
Niepełnosprawność: to nie ograniczenie, ale wyzwanie

W ramach projektu „Od przedszkola do seniora” realizowany będzie moduł zajęć tanecznych dla osób
niepełnosprawnych.

Warsztaty oparte będą na elementach technik tańca współczesnego i towarzyskiego oraz gimnastyki twórczej
wg Rudolfa Labana,  która  pozwala na kreatywną pracę z  własnym ciałem. Tym,  co wynosi  tancerz  z  zajęć
techniką improwizacji  jest  ciągły  rozwój,  a  przede wszystkim rozwój  świadomości  ciała,  ruchu i  wyobraźni.
Zajęcia adresowane będą do osób pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych o alternatywnej motoryce. Taniec
wpływa na kształtowanie proporcjonalnej,  smukłej  sylwetki,  a także harmonijne funkcjonowanie wszystkich
grup mięśniowych. Ma również wpływ na poprawę sprawności fizycznej oraz kształtowanie określonych cech
motorycznych  takich,  jak:  wytrzymałość,  zwinność  (zdolność  precyzyjnego  i  szybkiego  władania  ciałem),
zręczność (ruchy manualne rąk), czucie czasu i przestrzeni, koordynacje. Dzięki tej formie aktywności można bez
pomocy z zewnątrz doskonalić swoje umiejętności. Taniec składający się z różnych gestów pozwala kształtować
i utrwalać nowe umiejętności i nawyki ruchowe wyraźnie określone pod względem rysunku przestrzennego,
dynamiki i czasu trwania ruchu.  Daje to możliwość poprawy precyzji i płynności w przebiegu ruchu. Możliwość
zastosowania różnorodnych form ruchowych i  zmienności  tempa podczas  tańca wzmacnia układ nerwowy,
wyrabia koordynację ruchową oraz kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową. Powtarzalność ruchu tanecznego
stanowi intensywny wysiłek, jednak przyjemne skojarzenia z tańcem oraz emocjonalne zaangażowanie w ruch
związany z muzyką, powoduje zwiększenie zainteresowania i mobilizuje potencjalne siły organizmu, co pozwala
na wykonywanie coraz trudniejszych zadań ruchowych. Bardzo ważne jest odkrycie nowych możliwości naszego
ciała, bądź przywrócenie zapomnianych funkcji, zwłaszcza w pracy w osobami niepełnosprawnymi. Rozwój sfery
motorycznej odbywa się dzięki pozytywnemu oddziaływaniu zajęć tanecznych na psychikę, dają one radość,
odprężenie, poczucie rozwoju i zdrowia. Ruch pomaga wyrazić siebie, ekspresję i korzystać z niewerbalnego
kontaktu, rozładowuje wiele codziennych napięć. Aktywność fizyczna pozwala na samorealizację, a stopniowe
odkrywanie  i  kształtowanie  umiejętności  tanecznych  buduje  poczucie  własnej  wartości  i  wiarę  we  własne
możliwości. Podczas tańczenia stajemy się świadomi również tego, jak emocje i doświadczenia ciała są ze sobą
połączone.

Zasady organizacji i realizacji zajęć:

1. Prowadzący: wykwalifikowana kadra Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach oraz studenci

2. Forma zajęć: grupowa

3. Liczba zajęć: 10 zajęć po 4 h (wraz z dojazdem – w projekcie przewidziano transport dla uczestników). 

4. Miejsce zajęć: Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5. Zajęcia adresowane są do młodzieży i osób dorosłych o niepełnosprawności ruchowej

6. Proponowany termin kursu: 19.09. – 30.09. (poniedziałek – piątek, 17:30-20:30 lub w weekendy – dokładny 
termin do ustalenia).

Dane kontaktowe: tel: 603665000, 32 208 36 32, mejl: agabila@poczta.onet.pl ooliwa@sum.edu.pl


