszczenie. Starożytne 
tragedie podejmowały trudne tematy dotyczące różnorodnych wyborów jakich musi 
dokonywać człowiek.  Można jednak zadać pytanie: czy obecnie literatura także może 
stanowić skuteczną metodę leczenia lub zapobiegania różnorodnym, niepożądanym stanom 
emocjonalnym. Riordan i Wilson w przeglądzie na temat biblioterapii stwierdzili, że 
większość badań wskazuje na mieszane rezultaty jeśli chodzi o efektywność biblioterapii jako 
niezależnej metody rozwiązywania problemów. Bez względu jednak na różnorodne wyniki 
badań, zainteresowanie stosowaniem tej metody w ostatnich latach wzrasta. Sądzę, że 
zaproponowane przez mnie rozwiązania metodyczne zainteresują uczniów, szczególnie tych, 
którzy mają problemy z koncentracją oraz percepcja słowną. 



1. Kiedy stosować biblioterapię? 
Metodę można stosować w przypadkach: 

 dla zrozumienia własnej osobowości; 

 dla zwiększenia szacunku wobec samego siebie; 

 dla lepszego zrozumienia ludzkich zachowań i motywacji; 

 dla zniwelowania lub zredukowania presji emocjonalnej lub intelektualnej; 

 dla zobrazowania wagi problemu dotyczącego nie tylko jednostki; 

 dla wskazania, że zawsze istnieje więcej niż jedno rozwiązanie problemu. 

Stosując metodę biblioterapii należy pamiętać, że wskazanie książki to coś więcej niż jej 
rekomendacja – to przede wszystkim celowy i świadomy program zajęć dostosowany do 
konkretnego odbiorcy, w tym wypadku ucznia potrzebującego wsparcia. Biblioterapia 
wymaga od nauczyciela starannego planowania. Nauczyciel musi poznać problem, z którym 
zmaga się uczeń. Dobrać odpowiedni materiał lekturowy i właściwie go dozować, tak by nie 
zniechęcać dziecka lecz wyzwalać w nim pozytywne doznania i emocje. Jest to trudne 
zadanie wymagające od nauczyciela nie tylko zamiłowania do literatury, ale głównie 
umiejętności współpracy z dzieckiem o zaburzonym stanie emocjonalnym. Nauczyciel, bez 
względu na zachowanie ucznia, musi cechować się empatią. Każdy krok działań powinien 
być przedyskutowany z pedagogiem, bo metoda biblioterapii ma pomagać dziecku – nie 
szkodzić. Nie może zatem polegać na zarzuceniu ucznia sterta woluminów ze wskazaniem:                
,,Masz to przeczytać!” 

2. Jak dobierać książki, by metoda była skuteczna? 

Książki wybrane przez biblioterapeutę muszą posiadać wartość literacką, ale równie dobrze 
spełniają się w leczniczej roli bajeczki, które ułożymy samodzielnie lub przy współpracy                   
z uczniami. Istotne jest, by wybrane przez nas teksty dotyczyły problemu, z którym 
zamierzamy się uporać np.: lęk, strach, śmierć bliskiego członka rodziny, stereotypy itp. 
Nauczyciel musi sam zdecydować, czy w konkretnej sytuacji lepsza jest biblioterapia 
indywidualna czy grupowa. Terapia indywidualna wymaga czasu na spotkania, ale tylko taka 
forma pracy jest skuteczna  w niektórych przypadkach. Wówczas dziecko stopniowo poznaje 
nauczyciela, a prowadzący zajęcia ma możliwość zdobycia zaufania ucznia, co stanowi 
pierwszy krok do sukcesu. Grupy natomiast mogą stanowić silne wzmocnienia, gdy chodzi o 
rozwiązywanie problemów emocjonalnych. Grupa pozwala na dzielenie się doświadczeniem 
oraz wytwarza poczucie przynależności i bezpieczeństwa. 

Niezależnie czy biblioterapeuta wybrał terapię grupową czy indywidualną, ważne jest 
spełnienie podstawowych procedur: 

 motywowanie osoby lub grupy osób do aktywności; 

 dobór interesującej treści lub stworzenie treści do wybranego rekwizytu np. starego 
imbryka, ptasiego piórka; 

 czas na przeczytanie materiałów ( tekst bajek, baśni, fr. lektur szkolnych i tekstów 
spoza kanonu lektur); 

 czas na dyskusję i stawianie pytań; 



 czas na rady – głównie rad formułowanych przez  dziecko ( nauczyciel ma być jedynie 
drogowskazem pomagającym znaleźć właściwe rozwiązanie, pod żadnym pozorem 
nie wolno mu narzucać własnego zdania – wówczas dziecko straci poczucie wartości, 
będzie czuło się oszukane; utrwali się stereotyp: DOROSŁY WIE ZAWSZE 
NAJLEPIEJ); 

 czas na refleksje i wnioski. 

Biblioterapeuta nie leczy, ale pomaga zmienić uczniowie postawę. Łagodzi agresję, 
integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społecznie, pomaga pokonać lęki                  
i fobie, czasami pomaga uporać się z życiowymi problemami. Zmniejsza u podopiecznych 
strach, stres, dezaprobatę samego siebie. Pomaga w procesie rozwoju emocjonalnego                   
i intelektualnego, koryguje emocjonalne zaburzone zachowanie. 

3. Praktyczne rozwiązanie – problem: odrzucenie. 

Pomysł zrodził się z obserwacji klasy V a, której jestem wychowawcą. Klasa jest liczna, 
liczy 28 osób. Jedna z dziewczynek nie jest akceptowana w zespole ze względu na 
widoczne deformacje ciała spowodowane zmianami chorobowymi. Dziewczynka często 
przebywa w szpitalu, co izoluje ją od zespołu klasowego. Postanowiłam zmierzyć się                   
z problemem, wcześniej przedstawiłam swój pomysł prawnym opiekunom dziewczynki. 
Nie byli do końca przekonani, chcieli zaoszczędzić córce kolejnych niemiłych wrażeń. 
Przekonałam ich, że eksperyment może się udać – nikt nie jest doskonały i właśnie ten 
motyw chciałam uwypuklić podczas klasowego eksperymentu. 

Poinformowałam klasę, że na następnych lekcjach będziemy wspólnie tworzyć tekst 
bajeczki. Przyniosłam do klasy stary, oszpecony imbryk. Zapoznałam uczniów                             
z pierwotnym przeznaczeniem przedmiotu oraz jego obecną funkcją. Opowiedziałam 
krótką historię imbryka należącego do mojej prababci. Następnie rozdałam uczniom kartki 
i poprosiłam, by każdy samodzielnie napisał krótką historię przedmiotu. Uczniowie mieli 
wcielić się w rolę imbryka, opisać odczucia i emocje, jakie mogliby odczuwać. Następnie 
wszystkie teksty zawiesiłam na planszy i czerwonym mazakiem podkreślałam negatywne 
odczucia opisane przez uczniów – najczęściej powtarzały się słowa: smutek, żal, ból, 
samotność, płacz, bezradność, osamotnienie, przygnębienie, rozpacz, bezsilność. 
Uczniowie byli zdumieni faktem, że większość tak właśnie odczuwała swoją fikcyjna 
brzydotę.  

Kolejnym zadaniem uczniów było uzupełnienie karteczek z lukami: Czy naprawdę jesteś 
idealny, piękny, bez żadnych wad? Karteczki były anonimowe, ale podobnie jak 
poprzednie ćwiczenie wywołały emocje. Okazało się, że wielu uczniów w klasie 
dostrzega u siebie takie same niedoskonałości np. odstające uszy, za duże stopy, brzydki 
charakter pisma, problemy z tabliczką mnożenia, pocenie na lekcjach wychowania 
fizycznego, brzydki głos, brak uzdolnień muzycznych i plastycznych itp. 

Ostatnia część eksperymentu była  prowokacją literacką. Wszyscy uczniowie na równych 
prawach mieli ułożyć historię starego imbryka, ale tak – by imbryk był szczęśliwy i czuł 
się dobrze w swoim środowisku. Na dużym arkuszu papieru  uczniowie zapisywali po 



jednym zdaniu. Zabawa była o tyle ciekawa, że każdy następny uczeń musiał 
kontynuować wątek zapisany przez poprzedniego ucznia. Powstała 28 zdaniowa historia, 
zakończona oczywiście szczęśliwie. Ostatnie zdanie zapisałam na życzenie uczniów, 
brzmiało następująco: Pamiętaj, Ty też pewnego dnia możesz stać się starym, 
porzuconym i samotnym imbrykiem. 

Na kolejnych zajęciach dyskutowaliśmy, co należy zrobić – aby nikt nie czuł się 
odrzuconym i niepotrzebnym. Zajęcia odniosły pozytywny rezultat, odrzucona 
dziewczynka nie stała już sama na szkolnym korytarzu. Obserwowałam jak 
wymienia się bajkowymi karteczkami z innymi uczniami. A gdy pojechała na kolejne 
zabiegi do szpitala, klasa domagała się, aby na godzinie wychowawczej napisać list              
i przesłać go koleżance. 

Kolejne etapy pracy poświęciłam problemowi: prawdziwa przyjaźń. Tak powstała 
bajeczka: Piotruś pan inaczej oraz Czarownica Agata miała kota Gagata. 

Uznałam, że zastosowana przeze mnie metoda jest skuteczna. Dlatego zamierzam ją 
wykorzystywać w dalszej pracy pedagogicznej.  


