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Циљ предмета
Упознавање студената са: (1) теоријом, основним концептима, принципима, циљевима и
задацима Арт психотерапије; (2) Са методама и техникама рада; (3) Са савременим
истраживањима у овој области.
Оспособљављање студената: (1) за овладавање основним методама и техникама из Арт
психотерапије и (2) примену појединих техника Арт психотерапије у раду са неклиничком
популацијом.
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде оспособљен да: Покаже свеобухватно разумевање
теоријских знања и основних принципа Арт психотерапије и да овлада основним методама и
техникама рада и да је у стању да самостално примени поједине технике Арт психотерапије у
раду са неклиничком популацијом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефиниција Арт психотерапије/арт терапије; Историја развоја Арт психотерапије; Основни
принципи Арт психотерапије; Анализа психотерапијског процеса у Арт психотерапији; Значај Арт
психотерапије у третману особа са психичким сметњама, као и у превазилажењу проблема и
застоја у психолошком расту и сазревању; Креативни развој и психопатологија експресије;
Евалуација Арт психотерапије; Технике Арт психотерапије-мултимодални приступ; Слика као
екстензија селфа у симболичкој форми; Рад са сликом као: дијагностичким средством;
мотивационим средством; терапијски рад на промени слике.од почетног ка жељеном
(терапијски циљ); слика као прогностичко средство; Рефлектовање - огледање речи и слика;
Могућност и границе развоја Арт психотерапије; Будућност Арт психотерапије.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Анализа терапијских транскрипата. Увежбавање за примену појединих техника Арт
психотерапије у раду са неклиничком популацијом.
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