Využití prvků arteterapie, animoterapie a dalších psychoterapeutických metod

Muzikoterapie / Jaroslav Řáda -- slo
In: Komenský -- [CZ] -- Roč. 116, č.9 (1991/92), s.417-418
Muzikoterapie a její používání v civilizovaných zemích. Vliv zpěvu na zdravotní stav dětí.
Výchova zpěvem a hudbou na zvláštní škole.
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Canisterapie ve Speciální škole pro žáky s více vadami, Blansko / Michaela Benešová -- cze - Obsahuje bibliografické odkazy: 3
In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství -- ISSN 1214-7230 [CZ] -- Roč. 2005, č.
42 (2005), s. 44-48.
Charakteristika alternativní formy terapie zdravotně postižených - canisterapie. Nástin jejího
vývoje a současný stav v ČR. Vznik a konkrétní zkušenosti s provozováním canisterapie ve
Speciální škole pro žáky s více vadami v Blansku u Brna. animoterapie ; živočich ; terapie ;
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Arteterapie pro tělesně postižené děti / Jana Jebavá -- cze In: Tělesná výchova mládeže
-- [CZ] -- Roč. 58, č.2 (1992), s.9-10.
Působnost výchovné síly umění. Specifické možnosti pozitivního vlivu na handicapovaného
jedince. Význam a hodnota výtvarné práce. Výuka arteterapie na katedře rehabilitace a
fyzioterapie FTVS UK.
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Arteterapeutické hry / Irena Bednářová, Ondřej Bednář -cze -- Obsahuje bibliografické
odkazy: 3

In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 12116858 [CZ] -Roč. 13, č. 8 (2007), s. 18-20.
Návrhy her vhodných jako nástroj osobnostní a sociální výchovy - techniky jsou určené jak
žákům, tak učitelům (v rámci dalšího vzdělávání, budování týmu apod.). Autoři popisují
jednotlivé hry, uvádějí seznam potřebných pomůcek, postup při realizaci i využití dané hry z
hlediska osobnostní a sociální výchovy.
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