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POPIS KNIHY DRAMATERAPIE
Jedinečná publikace na českém trhu je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie,
speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z technik
arteterapie pro laickou veřejnost. Psychoterapeuti, vychovatelé i vedoucí dramatických
kroužků zde mohou najít inspiraci a informace o stále se rozvíjejícím oboru. Na poutavých
příkladech z praxe autor vysvětluje jednotlivé fáze terapie i konkrétních sezení. Zvláštní
pozornost si zaslouží část knihy věnovaná dramaterapeutickým sezením s mentálně
postiženými klienty.
DRAMATERAPIE - WIKI
Dramaterapie neřeší jen individuální traumata za účelem jejich přenosu nebo přesunutí do
vědomí. Pracuje se znaky a metaforami, využívá stylizaci a kreativitu. Je zaměřená na
rozvoj dovedností orientovat se a přiměřeně reagovat v různých sociálních situacích.
Dramaterapie Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází už ve čtvrtém vydání, je
nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných...
Škola akreditovaná pro obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová
terapie a obor muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody. Dramaterapii lze definovat jako
záměrné použití dramatických / divadelních postupů pro dosažení terapeutického cíle
symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu. Teoretický úvod do
dramaterapie Práce s vlastním tělem - techniky zaměřené na sebepoznání, tělesnou aktivaci,
pozorování a koncentraci Práce s klientem - techniky zaměřené na přímou práci s klientem,
techniky podporující motivaci a navozující důvěru, relaxační techniky Definice
„Dramaterapie je metoda pomáhající použitím dramatických (divadelních) postupů upravit
psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení. V
nabídce tříletého víkendového studia naleznete specializované programy muzikoterapie,
arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, ale i obor muzikoterapie - pěvecké a
hlasové metody, který se opírá zejména o metody zaměřené na práci s hlasem.
Dramaterapie je určena dětem se skrytými potřebami a přáními, které se rády vyjadřují
přirozeným hraním si na něco, na někoho. Program je vhodný pro děti, které se potřebují
pro ně uchopitelnou spontánní hravou formou zbavit stresu a uvolnit vnitřní napětí.
Dramaterapie podporuje rozvoj verbálních a neverbálních dovedností člověka a otevírá
prostor pro sdílení. Pro ty, kteří své dojmy nechtějí sdílet s ostatními, je dramaterapeutická
lekce hrou a prostorem pro odpočinek od vlastních životních rolí. Dramaterapie je
kreativně terapeutický přístup, jehož zrod spadá do 20. let 20. století.Využívá divadelních
prostředků pro nalezení příznivé rovnováhy v oblasti psychické, tělesné (somatické) a
kognitivní. Dramaterapie jako léčebně-výchovná disciplína, která využívá divadelních a
dramatických prostředků ke zmírnění důsledků psychických poruch i sociálních problémů a
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napomáhá integraci osobnosti. 3 Obsah: Úvod 4 1. Dramaterapie (Martin Dominik Polínek)
5 2. Teatroterapie (Martin Dominik Polínek) 10 3. Principy skupinové terapie (Martin
Dominik Polínek) 19 4. Záţitková pedagogika a výchovná dramika (Michal Růžička) 22 5.
Dramaterapie může být také používaná sjedinci se smyslovým a tělesným postižením. Na
základě klientely lze odvodit, že kdramaterapii mají profesně nejblíže speciální
pedagogové, psychologové, lékaři, sociální pracovníci a další DRAMATERAPIE Milan
ValentaMilan Valenta Milan Valenta Jedinečná publikace na českém trhu je nejen
vynikajícím textem pro stu-denty psychologie, speciální pedgaogiky a příbuzných oborů,
ale i zajíma- Jedinečná publikace na českém trhu je nejen vynikajícím textem pro studenty
psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do
jedné z technik arteterapie pro laickou...
DRAMATERAPIE - VALENTA MILAN | KNIHY GRADA
Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak.
rok 2018/2019 Bakalářské studium. Speciální pedagogika - dramaterapie Dramaterapie
Hlavní stránka › O knihovně › Projekty › Aktuální projekty › Expresivní terapie a prožitkové
aktivity › Dramaterapie Dramaterapeutické aktivity odbourávají stres, přinášejí nové
podněty a vedou ke zlepšení komunikace, improvizace, kooperace, exprese i spontaneity .
Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii,
projekci, interakcích a skupinové dynamice, prostřednictvím něhož dochází k propojení
rovin emocionální, racionální, smyslové a somatické. Všechny informace o produktu Kniha
Dramaterapie 4. vydání, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze
Dramaterapie 4. vydání. Dramaterapie jako léčebně-výchovná disciplína, která využívá
divadelních a dramatických prostředků ke zmírnění důsledků psychických poruch i
sociálních problémů a napomáhá integraci osobnosti. Prof. PaedDr. Valenta Milan, Ph.D..
Odborník v oblasti speciální pedagogiky - psychopedie a dramaterapie, vedoucí oddělení
expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje Ústavu speciálněpedagogických studií
UP v Olomouci, garant studia dramaterapie na pedagogické a filozofické fakultě UP v
Olomouci. Anotace. Studium je koncipováno jako neučitelské strukturované
(dvoustupňové) se zaměřením na speciální pedagogiku a dramaterapii. Náplní studia jsou
nejen teoreticky a informativně orientované disciplíny (např. základy speciální pedagogiky,
psychologie, psychopedie atd.), ale velký důraz je kladen na formativně a
terapeuticko-formativně orientované disciplíny. Tak se zrodil nápad vytvořit kroužek
Dramaterapie a pomoci dětem čelit obtížným situacím tím, že se na ně připraví - bezpečně,
nanečisto, když se to nepodaří, budou si situaci přehrávat tak dlouho, dokud nedopadne tak,
jak by chtěly. Dramaterapie má smysl díky přinesení změn individuálních nebo
skupinových skrze přímou zkušenost s divadelním uměním. Paradivadelní systémy
terapeutické povahy Psychodrama Dramatická improvizace určená k terapeutickým
účelům, kdy klient dramatizuje svoje zážitky. Dramaterapie Prodej skončil Jedinečná
publikace na českém trhu, která vychází už ve čtvrtém vydání, je nejen vynikajícím textem
pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým
nahlédnutím do jedné z technik arteterapie pro laickou veřejnost. Dramaterapie. 138 To se
mi líbí. FB stránka o Dramaterapii. MAUT - International Association of Art Therapies is a
civic association that aims to gather people interested in art forms of therapy (Art Therapy,
Music Therapy, Drama Therapy, Dance Movement Therapy) which have been currently
used within various professional sectors (Medicine, Psychology, Pedagog... Škola
akreditovaná pro obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová
terapie a obor muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody. Podporujeme zdravý vývoj dětí a
jejich osobnostní a sociální rozvoj. Nabízíme bezpečné prostředí určené výhradně dětem,
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ve kterém spolu s nimi hledáme způsoby, jak se vypořádat s těžkou situací, ve které se
nachází. Cílem je také zprostředkování prožitků, které dramaterapie přináší a které
účastníci na základě sebezkušenosti prožijí. Účastníkům bude představeno, jak je prožívání
vlastního těla důležité, jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit jak u sebe, tak i u klienta.
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