Využití prvků arteterapie a dalších psychoterapeutických metod
1. Muzikoterapie u lidí s poruchou autistického spektra / Matěj Lipský -- cze - Obsahuje bibliografické odkazy
In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na
arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč.
2015, č. 37 (2015), s. 71-77.
Autor se v příspěvku pokouší nastínit, v jakých oblastech může muzikoterapie
podpořit klienta s poruchou autistického spektra, na jakých cílech může být
vystavěna.
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klient ; speciální výchova
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http://katalog.npmk.cz/documents/445722
2. Mozaika v arteterapii / Jana Lukačovská -- cze -- Obsahuje bibliografické
odkazy
In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na
arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč.
2015, č. 37 (2015), s. 20-28.
Příspěvek je zaměřen na využití mozaiky v arteterapii, popisuje mozaiku jako
řemeslo, poukazuje na zkušenosti lidí s její výrobou a zdůrazňuje její
nezastupitelné místo v arteterapii.
arteterapie ; psychoterapie ; zkušenost ; výtvarný projev ; působení ; sebepercepce
; tvůrčí činnosti ; mozaika ; řemesla
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/445709
3. Africké bubny se staly přirozenou součástí expresivní terapie pro žáky se
speciálními potřebami / Vlaďka Holásková -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. (2015), s. 9.
Zapojení Základní školy Rýmařovská v Bruntálu do projektu Zavádění
expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
Moravskoslezském kraji. Absolvování kurzů muzikoterapie a arteterapie dvěma
speciálními pedagožkami školy a jejich týdenní zahraniční stáž na Slovensku.
Příklady zapojení prvků expresivní terapie do hodin hudební a výtvarné výchovy

při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s hlasem, rytmická
cvičení, používání etnických nástrojů, vyjadřování emocí pomocí barev apod.).
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