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30 Rodzaj zajęć 
i liczba 
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Wykłady - Seminaria - Ćwiczenia 30 
Obszar kształcenia Medyczny (Elementy obszaru nauk społecznych, humanistycznych i nauk o 

sztuce) 
Warunki wstępne Brak 
Cel kształcenia  Poznanie podstawowych pojęć z zakresu choreoterapii (terapii tańcem) 

jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego. 
 Różnicowanie podstawowych założeń pracy z wykorzystaniem terapii 

tańcem. 
 Kształtowanie świadomości na temat redukcji napięć i zwiększenia 

skuteczności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 
 Rozwijanie umiejętności kształtowania repertuaru własnego ruchu i jego 

powiązań z emocjami. 
 Kształtowanie umiejętności wzbogacania repertuaru ruchu poprzez 

improwizacje. 
 Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w 

procesie pomagania. 
 Kształtowanie świadomości własnego ciała jako podstawy komunikacji z 

innymi 
 Kształtowanie zdolności radzenia sobie z trudnościami w relacjach z 

drugim człowiekiem. 
 

Treści programowe 1. Prezentacja podstawowych aspektów teoretycznych i praktycznych 
terapii tańcem. 

2. Prezentacja pojęcia przestrzeni własnej i przestrzeni partnera w tańcu. 
3. Przedstawienie zagadnień związanych z ciężarem ciała i ugruntowaniem 

jako podstawy integracji ciała i umysłu. 
4. Ćwiczenia zwiększające świadomość własnego ciała. 
5. Prezentacja technik relaksacyjnych, uwalnianie blokad mięśniowych i 

stawowych. 
6. Prezentacja możliwości rozwoju ruchu przez improwizację. 
7. Prezentacja metod pracy usprawniających relacje z innymi ludźmi. 

 
Formy i metody 
dydaktyczne 

Praca z ciałem i ruchem, praca z muzyką. 
Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną 

 
obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu zajęć 
terapeutycznych 

Literatura podstawowa 1. Koziełło D. (2002) Taniec i psychoterapia. Poznań: Wydawnictwo KMK 
Promotions 

2. Skommer M. (2009) Zastosowanie terapii tańcem w odzyskiwaniu 
równowagi emocjonalnej. W E. Mojs (red.): Pomoc psychologiczna w 
chorobach somatycznych. Poznań: Wydawnictwo UM 

3. Kappert D. (2004) Archetypy, symbolika ciała, obrazy wewnętrzne. 
Osobisty rozwój i siły samouzdrawiające. Warszawa: Wydawnictwo 
Orion 

Literatura uzupełniająca 1. Franklin E.N. (2007) Świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów 
mentalnych w pedagogice ruchu. Warszawa: Wydawnictwo Kined 

2. Konieczna E. (2003) Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza Impuls 



Przedmiotowe efekty 
kształcenia Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_13_PW1 

 
PSA_13_PW2 
PSA_13_PW3 

 
PSA_13_PW4 

 

Zna podstawowe modele teoretyczne i ich 
praktyczne zastosowane w terapii tańcem 
Zna i rozumie istotę pracy terapeuty tańcem 
Zna i rozumie obszary pracy, w których może 
wykorzystać terapię tańcem 
Zna podstawy dotyczące dynamiki grupy i zasad 
etycznych w terapii tańcem 

 

K_W08 
 

K_W08, 
K_W09 

 
K_W08 

 
 

M1_W04 
 

M1_W04 
 
 

M1_W04 
 
 

PSA_13_PU1 
 

PSA_13_PU2 
 

PSA_13_PU3 
 

PSA_13_PU4 
 

Potrafi rozpoznać cele i możliwości 
zastosowania terapii tańcem w pracy 
Posiada umiejętność ekspresji emocji 
 
Potrafi zastosować różne techniki mające na celu 
redukcję napięć 
Potrafi wykorzystywać podstawy terapii tańcem 
w radzeniu sobie ze stresem 

 

K_U01 
 

K_U03 
 

K_U02 
 

K_U06 

M1_U04, 
 

M1_U04, 
M1_U05 
M1_U04, 
M1_U05 
M1_U04, 
M1_U05 

PSA_13_PK1 
 

PSA_13_PK2 
 

Posiada umiejętności istotne w procesie 
pomagania 
Posiada umiejętności rozpoznawania 
niewerbalnych form komunikacji 

K_K10 
 

K_K08 
M1_K03, 
M1_K04 
M1_K06 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

30  
Udział w wykładach -  
Udział w seminariach -  
Udział w ćwiczeniach 30  
   
Samodzielna praca słuchacza 20  
Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń 40  
Łączny nakład pracy słuchacza 90 6 

Wskaźniki ilościowe  Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 
 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

50  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

70  
Metody weryfikacji efektu kształcenia  

Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 
PSA_13_PW1 
PSA_13_PW2 
PSA_13_PW3 
PSA_13_PW4 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych  

PSA_13_PU1 
PSA_13_PU2 
PSA_13_PU3 
PSA_13_PU4 
PSA_13_PK1 
PSA_13_PK2 

 

 
Zaliczenie na podstawie 
aktywnego uczestnictwa w 
zajęciach oraz na podstawie 
przygotowania i prezentacji 
projekty terapeutycznego z 
zakresu terapii tekstem; 

Data opracowania 
programu 

10.11.2013 r. Program opracował Maria Skommer 
 


