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Semestr Forma zaliczenia Punkty
ECTS

Studia  stacjonarne
ćwiczenia 30 2 3 zaliczenie 1

Zakres tematyczny przedmiotu: 

Humanistyczne podstawy technik relaksacyjnych (wspieranie i stymulacja rozwoju).
Stres – objawy i techniki jego redukcji. 
Trening autogenny Schulza.
Trening progresywny Jacobsona.
Wizualizacja jako proces kreatywności i ekspresji.
Masaż relaksacyjny (technika Aleksandra, refleksoterapia).
Świadome oddychanie. 
Joga i orientalne techniki relaksacyjne (tai-chi, zen-shiatzu).
Inne  techniki  relaksacyjne  wykorzystujące  pracę  z  ciałem  i  oddechem  –  techniki  medytacyjne  (ćw. 
Bensona), trans hipnotyczny, NLP, ćwiczenia Dennisona, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
relaksacja wg Wintreberta, bajki relaksacyjne.
Wykorzystanie koloroterapii i aromaterapii w relaksacji.
Muzykoterapia. 

Efekty kształcenia:

Zna metody i  techniki relaksacyjne oraz potrafi posługiwać się nimi praktycznie. 
Zdobywa umiejętność wyciszenia się i odprężenia oraz uwalniania stresu i uzyskania stanu relaksu. 
Nabywa umiejętność w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik relaksacyjnych.
Potrafi wykorzystać oraz samodzielnie tworzyć teksty do wizualizacji i bajek relaksacyjnych.

Warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest znajomość zagadnień, aktywność na zajęciach oraz umiejętności praktyczne.
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