
kana³y dostêpu pomocy spo³ecznej, z zachowaniem szczególnych œrodków
ostro¿noœci przez pracowników socjalnych.

W praktyce terapeutycznej media spo³ecznoœciowe nie s¹ wykorzystywane
na szerok¹ skalê. Próby wykorzystania mediów elektronicznych s¹ podejmo-
wane przez terapeutów od koñca lat 90. W szczególnych przypadkach media
spo³ecznoœciowe mog¹ zostaæ wykorzystane pomocniczo w terapii. Narzêdzie
to jednak wymaga odpowiednich kompetencji cyfrowych i interpersonalnych.

Zob. tak¿e: Blog jako œrodek w pracy socjalnej; E-learning jako

œrodek w pracy socjalnej; E-mailing jako œrodek w pracy socjalnej;
Komputerowe techniki w pracy socjalnej; Multimedia w opiece

i pracy socjalnej; Portal spo³ecznoœciowy (wortal) jako œrodek w

pracy socjalnej.
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METODY WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO W TERAPII (ang. aesthetic educa-

tion methods in therapy). Wed³ug klasycznego podzia³u R. Ingardena istniej¹
wartoœci estetyczne (dotycz¹ce natury i sztuki) oraz (ró¿ne od nich zakreso-
wo) wartoœci artystyczne (dotycz¹ce tylko sztuki). „Wychowanie estetyczne”
w ujêciu szerszym (np. w ujêciu I. Wojnar czy S. Szumana) jest pojêciem
szerszym ni¿ tylko „wychowanie artystyczne” (wychowanie przez sztukê
i wychowanie do sztuki, np. u H. Reada czy B. ¯urakowskiego). Wychowanie
estetyczne (w ujêciu szerszym) obejmuje wychowanie zarówno przez wartoœ-
ci estetyczne obecne w naturze, jak i przez wartoœci estetyczne obecne w
sztuce (wartoœci artystyczne). W konsekwencji „kultura estetyczna” jest
pojêciem szerszym ni¿ „kultura artystyczna”, w ujêciu paidialnym, humanis-
tycznym, kulturowym (bo „kultura” oznacza zarazem „wychowanie”, gr. paidea

to¿sama jest z ³ac. humanitas oraz ³ac. cultura).
Nale¿y zatem odgraniczyæ metody wychowania artystycznego w terapii

(arteterapii, terapii sztuk¹, terapii wartoœciami sztuki, terapii przez udzia³
w kulturze artystycznej) od metod wychowania estetycznego w terapii
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(esteterapii, terapii piêknem, terapii wartoœciami natury i sztuki, terapii
przez udzia³ w kulturze estetycznej, w piêknie natury i piêknie sztuki). Po
odjêciu wartoœci artystycznych ze zbioru wartoœci estetycznych w rezultacie
pozostaje tylko samo piêkno natury, wartoœci piêkna przyrody (bez piêkna
sztuki, bez wartoœci artystycznych, charakterystycznych dla sztuki).

Wychowanie estetyczne w wê¿szym rozumieniu tego pojêcia obejmuje
tylko wychowanie przez piêkno natury, wychowanie przez wartoœci estetycz-
ne zawarte w naturze (np. wykorzystanie piêkna krajobrazu w wychowa-
niu), bez uwzglêdnienia wartoœci artystycznych (wartoœci sztuki, np. piêkna
w dziele sztuki: obrazie, grafice, rzeŸbie, budowli, utworze muzycznym, lite-
rackim, filmowym lub teatralnym). Natomiast wychowanie estetyczne w szer-
szym rozumieniu tego pojêcia obejmuje wychowanie przez piêkno natury,
wychowanie przez wartoœci estetyczne zawarte w naturze (np. wykorzysta-
nie piêkna przyrody w wychowaniu), ale z uwzglêdnieniem wychowania
przez wartoœci artystyczne (wychowania przez wartoœci sztuki, tj. wychowa-
nia przez sztukê, czyli wychowania artystycznego).

Z kolei wychowanie artystyczne obejmuje wychowanie przez sztukê
(wychowanie mi³oœników sztuki, odbiorców sztuki) i wychowanie do sztuki
(wychowanie artystów do sztuki, przygotowanie do bycia artyst¹, wychowa-
nie twórców sztuki). Wychowanie artystyczne obejmuje: wychowanie plastycz-
ne (wychowanie malarskie, wychowanie rzeŸbiarskie, wychowanie graficzne,
wychowanie architektoniczne, wychowanie rêkodzielnicze), wychowanie mu-
zyczne, wychowanie literackie, wychowanie teatralne, wychowanie filmowe
oraz wychowanie multimedialne (dawne niem. d. Gesamtkunstwerk in d.

Erziehung, czyli dos³ownie: wszystkie sztuki razem wziête, zastosowane do
wychowania).

Metody wychowania estetycznego w terapii mo¿na podzieliæ na:
1. metody wychowania estetycznego w terapii piêknem natury (np. wycie-

czki na ³ono przyrody, kontemplacja górskiego krajobrazu, s³uchanie œpiewu
ptaków, szumu wodospadów, szumu morza etc., relaksacja, odstresowanie
na ³onie natury);

2. metody wychowania artystycznego w terapii:
� muzeoterapia (terapia muzealna, leczenie w muzeach, terapia muzeami);
� plastykoterapia (terapia plastyk¹, leczenie plastyk¹, w tym: ikonotera-

pia/pikturoterapia, terapia obrazami / terapia malarstwem, leczenie obraza-
mi/malarstwem; grafikoterapia, terapia grafik¹, leczenie grafik¹; skulpturo-
terapia, terapia rzeŸb¹, leczenie rzeŸb¹; architekturoterapia, terapia architek-
tur¹, leczenie architektur¹; artificioterapia, terapia rzemios³em artystycz-
nym, tj. rêkodzie³em artystycznym, leczenie rzemios³em artystycznym, tj.
rêkodzie³em artystycznym);

� muzykoterapia (terapia muzyk¹, leczenie muzyk¹, w tym choreoterapia
– terapia tañcem, leczenie tañcem);
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� filmoterapia (terapia filmem, leczenie filmem);
� teatroterapia (terapia teatrem, leczenie teatrem);
� biblioterapia/literaturoterapia (terapia ksi¹¿k¹/literatur¹ piêkn¹, lecze-

nie ksi¹¿k¹/literatur¹ piêkn¹);
� multimedioterapia (terapia sztuk¹ multimedialn¹, leczenie sztuk¹ mul-

timedialn¹, dawniej: d. Gestamtkunstwerk in d. Terapie, d. Gesamtkunstwerk

in d. Kur).
W metodach wychowania estetycznego w terapii istniej¹ ró¿ne szko³y,

nurty, kierunki, funkcjonuj¹ rozmaite pogl¹dy (czasem wzajemnie sprzecz-
ne) teoretyków i praktyków, bogatych we w³asne doœwiadczenia terapeutycz-
ne, wychowawcze. Nale¿y jednak rozró¿niæ psychoterapiê (z wykorzystaniem
np. rysunku do celów diagnozy psychologicznej), arteterapiê (terapiê przez
sztukê, leczenie sztuk¹) i terapiê zajêciow¹ (zorganizowane zajêcia w³asne
osób niepe³nosprawnych, zw³aszcza umys³owo). Wychowanie estetyczne
i wychowanie przez sztukê, w³¹czone w obszar pedagogiki kultury, apliko-
wane do terapii (zarówno do terapii zajêciowej, jak i do psychoterapii czy
arteterapii) wzmacniaj¹ skutecznoœæ jej metod, pod warunkiem umiejêtnego,
³¹cznego stosowania.
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METODY WYCHOWANIA MUZYCZNEGO OSÓB G£UCHONIEMYCH (ang. methods

of music education of the deaf-and-dumb persons). Muzyka dla osób g³ucho-
niemych i g³uchych (ca³kowicie nies³ysz¹cych) jest, wskutek wad wrodzo-
nych lub wskutek nabytego uszkodzenia s³uchu, ca³kowicie niedostêpna po-
przez zmys³ s³uchu. Z tego powodu uaktywniæ nale¿y inne zmys³y celem
chocia¿by czêœciowej rekompensaty deficytu audialnego. Wzrok i dotyk rejes-
truj¹ce impulsy wizualne i drganiowe pozwalaj¹ na przeprowadzenie zajêæ
np. z zakresu podstawowych figur tanecznych tañca towarzyskiego z udzia³em
osób g³uchoniemych i g³uchych. Ma to znaczenie integracyjne, tak¿e w rela-
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