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Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са : теоријом, основним концептима, принципима, циљевима и задацима
Интегративне арт психотерапије; методама и техникама рада; савременим истраживањима у
овој области, као и оспособљавање студената за овладавање основним методама и техникама из
Интегративне арт психотерапије: као и примену неких од арт-терапијских техника рада у
клиничким и ванклиничким условима
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да покаже: свеобухватно и детаљно
разумевање теоријских знања из Интегративне арт психотерапије; овлада основним методама и
техникама рада из ове области: самостално примени знање о теорији, техникама и
интервенцијама у клиничкој и ванклиничкој пракси; самостално направи транскрипт сеансе из
Интегративне арт психотерапије
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава садржи: теоријски оквир и историјат арт психотерапија/арт терапије;
интегративни модел арт психотерапије и његове предности; фазе рада у Интегративној арт
психотерапији; успостваљање терапијског односа; установљњење терапијских циљева;
разумевање и рад са различитошћу; разумевање и рад са отпором; когнитивни фокус у
Интегративној арт психотерапији; емотивни фокус у терапијском раду; бихејвиорални фокус у
терапијском раду; интегративну перспективу; рад са трансфером и контратрансфером; рад са
одлукама и конкретним акцијама; проспективност - окретуност ка сврси/смислу и циљевима у
будућности; евалуацију и окончање терапије; методе и технике рада у Интегративној арт
психотерапији; етичка питања у психотерапијској пракси; Интегративна арт психотерапија у нашој
земљи и њена перспектива развоја
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Практична настава се састоји од израде психотерапијских транскрипта, дискусије о
транскриптима, групно супервизирање, консултације о изради завршног транскрипта из
Интегративне арт психотерапије.
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