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Filmoterapia, kinoterapia 

• Linda Berg-Cross, Pamela Jennings, Rhoda Baruch – specyficzna technika 
terapeutyczna, obejmuje wyselekcjonowane komercyjne filmy 
przeznaczone do oglądania indywidualnego lub grupowego, zmierzające 
do efektu terapeutycznego. 

• John W. Hesley i Jan G. Hesley termin video-work, użycie filmów 
ułatwiających klientowi samozrozumienie, wprowadzenie alternatyw do 
planowanych działań i przygotowania podłoża do dalszych 
terapeutycznych interwencji.  

• Abby Calisch – proces terapeutyczny, w którym klienci i terapeuci 
omawiają wątki i postaci z popularnych filmów, będących w związku  
z zasadniczymi zagadnieniami prowadzonej terapii 

•   
• Podobieństwo do literatury: analogiczne problemy, dostęp, rozrywka, nie 

dyrektywność, język, koncepcja bezpiecznego dystansu do problemów, 
emocjonalne doświadczenie sytuacji problemowej, metafory, możliwość 
obserwacji zmiany bohaterów w czasie, identyfikacja widza z bohaterem, 
osiągnięcie katharsis. 
 



• Metoda kliniczna, odnosi się do typowych działań terapeutycznych (Shannon B. 
Dermer, Jennifer B. Hutchings): 

• A) ocenę narzędzia – przy wyborze nie tylko prezentowane problemy, ale także cel 
podejmowanej interwencji i zainteresowanie klienta(ów):  

• (kulturowe, socjoekonomia, orientacja seksualna) 
• B) przeprowadzenie – terapeuta musi obejrzeć materiał przed seansem, aby 

wybrać sposób prowadzanie zajęć (zanotować komentarze, wybrać grupę) 
• C) sprawozdanie – po obejrzeniu filmu i składa się z: 
• - dyskusji na temat ogólnych wrażeń wyniesionych z projekcji (jeśli nie w dniu, to 

najbliższym terminie) 
• - analizy, w jakim stopniu treści filmu odpowiadają sytuacji, w jakiej znaleźli się 

klienci 
• - okryciu metafor zawartych w obrazie 
• - podsumowaniu myśli podopiecznych i informacji uzyskanych z filmu, które mogą 

pomóc im myśleć, odczuwać i zachowywać i zachowywać się w inny sposób 
• Zakładając, że terapeuta nie będzie komentował na bieżąco scen czy postaw, 

bardziej efektywna będzie sesja następująca po samodzielnym obejrzeniu filmu 
przez klienta  

• (pytania: Co odczuwał/myślał bohater? Co było głównym problemem dla 
bohatera? Jak go rozwiązał? Jakie inne rozwiązania bohater mógłby zastosować? 
Relacje z innymi, które budzą sympatię, a które nie? Z kim się  identyfikowałeś i 
dlaczego? 
 



• Szersze odniesienie do praktyki edukacyjnej  (Gloria L. Wilson) 
• A) obejrzenie filmu – poprzedza je wprowadzenie prowadzącego 

dotyczące podstawowych myśli i konfliktów zawartych w obrazie  
• B) dyskusja kierowana – rodzaje konfliktów, cechy charakteru 

bohaterów, motywacje, podjęte decyzje 
• C) dokonanie nagrania video – uczniowie wybierają najciekawszą 

wg nich część filmu i odgrywają role, sceny (drama) 
• D) krytyczna analiza nagrania video – uczestnicy kontynuują 

dyskusję (podobna do pkt. b) pogłębioną o zaobserwowane, nowe 
emocje i zachowania, które sami wykreowali. 
 

• Terapeuta przejmuje rolę empatycznego przewodnika, dobiera 
materiał, prowadzi rozmowy, obserwuje podopiecznych (ich 
przekonania, postawy, uczucia, oceny) 

• 1. psychologowie, lekarze  
• 2. ambitni pedagodzy i bibliotekarze 
• Film nie rozwija tak strony emocjonalnej jak książka, ale jest 

łatwiejszy w odbiorze. Można łączyć literaturę i film. 
 


