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6 Výhody arteterapie 

Arteterapia má aj svoje výhody, pokiaľ berieme do úvahy jej programy alebo 

charakter tvorby.  

Výhodou individuálneho arteterapeutického programu je, že napríklad dieťa má k 

dispozícií špeciálneho pedagóga alebo terapeuta len pre seba.  

V úvode je potrebné sa s dieťaťom zoznámiť a získať si jeho dôveru, čiže 

nadviazať užší kontakt (Šicková-Fabrici, 2008). Pedagóg môže počas programu 

zasahovať do výtvarnej práce dieťaťa. Doba trvania arteterapeutického stretnutia závisí 

od mnohých faktorov, ako od zdravotného stavu, od schopnosti aktívne spolupracovať a 

tiež aj od jeho celkovej koncentrácie pozornosti (Kováčová In: Guillaume, Kováčová, 

2010). Individuálny arteterapeutický program sa zameriava na samotný proces, 

akceptuje všetky výtvarné práce, čiže ich neposudzuje z hľadiska ich kvality, ďalej 

posilňuje spontánne sebavyjadrovanie a vplýva na osobnostný vývin dieťaťa. 

Je však potrebné aby pedagóg počas zostavovania individuálneho 

arteterapeutického programu zohľadnil individuálne schopnosti, zručnosti a možnosti 

dieťaťa alebo žiaka, s ktorým bude pracovať a prispôsobil tomu aj jednotlivé výtvarné 

činnosti, aktivity. Dôležitá je aj voľba kresliaceho materiálu a tiež nesmieme zabudnúť 

na správnu polohu a usadenie dieťaťa alebo žiaka, a čo najdôležitejšie hodnotíme jeho 

snahu a vynaložené úsilie. 

Výhodou individuálneho arteterapeutického programu je aj úzka spolupráca 

s jedincom, ktorá sa odráža neskôr aj vo výtvarnom prejave. 

Skupinový arteterapeutický program má výhodu v tom, že sa naraz viacerí autori 

podieľajú na tvorbe jednej témy podľa vlastného tempa. Výhodou je aj spoločne zadaný 

problém, ktorý sa odzrkadlí vo výtvarnej tvorbe a arteterapeut môže priebežne reagovať 

na tému s viacerými autormi naraz. Tu sa však musí zobrať do úvahy predovšetkým 

súkromie jednotlivcov, kedy sa musí dbať na problém z hľadiska subjektivity. Do 

procesu v skupinovej autorskej arteterapeutickej tvorbe je tak vnášaný prvok autenticity 

a osobitosti z pohľadu jednotlivých autorov. V skupinovom arteterapeutickom programe 

sa rieši jeden problém s viacerými jedincami naraz. Skupina môže byť homogénna 

alebo heterogénna. Výhodou aj tu je možnosť zásahu do procesu z rôznych uhlov 

pohľadu, no musí sa dodržať zásada intimity a sugestivity jedincov. 

 

 

 

 

 


