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� Somatoterapia

� Psychoterapia

� Socjoterapia

� Rehabilitacja



„To system skoordynowanych  oddziaływań
społecznych, psychologicznych, 
wychowawczych, medycznych 

umożliwiających chorym psychicznie w miarę
samodzielną egzystencję i integrację

społeczną”.



� Terapia zajęciowa

� Ergoterapia

� Trening umiejętności niezbędnych do 
niezależnego egzystowania

� Fizjoterapia

� Kulturoterapia



� Hortikuloterapia

� Silvoterapia

� Talasoterapia

� Ludoterapia

� Estetoterapia

� Chromoterapia

� Arteterapia



� Muzykoterapia

� Biblioterapia

� Teatroterapia

� Filmoterapia

� Choreoterapia



� Termin choreoterapia pochodzi od greckich 
słów: choreía – „taniec” i therapeuéin –
„leczyć”

� Początek w latach 40. XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych

� Filarami nowoczesnej choreoterapii jest 
historia tańca, psychologia i medycyna



Rudolf Laban Marian Chace



Terapia 

≠
Rekreacja ruchowa



� Korekta zaburzeń psychomotorycznych

� Poprawa kontaktów społecznych



� Korelacja psyche i somy

� Kompleksowy rozwój wszystkich sfer 
aktywności człowieka

� Ruch jako podstawowy przejaw życia





� Effort Shape System Rudolfa Labana

� Kestenberg Movement Profile (KMP)

� Testy psychomotoryczne Lilian Espenak



� Społeczny charakter tańca

� Właściwości motoryczne różnych form 
tanecznych

� Oddziaływanie muzyki

� Zaangażowanie multisensoryczne w tańcu

� Możliwość swobodnej ekspresji





� Choreoterapię można rozpatrywać jako element 
kinezyterapii lub jako psychoterapię tańcem

� Strategia lecznicza terapii tańcem powinna 
opierać się na:

� Stworzeniu bezpiecznej i odpowiadającej 
pacjentom atmosfery

� Właściwym doborze muzyki, form ruchowych oraz 
ustawień przestrzennych

� Dostosowaniu programu terapii do potrzeb              
i aktualnych możliwości pacjentów



� Bezpieczeństwo

� Sala dostosowana do ilości ćwiczących oraz 
jej odpowiedni stan higieniczny

� Akompaniament żywy lub odtwarzany

� Strój pacjentów nieograniczający ruchów

� Właściwa kwalifikacja pacjentów



� Indywidualne podejście do pacjenta

� Zasada aktywizacji wyobraźni

� Zasada stopniowania trudności zadań
terapeutycznych – od prostych do bardziej 
złożonych, od indywidualnych działań do 
ćwiczeń w parach, trójkach, kole

� Zasada naprzemienności form – wolnych oraz 
dynamicznych



� Wykorzystywanie różnorodnych form ruchowych

� Włączenie w strukturę zajęć elementu zabawy

� Uczestnictwo terapeuty w ruchu

� Długość trwania zajęć zależy od założonego celu

� Terminy i miejsce spotkań powinny być ściśle 
ustalone

� Niezwykle ważna jest stałość struktury zajęć



Terapia tańcem 
grupowa czy 

indywidualna?





� Polskie tańce narodowe i regionalne 

� Tańce towarzyskie w prostych układach

� Tzw. tańce użytkowe, związane z różnymi okazjami 
towarzyskimi

� Taniec współczesny

� Tańce w kręgu 

� Tańce innych narodów

� Własne, terapeutyczne wersje tańców 



� Minimalizację poziomu lęku

� Polepszenie koncentracji uwagi

� Obniżenie poziomu neurotyczności

� Restrukturalizację psychomotoryczną, poprawę
koordynacji ruchowej

� Wzrost wydolności fizycznej organizmu, 
zwiększenie pojemności życiowej płuc, spadek 
wartości tętna, wzrost siły mięśni



� Spadek napięcia psychofizycznego

� Rozładowanie nadmiaru energii

� Ugruntowanie właściwego obrazu ciała oraz 
lepszą integrację doświadczeń sensorycznych

� Wzrost samooceny i akceptacji własnego ciała

� Poprawę orientacji czasoprzestrzennej

� Korzystne zmiany zachowania



� Głębszą identyfikację z własną płcią

� Ułatwienie interakcji społecznych

� Wzrost psychicznej oraz fizycznej integracji jednostki

� Regulację pracy narządów wewnętrznych

� Poprawę estetyki ruchu

� Zwiększenie umiejętności asertywnych

� Osiągnięcie stanu relaksacji

� Zmniejszenie zaburzeń równowagi
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� Terapeuta tańcem

� Psychoterapeuta tańcem



� Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 
www.choreoterapia.ptt-poznan.pl

� Instytut DMT

www.instytutdmt.pl
� Centrum Tańca Twórczego i Choreoterapii

www.choreoterapia.com.pl
� American Dance Therapy Association

www.adta.org



Terapia tańcem:

� nie jest leczeniem przyczynowym

� oddziałuje kompleksowo na funkcjonowanie 
psychosomatyczne i psychospołeczne

� skuteczność nie jest ograniczona do jednej grupy zaburzeń
psychicznych

� skuteczne zastosowanie nie ogranicza żadnej z technik 
leczenia biologicznego psychoterapeutycznego lub 
socjoterapeutycznego

� niezbędne jest wprowadzenie jednolitego systemu 
szkolenia choreoterapeutów
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„Człowieku, ucz się tańczyć
Inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieli
co z Tobą począć”.

Św. Augustyn z Hippony



Dziękuję za uwagę


