Využití prvků arteterapie a dalších psychoterapeutických metod
1.
Neurobiologické aspekty detskej hry / Jana Vindišová -- slo -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa -- ISSN 0555-5574 -- Roč. 50, č. 2
(2016), s. 95-106.
Role volné hry v emocionálním a sociálním vývoji dítěte z pohledu
neurobiologie. Potřeba hry jako součást genetické výbavy a zároveň nutná
podmínka rozvoje zralého sociálního mozku. Negativní působení traumatických
událostí znemožňující volnou hru v podmínkách bezpečného vztahu. Implikace
pro praxi nedirektivní terapie hrou. Východiskem práce je teorie S. Porgese
popisující fungování autonomního nervového systému v podmínkách bezpečí a
ohrožení.
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2.
Nahmatej řeč a dotkni se jí / Helena Pálová -- cze
In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 63, č. 4 (2016), s. 19.
Autorkou článku je speciální pedagožka, předsedkyně Integrující poradny
Montessori v Hejnicích. Na základě pedagogického směru Montessori popisuje
postupy a pomůcky pro děti s vadou řeči a vysvětluje, v čem se liší od běžných
postupů. Na příkladu spolupráce s chlapcem s vývojovou dysfázií prezentuje
vybrané postupy, které v terapii využila - hmatová písmena, logopedická CD,
geometrickou komodu s úchyty. Základem bylo udržet chlapcovu schopnost
myšlení a účelněji ji využívat, rozvinout logicko-konkrétní myšlení a pokusit se
také o rozvoj myšlení abstraktního. Postupnými kroky dochází mezi terapeutem a
dítětem ke vzájemné pozitivní komunikaci s důvěrou.
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3.
Když se tón dotkne duše ... : muzikoterapie pomáhá tam, kde slova nestačí /
Pavlína Dubská -- cze
In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 63, č. 4 (2016), s. 10-12.
V muzikoterapii hudba není cílem, ale prostředkem; jako každá terapie je
využívána tam, kde je třeba pomoci (cíle psychoterapeutické, speciálně
pedagogické, rehabilitační). Autorka prezentuje účinky muzikoterapie na příkladu
devítiletého chlapce a vysvětluje procesy, při nichž klient dává nahlédnout do
svého vnitřního světa prostřednictvím hudby (aktivní muzikoterapie). Uvádí i
další příklady, kdy muzikoterapie zlepší problém klienta, zharmonizuje a obohatí
jeho osobnost. V příloze muzikoterapeutické techniky (skupinové, individuální).
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