
Képzőművészet-terápia az integrált oktatásban 

 

„…ha egy népből sokan művelik 

Magukat művészetekben, mindez kihat 

A hétköznapi magatartásukban is.” 

 

 

A képzőművészet-terápia  a belső lelki tartalmak nonverbális, a képzőművészet eszközeivel 

történő kifejezésmódja. 

Belső tudati tartalmak kerülnek felszínre a rajzolás, festés, mintázás során, miközben kreatív 

energiák szabadulnak fel, s ezzel megfogalmazódnak, tárgyiasulnak a problémák, gondolatok, 

félelmek és szorongások, avagy éppen örömök. 

A képzőművészet-terápia leglényegesebb vonása a szabad művészi kifejezés. A hangsúly a 

kreativitás öngyógyító erejében van. A művészeti tevékenység önmagában képezi a kreatív 

erőt, az alkotó folyamat az elsődleges. Ezalatt jut az egyén annak az értéknek a birtokába, 

hogy kitartással, nyitottsággal, szimbolikus közléssel és az alkalmazkodás képességével létre 

tud hozni valamit, alkotni képes, feladatot, problémát tud megoldani.  

Az alkotás folyamata élményfeldolgozást jelent, amelyben tudatos vagy tudattalan szinten, de 

mindenképpen egy én-azonos tevékenység és megjelenítés zajlik. 

 

                        

                            
 

 

Mire jó a művészetterápia? 

* A művészetterápia során pszichés gyógyulás történik. 

* Áthidalja a tudattalan belső érzések és az elkészült alkotás közötti szakadékot. 

* Felszínre hozza a személyes szimbólumokat. 

* Segíti a kifejezés, a kommunikáció és a megértés alapvető funkcióit. 

* A szó-határokat cselekvés-lehetőségekké alakítja át. 

* Fejleszti és növeli a szellemi képességeket, a kézügyességet, a kreativitást. 

* Támogatást nyújt az én-funkcióknak, melyek fontosak az érzések, indulatok, 

konfliktusok uralásához. 

* Az indulatok feldolgozása alkotásokkal történik, így elősegíti a feloldódást, ellazulást. 



* Örömszerzést, sikerélményt biztosít. 

* Verbális kommunikáció mellett/helyett a nonverbális értelmezések könnyítik az 

önkifejezést. 

* Kompenzálja a hátrányokból adódó csökkentértékűség érzését. 

 

Mi várható? 

 

A képzőművészet-terápiás módszer eredményessége tapasztalható az oktató-nevelő munka 

számos területén. 

Csökken az agresszív magatartás és a konfliktusok száma.  A pozitív hozzáállás a problémák 

megoldásánál is tapasztalható, emellett érezhető a tolerancia, az egymás elfogadásának 

képessége. 

A művészeti nevelés eszközeivel nő a környezetükkel és egymással szembeni érzékenységük 

is. 

Diagnosztizált (magatartás zavar, figyelem zavar, elektív mutizmus, fogyatékosság, stb.) 

tüneteknél kiegészítő terápiaként javasolható a képzőművészet-terápia. A hátrányokkal élő, de 

több oldalról megtámogatott gyermek nagyobb önbizalommal, valamint megszerzett önépítő- 

és védő technikákkal indulhat az életben. 

A foglalkozások bátorító és feloldó jellegéből adódik, hogy a gyermeknek lehetősége van/lesz 

megtanulni: 

* Kontrollálni indulataikat 

* Figyelmét fókuszálni és megtartani 

* Egy munkafolyamatot végigvinni 

* Impulzivitást elfogadható módon kiélni 

* Alkalmazni az alapvető csoportszabályokat 

* Érdekeit, véleményét képviselni 

* Az életvezetéshez is szükséges és nélkülözhetetlen döntési folyamatokat végigvezetni 

* Hátrányaiból adódó csökkentmértékűségi érzést kezelni 

* Szorongásait, félelmeit elengedni 

 

 

Képzőművészet terápia a pedagógiai rendszerben 

 

A művészet terápiás hatásainak pedagógiai alapja az a felismerés, hogy minden alkotás, amit 

az ember létrehoz, valami bennük lévő kifejeződése. 

Cél: pszichés és mentális egészségmegőrzés, a művészeti alkotómunka eszközeivel történő 

személyiségfejlesztés. 

 

A képzőművészet-terápia csoportos vagy egyéni foglalkozások keretén belül segíti elő a 

gyermekek (tanulók) személyiségének kibontakozását, a bennük zajló kreativitás, valamint a 

spontán fejlődés térnyerését. 

Foglalkozásai révén az elsődleges prevenciót segíti elő azzal, hogy a diákok fegyelmét a 

művészeti értékekre tereli, támogatja az őszinte önkifejezést, az önismeret elmélyülését, az 

emocionális és indulati érzést. 

 

A hátrányos helyzetű tanulók tanítási-tanulási nehézségei rendkívül összetettek és messze 

túlmutatnak az iskolákban használt tanterveken vagy oktatási stratégiákon. A képzőművészet-

terápiás foglalkoztatások az esélyegyenlőség biztosításának egyik alternatív lehetősége. 



Támogatja a sajátos nevelési igényű tanulók reintegrációját, segíti a tanulási és magatartási 

problémával küzdő iskolás és óvodáskorú gyermekek számára az élmény- és probléma 

feldolgozó munkát. 

Mind a kognitív megismerés, mind a szociális kompetenciák, a mentális egészség területén a 

vizuális nevelés eszközeivel és a programozott művészetterápiás foglalkozásokkal bizonyított 

eredmények érhetők el. 

A gyermekközpontú, aktív cselekvéssorozatok, folyamatok, az öröm, a sikerélmény és 

önismeret vezethet a mentális egészség és egy harmonikus személyiség kialakulásához. 

Mindezekre kell, hogy épüljön a további tanulási folyamatok egész sora. 

 

              
 

 

                           


