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№
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Формиране на оценката по дисциплината

Хорариум
30
45
75
10
20
30
20
80
155
3,5
4
7,5
% от
оценката
10

Подготовка и представяне на емпирични изследвания на детската рисунка
Анализ на готови колекции от детски рисунки по 6 рисувателни теста и
2.
10
изработване на карта за наблюдение на групов рисувателен тест
3.
Самостоятелно изследване на деца с рисувателни техники под супервизия
10
4.
Изпит - писмена курсова работа върху проведените изследвания с деца и юноши
70
Анотация на учебната дисциплина:
Прави се обзор на различни типове арттехники (рисувателни, музикални, литературни и т.н.), като
основновният акцент е върху разнообразието на рисувателни методики. Когнитивните и
проективните интерпретации на експресивната дейност и продукция се въвеждат в контекста на
основни психологически теории: когнитивна, развитийната, хуманистична, психодинамична.
Интерпретират се характеристиките на изобразителните стилове (когнитивни и емоционални) като

отражение на стадиите на развитие и социализационните модели през различни възрастови
периоди. Изучаването на основни рисувателни техники от студентите става както на базата на вече
събран емпиричен материал, така и на създаването на самостоятелна колекция.
Курсът завършва с написване и защита на изследователски проект (курсова работа).
Предварителни изисквания:
няма
Очаквани резултати:
Курсът има за цел да запознае студентите с историята, методологията и използването на
арттехниките като специфичен инструмент за диагностична и консултативна работа с деца и юноши.
Рисувателните техники, с които се работи в курса, се въвеждат на основата на ръководствата за
прилагането им и в контекста на съвременни дискусии за възможностите и ограниченията при
интерпретацията на данните. Практическата работа на студентите се изразява както в анализ на
подготвени колекции от рисунки, така и в събирането и обработката на собствена самостоятелна
колекция. Индивидуалните задачи, които се осъществяват под супервизия, са насочени към
формирането на умения за приложение и контент-анализ на съвременни рисувателни техники в
работа с деца и юноши.
Учебно съдържание
№

Тема:

1

Арттехниките като инструмент в диагностичната, консултативната и
терапевтичната практика.
Развитие на арттерапията. Класификация и видове арттехники.
Основни психологически подходи в интерпретацията на експресивната дейност и
експресивната продукция:
психодинамичен; аналитичен; хуманистичен; развитиен; когнитивно-поведенчески.
Когнитивни и емоционални стилове в детските рисунки
Основни характеристики на изобразителните стилове като отражение на стадиите
на развитие и социализационните модели през различни възрастови периоди.
Диагностични и консултативни възможности на кинетичните рисувателни техники
в детска и юношеска вьзраст:
Кинетична рисунка на къща-дърво-човек ( R. Burns,1987);
Диагностични и консултативни възможности на кинетичните рисувателни техники
в детска и юношеска вьзраст:
Кинетична рисунка на семейство (R. Burns, S. Kaufman,1972);
Диагностични и консултативни възможности на кинетичните рисувателни техники
в детска и юношеска вьзраст:
Групови рисувателни тестове ( N. Seki,1994; M. Klepsch, L. Logie, 1982)
Изследване на когнитивните стилове в детските рисунки на пейзаж.
Техника на композиране на пейзаж ( H. Nakai, 1970-1991, E. Christova – Slabvcheva,
2010)
Развитийни признаци в рисунката на човешка фигура.
Нарисувай човек (Е. Koppitz,1968, Христова – Славчева, 2013)
Скринингов метод за изследване на емоционални и поведенчески проблеми при
деца и юноши
Нарисувай човек (Naglieri, J.A., T. J. McNeish & Ach. N. Bardos, 1991)
Емоционални стилове в нерепрезентативни рисунки
Метод на разделянето и оцветяването ( K. Murayama, 1995, Е. Христова – Славчева,
2005а,б)
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Други изобразителни техники за оценка на емоционални и когнитивни проблеми
Рисувателни тестове на R. Silver (2002)
Колажна техника ( H. B. Landgarten, 1993)
Подготовка и провеждане на теренно изследване с деца от предучилищна възраст
(теренно изследване)
Разработване на карта за наблюдение на групов рисувателен тест
Подготовка и провеждане на теренно изследване с деца от предучилищна възраст
(теренно изследване)
Подготовка на групово и индивидуално изследване с рисувателни тестове на деца
от 3 до 7 години
Психологически анализ на литературното творчество.
Хайку техниката (М. Iimori, 1994)
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Въпрос
Арттехниките като инструмент в диагностичната, консултативната и терапевтичната
практика.
Основни психологически подходи в интерпретацията на експресивната дейност и
експресивната продукция:
Когнитивни и емоционални стилове в детските рисунки
Кинетична рисунка на къща-дърво-човек
Кинетична рисунка на семейство
Групови рисувателни тестове
Техника на композиране на пейзаж
Развитийни признаци в рисунката на човешка фигура.
Скринингов метод за изследване на емоционални и поведенчески проблеми при
деца и юноши
Емоционални стилове в нерепрезентативни рисунки
Колажна техника
Психологически анализ на литературното творчество.
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Критерии за оценяване
Семестриалната оценка се формира по следния начин:


30% от семестриалните домашни работи



70% от финалния изпит върху писмена курсова работа

Общата оценка се определя по следния начин:


85-100% - отличен 6



70-84% - много добър 5



60-69% - добър 4



50-59% - среден 3



<49% - слаб 2

Дата: 9.01.2016

Съставил: доц. Евдокия Христова - Славчева
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