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EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 

II.  EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA 

II.C.  Ruch  w rozwoju psychofizycznym 

 Intensywne stosowanie ruchu tanecznego przez dzieci i młodzież 

wynika z zakorzenionych potrzeb biologicznych i kulturowych. 

Podstawowym zadaniem zajęć ruchowych z elementami fabularyzacji 

jest wykorzystywanie tych powszechnie ujawnianych zamiłowań 

w procesie wieloaspektowego wspomagania rozwoju jednostki ludzkiej. 

Warto w tym miejscu wskazać najistotniejsze zastosowania tańca 

w edukacji i wychowaniu, potwierdzone rezultatami wieloletnich badań 

psychologiczno-pedagogicznych oraz doświadczeniami praktyki  

edukacyjnej.  

Wszelakie formy ruchu  wspomagają wszechstronny rozwój somatyczno-
motoryczny, a przede wszystkim: 
 rozwijają koordynację zmysłowo-ruchową; 
 pogłębiają świadomość funkcji własnego ciała i jego możliwości 

ruchowych; 
 wzmacniają w okresie dojrzewania akceptację własnego ciała 

i zmian zachodzących w jego budowie. 
 

Usprawnianie motoryczności w ogólnym procesie edukacji i wychowania, 
ma również znaczenie, gdy jest ona zredukowana defektem 
genetycznym (np. chorzy z zespołem Downa). Taniec staje się więc 
pierwszoplanowym elementem stosowanej przez nauczyciela  
pedagogiki zabawy wyzwalającej u wychowanka: 
 
 twórczą aktywność taneczną i muzyczną dzieci i młodzieży, 
 inwencję muzyczną, 
 ekspresję wokalną, 
 wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w muzykowaniu, 
 aktywne poznawanie dzieł muzycznych i tanecznych,  
 kreatywność,  
 wypowiedź językiem ciała tańca fabularyzowanego, 
 twórczy udział w grach integracyjnych i zabawach rozluźniających, 
 ekspresję tańca twórczego,  
 odczucia ciała, 
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 grupowe układanie i modyfikowanie tańców, improwizowanie 
tekstów piosenek, 

 poszukiwania i wybór gatunków tańca od folkloru do hip-hopu. 
 

Wybór wymienionych wyżej form aktywności ruchowej znacząco  
oddziałuje też w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Taniec w praktyce 
wychowawczej również wykorzystywany jest podczas rozwoju 
emocjonalnego wychowanka, głównie poprzez: 
 
 podtrzymywanie pojawiającej się już w okresie niemowlęctwa 

przyjemności      
 sensoryczno - motorycznej powiązanej z ruchem w zabawie 

później jako siły motywującej do praktykowania ruchu tanecznego 
w ciągu całego życia; 

 wykorzystywanie tańca dla celów higieny psychicznej wobec 
niekorzystnych dla  zdrowia przejawów tłumienia emocji w życiu. 
 

 Edukacja  taneczna ma swój udział w rozwoju poznawczym dzieci i 
młodzieży przez zastosowanie: 

 
 stymulacji łatwego przechodzenia jednostki przez kolejne fazy jego  

rozwoju; 
 zajęć z zakresu percepcji kinestetycznej i intelektualnej; 
 ćwiczeń rozwijających wyobraźnię oraz myślenie logiczne, 

przestrzenne i abstrakcyjne, w konsekwencji rozwijające 
inteligencję.  
 

 Wychowanie poprzez taniec służy wspomaganiu rozwoju cech 
społecznych wychowanka, przede wszystkim  poprzez: 
 
 rozwijanie kompetencji komunikacyjnych na płaszczyźnie 

pozawerbalnej, tj. wzbogacanie  możliwości przez ruch wymiany 
komunikatów i środków przekazywania treści artystycznych; 

 działanie w kierunku zacieśniania więzi w obrębie grupy 
i rozwijania  umiejętności współżycia z innymi. 
 

 Również oddziaływanie tańca, poprzez czynne uczestnictwo 
w zajęciach wpływa na pewno na rozwój osobowości dzięki: 
 
 kształtowaniu obrazu własnej osoby i dopełnianiu 

wszechstronności tego obrazu; 
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 intensywnemu rozwijaniu kreatywności wychowanka poprzez 
ekspresję  taneczną;   

 tworzeniu i współtworzeni większych kompozycji; 
 budzeniu  świadomości kulturowej i wrażliwości  na zjawiska    

estetyczne; 
 eliminowaniu  naskórkowości wypowiedzi;   
 kształtowaniu postaw tolerancji i otwartości.  

. 
Jest to wybór niektórych funkcji tańca w edukacji kulturalnej                                    

i wychowaniu. Okazuje się bowiem, że  preferencje określonych form 

ruchu sygnalizują konkretne pozytywne i negatywne cechy osobowości 

wychowanka: np. jego postawę wobec problemu i reakcje podczas jego 

rozwiązywania.  

 Szczególne preferencje dzieci i młodzieży oraz możliwości 

podejmowania aktywności twórczej i oddziaływania psychofizycznego na 

organizm młodego człowieka potwierdzają zasadność stosowania tańca 

również jako ważnego środka wychowawczego. Edukacja taneczna 

wobec  postępujących praktyk wykluczania sztuki tanecznej z aktywności 

młodzieży, jawi się jako ciągle niezbędna dziedzina intencjonalnego 

wychowania człowieka.  

Stymulowanie procesów rozwojowych jednostki towarzyszy 

doświadczeniom tanecznym  niezależnie od tego, czy były one 

podejmowane spontanicznie, czy planowo zorganizowane. Dzięki 

intencjonalnej edukacji tanecznej stymulacja ta jest kontrolowana, 

ukierunkowana i  korygowana, a rezultaty takich oddziaływań poddane 

są permanentnej weryfikacji. Owa intencjonalność odnosi się w tym 

przypadku zarówno do procesu nabywania przez jednostkę określonych 

kompetencji w zakresie tańca, jak również do procesu jej rozwoju 

psychicznego.   

 Zdaniem Mamine Sheets „oba te aspekty powinny być 

uwzględniane we wszelkich koncepcjach edukacji tanecznej i następnie 

znajdować odzwierciedlenie w praktyce.”   
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