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KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI 

SZAK:TANTÁRGYI PROGRAMOK 

 

 

I. ALAPOZÓ TANTÁRGYAK 

 

 

Tantárgy: A pszichológia biológiai alapjai 

Tantárgyfelelős: Dr. Márkus Attila 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A hallgatók rendelkezzenek azokkal az alapvető anatómiai és élettani alapismeretekkel, amelyek 

lehetővé teszik az alapvető tájékozódást a pszichológia biológiai alapjaiban és más, erre épülő 
képzési tárgyak megértését. 

 

Tematika: 

· Az idegrendszer morfológiája, feldolgozó- és asszociációs rendszerek 

· Az idegrendszer fejlődése, érése, apoptózis, plaszticitása, regenerációs képessége 

· Az idegsejtek elektromos tevékenysége: szinapszisok, transzmitterek, EEG 

· A központi idegrendszer alapműködései: szenzoros-, motoros funkciók és a kognitív 

rendszerek 

· Speciális szenzoros információk: látás, hallás, ízérzés, szaglás 

· A neurohormonális szabályzórendszer; belső elválasztású mirigyek 

· Az idegrendszer működését biztosító biológiai rendszerek: keringés, légzés, kiválasztás és 

az emésztőrendszer  

· A figyelem idegrendszeri struktúrái 

· A memória különböző formáinak neuronális rendszerei 

· A humánspecifikus működések (beszéd, olvasás, írás, számolás) morfológiai bázisai és azok 

funkcionális összefüggései 

 

Kötelező irodalom: 

· Donáth Tibor: Funkcionális anatómia; Medicina Kiadó; 2002 

· Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve; Medicina Kiadó; 2004 

· Márkus Attila: Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak; Akadémiai Kiadó; 2006 

· Ormai–Sándor: Élettan és kórélettan; Semmelweis Kiadó és Multimédia Kiadó; 2004 

· Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia; Medicina Kiadó; 2004 
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Tantárgy: Általános pszichológia 

Tantárgyfelelős: Dr. habil. Dúll Andrea 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A hallgatók ismerjék az észlelés és a mozgásszabályozás, a kognitív pszichológia, a motiváció és az 

emóció témaköreinek legfontosabb szakkifejezéseit, alapfogalmait. Rendelkezzenek az elvárható 

szinten áttekintéssel az általános pszichológia rendszere és alapjelenségei felett. Ismereteiket 

képesek legyenek felhasználni más képzési tárgyak megértéséhez, valamint önálló vizsgálatok és 

kutatások tervezéséhez. Rendelkezzenek olyan szakirodalmi rálátással, amely lehetővé teszi az 

ismeretek későbbi, önálló bővítését az előadásokon átadott elméleti keret alapján. 

 

Tematika: 

1. Az észlelés és a mozgásszabályozás kifejezéspszichológiai vonatkozásai 

A klasszikus pszichofizika és szignáldetekciós elmélet alapjelenségei: abszolút küszöb, 

különbségi küszöb, detekciós teljesítmény, működési jelleggörbe. Perceptuális elhárítás, 

amodális észlelés. A látás élettani alapjai, a fényintenzitás észlelése: a szem felépítése, a retina 

szerkezete, fotopikus és szkotopikus látás, világosságkontraszt és -konstancia, sötétadaptáció, 

árnyék. A legfontosabb észlelési illúziók. A mintázat-felismerés és alaklátás pszichológiai 

jellemzői: a tárgyészlelés, alakfelismerés és arcészlelés jellegzetességei, konstanciák, Gestalt 

alakszerveződési elvek, téri frekvenciák. A színlátás alapjelenségei és elméletei, színlátási 

zavarok, a színélmény, mint természetes kategória (Rosch). A tér és a mozgás vizuális észlelése: 

abszolút és relatív távolság, monokuláris és binokuláris jelzőmozzanatok, binokuláris versengés, 

mozgás-parallaxis, téri vakság, nagyságkonstancia, kiváltott (indukált) mozgás, látszatmozgás, 

a szem és a tárgyak mozgása, biológiai mozgás. Szenzo-motoros koordináció, haptikus 

érzékelés, kinesztézia, vesztibulo-motoros koordináció, vizuo-motoros koordináció. 

Mozgásszabályozás, információfeldolgozás és reakcióidő, szenzoros információ és feedback, 

motoros programok. 

 

2. A kognitív pszichológia kifejezéspszichológiai vonatkozásai 

Aktiváció, arousal, az aktivációs szint jellemzői. Lateralizáció, a két félteke szerepe az 

információfeldolgozásban, dominancia, kezesség, a kognitív funkciók féltekei eltérései, az 

érzelmi szabályozás féltekei eltérései. Tudat és tudattalan, tudatdefiníciók, a tudat funkciója és 

természete, tudatszintek, módosult tudatállapotok. Az alvás és álom pszichológiai vonatkozásai, 

alvás- és álomfunkció magyarázatok. Az alvás-ébrenléti ciklus szabályozása, viselkedéses és 

élettani jellemzők, a biológiai órák, aktiváló mechanizmusok, a teljesítmény napszaki 

változásai, az álom szerepe és funkciói, álommagyarázatok, szimbólumok. Az emlékezet 

alapjelenségei és modelljei. A rövid és a hosszúidejű emlékezet elméletei. Az emlékezeti 

feldolgozás szintjei. Véletlen (önkéntelen) tanulás, munkaemlékezet. Felejtési folyamatok, 

konszolidáció, interferencia, hanyatlás, inaktivitás, kiszorítás, elfojtás. Explicit és implicit 

emlékezet, amnézia. Emlékezés eseményekre, szövegekre, képekre, arcokra. A képzelet 

fogalma, modalitása, keletkezése, természete, műveletei. A mentális kép fajtái. Az intelligencia 

elméletei és mérése. Problémamegoldás és alkotógondolkodás. Kreativitás, intuíció, a 

kreativitás pszichológiai elméletei, a kreativitás és az intelligencia kapcsolata, a kreatív 

folyamat fázisai és jellemzői, a kreativitás és az analógiás gondolkodás kapcsolata, a belátás és 

az intuíció szerepe. 

 

3. A motiváció kifejezéspszichológiai vonatkozásai 
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A motiváció pszichológiájának főbb területei, történeti háttere, szemléletváltásai. Motivációs 

alapfogalma, ösztön, szükséglet, késztetés, cél, célirányos viselkedés, telítődés, homeosztázis, a 

megerősítés alapfogalmai. Elsődleges (homeosztatikus és nem-homeosztatikus) motivációs 

rendszerek, humánspecifikus motívumok, Maslow szükséglethierarchiája.  Utódápolás és 

kötődés: a kötődésgondolat gyökerei, az evolúciós szemlélet, Lorenz, imprinting, szenzitív 

periódus, szülői ráfordítás, Hermann, a megkapaszkodás ösztöne, a szociális mosoly 

megjelenése, idegen-félelem, kötődés, Harlow, Bowlby, Ainsworth, idegenhelyzet, kötődési 

típusok, a temperamentum szerepe, Spitz. Temperamentum és a kötődési stílus kapcsolata. A 

táplálkozás motivációja: fiziológiai, környezeti és kulturális tényezők. A menekülő viselkedés 

motivációja. Félelem és szorongás. A támadó viselkedés motivációja. Agresszió és düh. Undor 

és megvetés. Humán szexualitás. Humánspecifikus motiváció: kompetencia, öndetermináció, 

teljesítménymotiváció, önmegvalósítás szükséglete, transzcendencia igény (transzperszonális 

motiváció) Teljesítménymotiváció, a siker és a kudarc okai. 

 

4. Az emóció kifejezéspszichológiai vonatkozásai 

Az emóciók természete, funkciója, összetevői. Az emóció mint megzavaró és mint adaptív 

jelenség, az érzelmek megközelítésének csoportosítása, vegetatív arousal, alapérzelmek, kiváltó 

helyzet, érzelemkifejezés,(arckifejezés) értékelés, szubjektív élmény, az érzelemről és 

helyzetről alkotott gondolatok, az érzelem komponensei, érzelmek mint a természetes 

incentívek jelzői. Az emóció és motiváció kapcsolata. Érzelemkifejezés (egyetemessége, 

kommunikációja, arckifejezés): Wundt, fiziognómia, Darwin, az érzelemkifejezés 

egyetemessége, Ekman és Friesen, Argyle, faciális feedback, a kommunikáció csatornái, 

gesztusok, emblémák, poszturális kommunikáció, térközszabályozás, Hall, kinezika, 

Birdwhistell, a metakommunikáció és funkciója. Az érzelmek kulturális értelmezése. Érzelem, 

hangulat és megismerő folyamatok. Pozitív érzelmek: szeretet, szerelem, boldogság: 

rokonszenv és tényezői, intimitás és együttműködés, szerelem és szeretet viszonya, szenvedély 

és társszerelem, kötődési stílusok, párválasztási stratégiák (a szociobiológiai nézőpont), a 

szerelem empirikus vizsgálata, élvezet és örömteliség, az örömteliség elemei, az autotelikus 

élmény, áramlat és kultúra, áramlat és személyiség. 

 

Kötelező irodalom: 

Atkinson, R. L. és mtsai (2005). Pszichológia. Harmadik, javított kiadás.  

In: Bányai, É., Varga, K. (2012). Affektív pszichológia. Budapest: Medicina. 

Csépe, V., Győri, M., Ragó, A. (szerk.) (2007). Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem. 

Budapest: Osiris. 

Oláh, A., Bugán, A. (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Második, bővített kiadás. 

Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 

Sekuler, R., Blake, R. (2000). Észlelés. Budapest, Osiris.  
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Tantárgy: Személyiségpszichológia 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Bagdy Emőke 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

Cél a hallgatók bevezetése azokba a személyiségpszichológiai elméletekbe és modellekbe, 

amelyek a kifejezéspszichológiára vonatkozóan saját koncepciókkal rendelkeznek, valamint 

választ keresnek arra a kérdésre, hogyan rendez és gyógyit lelkileg az önkifejezés. Elérendő 

kompetenciák: a kifejezéspszichológiai és patológiai elméleteket kiegészítő ismeretanyag 

birtokolása és amplifikatív szemléletmód kialakítása 

 

Tematika: 

1. Klasszikus pszichoanalitikus pszichodinamikai modell. Alapfeltevések. Az álom, fantázia, 

szimbólumképzés/elrejtés, kerülőutas tudattalan önkifejezés-koncepció/, áttétel és kivetítés, 

testi utak/konverzió/ egovezérelt elhárításos utak, a tudatelőttes és tudattalan szerepe. Az 

alkotó önkifejezés magyarázó modelljei: „az elveszett paradicsom” feltámasztása, a 

szimbiózis reparációs elaboratív aktusa, az anyahiány „betöltése”.”Hermann Imre: a 

megkapaszkodási szükséglet frusztrációjának alkotó megoldásai. Térszemlélet és 

lelkiállapot összefüggései.  

2. Jung analitikus komplex-pszichológiai modellje. Archetípusok és alkotó folyamatok 

összefüggései. Személyes és kollektív tudattalan. Jung álom és  szimbólumelmélete/elrejtés 

helyett megmutatás/, a Selbst önkifejeződése /mandalák/, archaikus és individuális 

kapcsolódása a rajztevékenységben. A képiség és önkifejezés gyógyító hatásának 

magyarázata. 

3. Énpszichológiai és nárcizmuselméleti modellek. Kris: az én szolgálatában álló regresszió. 

Günter Ammon: a strukturális egodeficitek  /”ich Loch”/ és az anya-gyermek kapcsolat 

zavarai. A „pótlólagos énfejlesztés” expresszió útján.  Kernberg: a borderline 

személyiségszerveződés /struktúra-deficit/ és az alkotó önkiszabadítás összefüggései. Én-

gyógyítás-öngyógyítás, az ego és szelf harmonizálása. Kohut: a grandiózus szelf és 

„tartalmasításának” reparatív lehetőségei: az alkotás űr—betöltő szerepe. Winnicott: a 

fejlődés önkifejező kezdetei: a firkák gyógyhatása, az együtt rajzolás dinamikája.   

4. Kognitív fejlődéspszichológiai és neurolingvisztikai modellek. Asszimiláció /nyelve a kép/, 

akkomodáció és adaptáció. Egocentrikus asszimiláció, mint álomtevékenység. A 

szenzomotoros és szimbolikus sémák, mint önkifejező „regresszív„ utak. Piaget 

szimbólumelmélete. Regresszió és progresszió viszonya. A szimbolikus gondolkodás és 

pólusai: az expresszív mozgástól /játék, lejátszás/ a belső képzeleti képig és annak 

kivetüléséig /képi kifejezés. A műalkotás befogadása és a „megértés” történései Piaget 

nyomán.  

Tudatállapotok és alkotó folyamatok összefüggése. Neurolingvisztikai 

megközelítés: jobb agyféltekei folyamatok, képi áttételek, képi elaboráció. Érzékszervi 

nyelv /Bandler és Grinder/. A belső képek kifejezésének állapotrendező értéke. Kognitív 

korrekció a képi szint munkája útján. Mezei Árpád: a lelki érettség szintjei és az un. 

archaikus látásmód, valamint kifejezési forma összefüggései.  
 

Kötelező irodalom: 

· Ammon G. (1980): In: Császár Gy. (1980): Pszichoszomatikus orvoslás, 79-85. old. 

Medicina Kiadó, Budapest.  

· Bagdy E. (1994): Aszcenzionista motívumok és az ikaroszi sebződés nyomai Kondor Béla 

művészetében. Psychiatria Hungarica. IX. 3:249. old.  
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· Bagdy E. (2002): „Álmaink jelentése nyomában” és „Ember a világban – világ az 

emberben”. In: Kapitány Á., Kapitány G. (szerk.): Jelbeszéd az életünk. 216-219 és 220-

234. Osiris Kiadó, Budapest.    

· Freud S. (1946): A mindennapi élet pszichopatológiája. Novák Kiadó, Budapest. (Új kiadás: 

Animula Kiadó.) 

· Hermann I. (1943): Az ember ősi ösztönei. Pantheon Kiadó. 

· Hermann I. (1947): Térszemlélet és lelkiállapot összefüggései. Pszichológiai tanulmányok, 

Budapest.   

· Jung CG. (2000): Bevezetés a tudattalan pszichológiába. Európa Kiadó, Budapest.  

· Kernberg O.: In: Hamilton N.G.: Tárgykapcsolat-elméletek a gyakorlatban. Animula Kiadó, 

Budapest.   

· Klaniczay S. (2001): Tér és lélek. Animula Kiadó, Budapest.  

· Kohut H. A szelf analízise. Animula Kiadó, Budapest. 

· Mezei Á. (1984): Elméletek és művészetek. Gondolat Kiadó, Budapest.   

· Virág T. (2001): Gyógyító rajzolás. In: Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat. 97-

105. old. Animula Kiadó, Budapest.  

· Winnicott D.W. (2004), In: Pély B. (szerk.) A kapcsolatban bontakozó lélek. Pszichológiai 

Horizont, Mandátum Kiadó, Budapest.  
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Tantárgy: Pszichopatológia 

Tantárgyfelelős: Dr. F. Földi Rita 

Kreditérték: 4 

Oktatási módszer: előadás 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra feladatokkal 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A hallgatók kapjanak képet a legismertebb pszichés rendellenességekről, pszichopatológiai 

irányzatokról (neurobiológiai, pszichodinamikus, fenomenológiai és szociális tanulási modell) az 

osztályozási rendszerekről valamint a kapcsolódó diagnosztikai munkáról és a terápiás 

lehetőségekről. A kurzus zárásával a hallgatók képessé válnak a jellemző, vezető tünetek alapján a 

kórformák klasszifikációs rendszerében tájékozódni 

 

Tematika:  

· Normalitás és abnormalitás pszichológiai modelljei 

· Generalizált szorongás, fóbia 

· Pánikzavarok, kényszeres zavarok, stressz- zavarok 

· Hangulatzavarok (bipoláris zavar, unipoláris depresszió) 

· Evészavarok 

· Skizofrénia 

· Személyiségzavarok 

· Gyermek és serdülőkori zavarok 

 

Kötelező irodalom: 

· BNO-10 zsebkönyv DSM IV meghatározásokkal. Animula, Budapest. 1996. 

· Comer, R.J. (2000) A lélek betegségei. OSIRIS Kiadó, Budapest. 

· Gerő Zs.: szerk. (1993) A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. I-III. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

· Szakács F: szerk. (1990) Patopszichológiai Vademecum. Tankönyvkiadó, Budapest. 

· Szőnyi G.- Füredi J. szerk. (2000) A pszichoterápia Tankönyve. Medicina Könyvkiadó RT. 

Budapest. 

· Varga I.: szerk. (1992) Klinikai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest. 

 

Ajánlott irodalom: 

· Buda B.- Füredi J. szerk.: ( 1989) A neurosis változó arca.  Medicina, Budapest. 

· F. Földi R.: (2004) Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és 

viselkedészavarok diagnosztikájában. Pszichológiai Szemle  

· Linczényi A.: szerk. (1982) Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében Válogatás Ferenczi 

Sándor tanulmányaiból. Magvető, Budapest.  

· Petzgold, H.- Ramin, G.: (1996) Gyermek- pszichoterápia. OSIRIS Budapest. 
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II. KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI ALAPOZÓ TANTÁRGYAK 

 

Tantárgy: Rendszerszemléletű képelemzés 1. 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás 

 

·  

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

· A kurzus a rajzolás mint kommunikációs folyamat pszichológiai értelmezésével foglalkozik, 

célja a rendszerelemzési modelljének megismerése gyakorlati példákon keresztül. Az elérni 

kívánt kompetenciák közé tartozik a komponensek felismerésének és interakcióik 

elemzésének képessége a Sehringer-Vass modell alapján, valamint a teljesítmény, kifejezés, 

közlés és önkifejezés kvantitatív és kvalitatív elemzése. 

 

Tematika: 

· Kommunikációpszichológiai alapfogalmak 

· A rajzolás mint kommunikációs folyamat pszichológiai értelmezése 

· A rajz mint kommunikációs üzenet elemzése 

· Sehringer rendszerelemzési modelljének előzményei, felépítése és alkalmazási módja 

· A négy komponens: rajz, rajzoló, megítélő és kontextus 

· A komponensek hatféle interakciója, vizsgálati sorrend és tartalmi elemek 

· A megítélő és a kontextus kapcsolata: exploráció, anamnézis, heteroanamnézis 

· A rajzoló és a kontextus kapcsolata: hogyan hatott a teszthelyzet, a helyiség, az időpont a 

rajzolóra, instrukció, aktuális állapot, szcéna 

· A rajz és a kontextus kapcsolata: milyen kontextusból született a rajz, a rajz jelentése a 

tágabb életesemények és az életszakasz függvényében 

· A rajzoló és a rajz kapcsolata: aktuálgenezis, keletkezési folyamat, tesztviselkedés, 

modellreakciók 

· A rajzoló és a megítélő kapcsolata: tágabb értelemben és konkrét szinten, a rajzoló 

önértelmezései a rajzzal kapcsolatban 

· A rajz és a megítélő kapcsolata: „olvashatóság” és interakciós jelenségek  

· Teljesítmény, kifejezés, közlés és önkifejezés: elemzés kvantitatív és kvalitatív 

megközelítésben  

 

Kötelező irodalom: 

· Sehringer, W. (2000). Tárgy és módszer. Szemléletváltás a rajzvizsgálatban. Psychiatria 

Hungarica, 15, 379−384. 

· Sehringer, W., Vass, Z. (szerk.). (2005). Lelki folyamatok dinamikája a képi világ 

diagnosztikában és terápiában. Budapest: Flaccus  

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan  
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Tantárgy: Rajzfejlődés 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Kárpáti Andrea 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A hallgatók ismerjék a gyermekrajz fejlődésének életkori szakaszait és azok jellemzőit, a 

rajzfejlődés vizsgálatának módszereit standardizált feladatokkal és tesztekkel. Ismerjék a vizuális 

tehetség megnyilvánulási formáinak lehetőségeit, beleértve a különböző médiumokat is, valamint a 

vizuális tehetség mérési eljárásait. Legyenek képesek a rajz alapján a gyermek kognitív 

fejlettségének megállapítására, figyelembe véve a lehetséges artefaktumokat is. 

 

Tematika: 

· A vizuális alkotás korszakai  I.:  Firka-korszak 

· A vizuális alkotás korszakai II.: 2 - 5 éves kor 

· A vizuális alkotás korszakai III.: 5 - 9 éves kor 

· A vizuális alkotás korszakai - „gyermekrajz-fejlődés” IV.: 10- 14 éves kor 

· A vizuális alkotás korszakai - „gyermekrajz-fejlődés” V.: 15- 18 éves kor 

· Vizuális képességek fejlődése különböző médiumokban 

· A rajzfejlődés vizsgálata standardizált feladatokkal és tesztekkel.  

· A vizuális tehetség I. : Juveniliák. Híres magyar alkotók ifjúkori munkái a 19-20. 

századból 

· A vizuális tehetség II.: Tehetség-felismerés: a Clark Ábrázolóképesség teszt (CDT). 

Tehetséggondozási módszerek  

· Kreativitás és vizuális alkotóképesség: a Kreatív Gondolkodás Teszt rajzi feladata 

· Művészetterápia I.: diagnosztikai eljárások. Én-szimbolizációs rajzi feladatok,  

· Művészetterápia II.: terápiás eljárások. „Vizuális napló”, Vizuális Narratív Teszt (VNT) 

 

Kötelező irodalom: 

· Feuer Mária (2000): A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Budapest: Akadémiai Kiadó 

· Kárpáti Andrea (2001): Firkák, formák, figurák - a vizuális nyelv fejlődése a 

kisgyermekkortól a kamaszkorig. Pécs: Dialóg Campus Kiadó 

· Kárpáti Andrea (2005): A kamaszok vizuális nyelve. Budapest: Akadémiai Kiadó 

· Kárpáti Andrea szerk. (1995): A vizuális képességek fejlődése. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó 
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Tantárgy: Rendszerszemléletű képelemzés 2. 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A tanegység célja az SSCA képelemzési modell alkalmazásának alapszintű elsajátítása. A kurzus  

során elérni kívánt kompentenciák: a hallgató legyen képes 

- a rajzvizsgá     űtermékforrásainak felismerésére 

- fenomenológiai térkép készítésére 

- kontextuselemzés alkalmazására  

- a rajzfolyamat elemzésére 

- fenomenológiai leírás alkalmazására 

- az intuitív elemzés technikáinak alkalmazására 

- az egészleges elemzés alkalmazására 

- az itemanalízis (SSCA 6. lépés) alkalmazására 

- az esszencia felismerésére. 

 

Tematika: 

· Az SSCA általános elvei.  

· A rajzvizsgálat moderátorváltozói és műtermékforrásai: az életkor, a nem, a kezesség, a 

kézügyesség és a művészi tehetség, az aktuális élethelyzet és a testi-lelki állapot hatása. 

· Az előzetes kontextuselemzés és a fenomenológiai elemzés módszere és alkalmazása.  

· Az aktuálgenezis általános elvei: folyamatelemzés, vonalirányok, vonalak sorrendje, 

grafémarepertoár 

· Az intuitív és az egészleges elemzés alkalmazása. Befogadás szemlélődő attitűddel, az öt 

legfontosabb jellemző, listák módszere, motoros és kinesztetikus empátia, vizualizálás, 

empátiás kérdezés, egyetlen mondatos jellemzés. 

· A rajz esszenciájának felismerése: mintázatok azonosítása, magasabbrendű mintázatok 

azonosítása és a pszichológiai lényeg kiemelésének módszere. 

 

Kötelező irodalom: 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2011). A hétlépéses képelemzési módszer. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan  

 

 
  

http://www.flaccus.hu/temakoronkent/tartalomreszletek.jsp?konyv=9148
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Tantárgy: Formai-szerkezeti elemzés 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A hallgatók részletesen megismerik a formai−szerkezeti elemzés fogalmát, szerepét, indikációját, 

egyes pszichológiai kórképek formai-szerkezeti megjelenését. Elérendő kompetencia, hogy a 

hallgatók legyenek képesek a fontos formai−szerkezeti jellemzők felismerésére és szerezzenek 

gyakorlatot a helyes azonosításban. Kerüljék el a jellegzetes észlelési tévedéseket. Ismerjék a 

formai−szerkezeti jelzések pszichológiai jelentéstartalmát és legyenek képesek ezt mintázatok 

formájába értelmezni. 

 

Tematika: 

· A formai−szerkezeti elemzés fogalma, jelentősége, szerepe, indikációja 

· A formai−szerkezeti elemzés helye a képelemzés egészében 

· Egyes pszichológiai kórképek formai-szerkezeti megjelenése 

· Jellegzetes észlelési tévedések 

· A formai−szerkezeti jegyek leíró taxonómiája 

· Nézet és perspektíva 

· Méret és arányok 

· Szimmetria 

· Pozíció 

· Vonalminőség 

· Árnyékolás 

· Részletezés 

· Perszeveráció és ismétlés 

· Zártság-nyitottság 

· Transzparencia 

· Torzítások és kihagyások 

· Grafémák 

 

Kötelező irodalom: 

· Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. 

(Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 

· Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 

· Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai 

vademecum II/2. Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan  
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Tantárgy: Színpszichológia 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A tantárgy az általános lélektani alapokra épülve bevezetést ad a színek pszichológiájába. A képzés 

célja, hogy a hallgatók ismerjék a színtani alapfogalmakat, a tipikus színpszichológiai 

vizsgálómódszereket, az egyes színek archetipikus, kulturális és egyedi pszichológiai 

vizsgálómódszereit és pszichológiai jelentését. 

 

Tematika: 

· A fény hullámtermészetének jellemzői 

· A színek alapvető dimenziói: árnyalat, világosság, telítettség 

· Pszichológiai szín, színérzet, színkontraszt, színáthangolódás 

· Színkeverés, alapszínek, metamerek 

· Milyen színek tetszenek az embereknek? 

· Színpreferencia 

· A színek feszültségkeltő hatása 

· Színdominancia és formadominancia 

· Színhasználat a ház-, fa-, ember rajzokban 

· A színek szimbolikája: archetipikus, kulturális és egyedi jelentés 

· Az egyes színek kulturális és archetipikus jelentése 

· Pszichológiai színtesztek 

 

Kötelező irodalom: 

· Barrow, J. D. (1998). A művészi világegyetem. Budapest: Vince, 206-220. 

· Herskovits, M. (1988). A színpiramis teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (szerk.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum II/3. Budapest: Tankönyvkiadó, 186-273. 

· Kardos, L. (1978). Általános pszichológia. Budapest: Akadémiai, 37-47. 

· Mérei, F. (1988). A Lüscher-teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (szerk.). Pszichodiagnosztikai 

vademecum II/3. Budapest: Tankönyvkiadó, 163-186. 

· Schuster, M. (2005). Művészetlélektan. Budapest: Panem, 65−68. o. 

· Sekuler, R., Blake, R. (2000) Észlelés. Budapest: Osiris, 205-240. 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

 

Ajánlott irodalom: 

· Berger, R. (1973). A festészet felfedezése I, Budapest: Gondolat, 269-296. 

· Cole, Alison (1994). A szín. Budapest: Park. 

· Farkas, A. (1993). Az újraalkotás, mint kísérleti módszer Piet Mondrian-képek vizsgálatára. 

Pszichológia, 13, 67-114. 

· Goethe, J. W. (1983). Színtan - Művészet és elmélet. Budapest: Corvina. 

· Hruska, R. (1956). Általános színtan és színmérés. Budapest: Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó. 

· Itten, J. (1978). A színek művészete. Budapest: Corvina. 

· Nemcsics, A. (1985). Színtan - Színdinamika. Budapest: Tankönyvkiadó. 

· Nemcsics, A. (1990). Színdinamika. Színes környezet tervezése. Budapest: Akadémiai. 

· Rókusfalvy, P., Povázsay, É., Sipos, K., Halmi, Gy. (1971). Az affektivitás vizsgálata. A 

Lüscher-teszt alkalmazási lehetőségei és standardizálása. Budapest: Akadémiai, 14-63. o. 
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· Eysenck, M. W., Keane, M. T. (1997) Kognitív pszichológia. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 281-82. 
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Tantárgy: A kifejezéspszichológiai kutatás módszertana 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, önálló munka megbeszélése 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A képzés felkészít olyan tudományos kutatómunka végzésére, amely kifejezéspszichológiai 

kérdést válaszol meg korszerű és a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő módszertannal. 

Megbeszélésre kerülnek a kompetenciahatárok és a vonatkozó etikai kérdések, a pszichológiai 

kísérletezés alapfogalmai és metodológiája. A kurzus elvégzéséhez a hallgatók önálló 

kutatómunkát is végeznek oktatói szupervízióval. Az elérni kívánt kompetencia a 

kifejezéspszichológia kísérletek vagy vizsgálatok megtervezésének és elvégzésének képessége a 

hallgatók alapdiplomájának függvényében. 

 

Tematika: 

· A kifejezéspszichológiai kutatás módszerének etikai kérdései 

· Kompetenciahatárok 

· A pszichológia kutatás metodológiai paradigmái és módszerei 

· A kísérletezés alapfogalmai 

· Hipotézis, függő- és  független változók, kontrollcsoport 

· Pszichometriai alapfogalmak, minta, populáció, reprezentatív minta. 

· A megbízhatóság, validitás típusai és mérési módszerei 

· A kísérletek típusai: egy- és többváltozós kísérletek, független és függő csoportok 

alkalmazása 

· A szakirodalmi tájékozódás módszerei 

· Statisztikai programok használata 

· A tudományos közlemények készítésének formai és tartalmi szabályai 

· A kutatási témák meghatározása, a kutatási tervek kidolgozásánál elindítása, a várható 

nehézségek felmérése 

· A pszichológiai kutatás metodológiai paradigmái: A kísérleti, a korrelációs és a kvalitatív 

kutatási stratégiák összehasonlítása 

· Kérdőívek és skálák. A kérdőíves vizsgálat módszertani kérdései, alapjellemzői 

· Adatgyűjtés és –feldolgozás kérdőívvel, skálával 

· A megfigyelés módszertani alapkérdései, típusai, technikái 

· Megfigyelési kategóriarendszer kidolgozása és az adatfeldolgozás 

· Az interjú mint kutatási  módszer.  Kvantitatív és kvalitatív interjú stratégiák 

· Az interjú kidolgozásának menete, az adatok feldolgozása 

  

Kötelező irodalom: 

· Atkinson, R. L. és mtsai (2005). Pszichológia. Budapest: Osiris. Harmadik, javított kiadás. 

Statisztikai módszerek és mérés c. fejezet 

· Carver, C. S., Scheier, M. F (1998). Személyiségpszichológia. Budapest: Corvina, 52-70. o. 

· Szokolszky Ágnes (2004). Kutatómunka  a pszichológiában. Metodológia, módszerek, 

gyakorlat. Budapest: Osiris kiadó 
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III. SPECIÁLIS KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI TANTÁRGYAK 

 

Tantárgy: Klasszikus rajztesztek 1. 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A cél két klasszikus rajzvizsgálati téma: a házrajzok és az állatrajzok pszichológiai elemzésének 

elsajátítása. Az elérni kívánt kompetencia, hogy a hallgatók rendelkezzenek áttekintéssel a felsorolt 

témák elemzésének módszereiről és itemanalíziséről. Fontos elvárás, hogy képesek legyenek a 

tanult ismeretek alkalmazására mintázatelemzési módszerrel. 

 

Tematika: 

· A klasszikus rajztesztek itemanalízise: házrajzok és állatrajzok 

· A házrajzok pszichológiai elemzésének módszerei. 

· A ház általános szimbolikája.  

· Énpszichológiai elemzés. 

· Buck mennyiségi és minőségi mutatói.  

· Formai és strukturális jellemzők a házrajzokban.  

· Itemanalízis mintázatokban. A tető, a falak, az ajtó, az ablakok szimbolikus értelmezése. A 

kémény és a füst. A ház perspektívája, a talajvonal, a kerítés, a házhoz vezető út. Különleges 

jegyek.  

· A ház ábrázolásának sajátosságai a gyermekrajzokban.  

· A két ház-teszt. 

· Az állatrajzok pszichológiai elemzésének története 

· Általános elvek az állatok szimbolikus értelmezéséhez.  

· A látens állatkép.  

· A háziállatok, a vadállatok, a mitikus állatok, a szörnyalakok és az antropomorf állatok 

pszichológiai jelentése. Fóbiához kapcsolódó állatok.  

· Az állatok verbális címkézése.  

· A leggyakoribb állatfajok speciális jelentése. 

 

Kötelező irodalom: 

· Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest. 

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan 
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Tantárgy: Klasszikus rajztesztek 2. 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A szeminárium két klasszikus rajzvizsgálati témával, a farajzok és az emberrajzok pszichológiai 

elemzésével foglalkozik. Az elérni kívánt kompetencia, hogy a hallgatók rendelkezzenek 

áttekintéssel a felsorolt témák elemzésének módszereiről és itemanalíziséről, és ismerjék a releváns 

pszichológiai jellemzők értelmezését.. Fontos elvárás, hogy képesek legyenek a tanult ismeretek 

alkalmazására mintázatelemzési módszerrel. 

 

Tematika: 

· A klasszikus rajztesztek itemanalízise: a farajzok és az emberrajzok értelmezése 

· A Farajzok pszichológiai elemzésének alapjai 

· Koch, Bolander, Buck farajz-tesztje és későbbi módosításai.  

· A fa ábrázolásának fejlődése a gyermekrajzokban.  

· A fa általános szimbolikája.  

· Globális jegyek a farajzokban.  

· A farajz formai elemzése.  

· Itemanalízis: a rajzolt fa fajtája. Az évszak és a fa életkora. A gyökér, a törzs, a lomb és az 

ágak ábrázolásának értelmezése. Talajvonal. Gyümölcsök, kéreg és más járulékos jegyek. A 

halottnak rajzolt fa.  

· Vitatott kérdések: a traumára utaló jelek és az idő meghatározásának módszerei 

(Wittgenstein-index; Koch ill. Bolander képlete). 

· Az emberrajzok pszichológiai elemzésének alapjai 

· A mozgás, a rajzolt alakok neme, a szimmetria, a középvonal, a méret és az elhelyezés, a 

figura állása, a perspektíva és a vonalminőség konfigurációinak értelmezése.  

· A testrészek és a ruha szimbolikája.  

· Machover klasszikus konfliktusjegyei.  

· Koppitz konfliktusjegyei (Emotional Indicators).  

· Longitudinális összehasonlítás és személyiségszintek az emberrajzokban. 

 

Kötelező irodalom: 

· Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. 

(Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 

· Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 

· Harsányi, I. (1965). Lombos és lombtalan fák rajzolásának problémája. Magyar 

Pszichológiai Szemle, 12, 197-198. 

· Harsányi, I. (1968). Iskolások családrajza mint a családi relációk és az önértékelés 

feltárásának eszköze. Pszichológiai Tanulmányok VIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. 171-

195. 

· Harsányi, I. és G. Donáth, B. (1978). A farajzvizsgálat. Magyar Pszichológiai Szemle, 35, 3-

18. 

· Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai 

vademecum II/2. Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  
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· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan 

 

Tantárgy: Dinamikus rajzvizsgálat 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Hárdi István 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a dinamikus rajzvizsgálat helyét a 

kifejezéspszichopatológiában, elméleti alapjait, alkalmazásának indikációit és módszerét. Az elérni 

kívánt kompetencia a dinamikus szemlélet, a longitudinális elemzés és specifikusan a dinamikus 

rajzvizsgálat módszerének alkalmazása. 

 

Tematika: 

· A dinamikus rajzvizsgálat története és helye a kifejezéspszichopatológiában 

· Zajláselemzés és dinamikus rajzvizsgálat 

· Elméleti alapok 

· A dinamikus rajzvizsgálat módszere és a feldolgozás módja 

· Formai kategóriák 

· Tartalmi kategóriák 

· A dinamikus állatrajzvizsgálat 

· A személyiségszintek 

· Az időbeli szempontok 

· A szkizofrénia dinamikus képi világa 

· Affektív kórképek dinamikus rajzvizsgálata 

· Szenvedélybetegségek dinamikus rajzvizsgálat 

· Az értelmi fogyatékosság dinamikus rajzvizsgálata 

· A demencia dinamikus rajzvizsgálata 

· A képi kreativitás a dinamikus rajzvizsgálat tükrében 

· Terápia, munka, rehabilitáció 

· A graffiti jelensége a dinamikus rajzvizsgálat megvilágításában 

· A dinamikus rajzvizsgálat legújabb fejleményei 

 

Kötelező irodalom: 

· Hárdi I. (1965). A dinamikus rajzvizsgálat értelmezése. In: Pszichológai Tanulmányok VII. 

Akadémiai Kiadó, Bp., 285-293. 

· Hárdi I. (1967). Konfrontáció a dinamikus rajzvizsgálatban. In: Magyar Pszichológiai 

Szemle XXIV., (4), 527-531. 

· Hárdi I. (1991). Dinamikus állatrajzvizsgálat. In: Psychiatria Hungarica, 4, 279-290. 

· Hárdi, I. (1993). A dinamikus rajzvizsgálat 40 éve. Psychiatrica Hungarica, 8, 5, 439–450. 

· Hárdi, I. (2000). Kép és lélek. Psychiatria Hungarica, 15, 4, 369-379. 

· Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 

· Hárdi, I. (2005). Képi kifejezés és a tudattalan. Pro Philosophia Füzetek 42, 95-105. 

· Vass, Z. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat személyiségszintjei és a pszichológiai 

differenciáció. Psychiatrica Hungarica, 17 (1), pp. 30-49.  

· Vass, Z. (2005). A dinamikus rajzvizsgálat fogalmának fejlődési szakaszai Hárdi István 

életművében: történeti áttekintés. In: Sehringer, W., Vass, Z. (szerk). (2005). Lelki 

folyamatok dinamikája a képi világ diagnosztikában és terápiában. Budapest: Flaccus, 15-

38.  
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· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan 

 

 

Tantárgy: Specifikus kórképek képi kifejeződése 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A kurzus ismerteti az egyes rajzi vizsgálómódszerek indikációit és kontraindikációit, különös 

figyelemmel a pozitív szemléletre,az egészség és a produktivitás képi kifejeződésére. 

Megbeszélésre kerülnek azok a mintázatok is, amelyek jól körülhatárolható módon jelentkeznek 

bizonyos kórképekben. Az elérni kívánt kompetencia a tesztek alkalmazásának és értelmezésének 

képessége. 

 

Tematika: 

· A képi kifejezés pszichopatológiájának története, mérföldkövei, nemzetközi szervezetek 

· A képi kifejezés kórkép-specifikusságának problémája 

· Tünetek és a személyiség működése kifejezéspszichológiai megközelítésben 

· Az egészség és a normalitás sokféle megközelítése és definíciós problémái 

· Pozitív megközelítés: az egészség és a produktivitás képi kifejeződése 

· A „szokatlan jelenségek” felismerési módjai 

· Klasszikus projektív konfliktusindikátorok 

· Egyes rajzi vizsgálómódszerek indikációi és kontraindikáció 

· Egészséges személyek rajzi vizsgálómódszerei 

· A neurotikus spektrumba tartozó kórképek specifikus képi világa 

· Az affektív kórképek specifikus képi világa 

· Az intelligenciadeficit képi kifejeződésének problémája 

· A neurológiai kórképek képi jellegzetességei és vizsgálati módszerei 

· A pszichotikus kórképek specifikus képi világa 

 

Kötelező irodalom: 

· Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 

· Jakab, I. (1998). Képi kifejezés a pszichiátriában. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  

Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: 

L’HarmattanTantárgy: Speciális rajztesztek 1. 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A kurzus során olyan teszteket ismernek meg a hallgatók, amelyek kevéssé ismertek hazai szakmai 

körökben. Minden módszer indikációval, tesztfelvételi instrukciókkal és értelmezéssel kerül 

ismertetésre, és a hallgatók gyakorlatban is dolgoznak velük. Az elérni kívánt kompetencia a tesztek 

alkalmazásának és értelmezésének képessége. 
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Tematika: 

· speciális fa- és emberrajz-vizsgálati módszerek 

· a Stora-féle négy fa-teszt, a fa-család, a háromfa-teszt módszere és értelmezése 

· a Koppitz-féle Human-Figure-Drawing teszt 

· Ember az esőben (Hammer) 

· Rosenberg Draw-A-Person teszt 

· Caligor-féle 8CRT 

· többszemélyes rajzvizsgálat: a közös rajzok, páros rajzok értelmezése 

· a csoportos rajzok pszichodinamikai elemzése 

· művészeti családterápiás és párterápiás technikák 

· ötlépéses terápiás intervenciós modell (Körök Teszt) 

· a projektív anya-gyerek rajzok részletes elemzése 

· a projektív útrajzok pszichológiai értelmezése 

 

Kötelező irodalom: 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan  
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Tantárgy: Speciális rajztesztek 2. 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A kurzus során olyan teszteket ismernek meg a hallgatók, amelyek kevéssé ismertek hazai szakmai 

körökben. Minden módszer indikációval, tesztfelvételi instrukciókkal és értelmezéssel kerül 

ismertetésre, és a hallgatók gyakorlatban is dolgoznak velük. Az elérni kívánt kompetencia a tesztek 

alkalmazásának és értelmezésének képessége. 

 

Tematika: 

· az időrajzok kiértékelése 

· az élettér-teszt részletes kiértékelési módszere 

· a tárgykapcsolatok, az identitás, az interperszonális kapcsolatok vizsgálatának módszere és 

értelmezése 

· a kötődési és a szeparációs index kiszámítása, sztenderdjei és értelmezése.  

· példák tipikus tesztválaszokra, klinikai példák és esettanulmányok 

· a kétdimenziós élettér-teszt 

· a sokdimenziós rajzteszt felvétele, értelmezése, az egyes mutatók kiszámítása és 

pszichodiagnosztikai jelentése 

· a színjáték-teszt és az egyedi színkulcsok módszere 

· színes ház-, fa- emberrajzok, ujjalfestés 

· esettörténetek és példák  

· képzőművészeti alkotások pszichológiai elemzésének lehetőségei és korlátai 

 

Kötelező irodalom: 

· Moussong−Kovács, E. (1982). Kreativitás és esztétikai érték az idő ábrázolásában. In: 

Benson, K., Moussong−Kovács, E. (szerk.): Kreativitás és deviáció. Budapest: Akadémiai. 

· Moussong−Kovács, E. (1994). Az óra túlmutat az időn. Magyar Pszichológiai Szemle, 34, 

3−4, 254−262. 

· Moussong−Kovács, E., Naboulsi, M. (2000). Időrajzok. Psychiatria Hungarica, 15, 4, 385. 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan 
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Tantárgy: Gyermekrajzok elemzési módszerei 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a gyermekrajz elemzésének történetét és 

pszichológiai módszereit. Ehhez ismerniük kell a gyermekrajz és a felnőttrajz különbségeit, a 

rajzfejlődési szakaszok pszichodiagnosztikai jelentőségét és anomáliáit, a fejlábember és a 

pálcikaember jelentését, az életkori normákat, a tipikus patológiás fejlődésmenetek alaptípusait és a 

korszerű gyermekrajz-elemzési módszereket. Az elérni kívánt kompetenciák a gyermekrajzok 

egészséges és patológiás sajátosságainak felismerése és pszichológiai értelmezése. 

 

Tematika: 

· A gyermekrajz elemzésének történeti áttekintése 

· A gyermekrajz és a felnőttrajz különbségei 

· Az elmebeteg és a gyermek rajzának analógiái és különbségei 

· Rajzfejlődés pszichodiagnosztikai szempontból 

· Firkatípusok, Kellogg, majomfirkák vs. gyermekfirka 

· A fejlábember és a pálcikaember jelentése gyermeknél és felnőttnél 

· Az emberalak és a fa fejlődési stádiumai 

· Fejlődési szakaszok (Luquet) 

· Életkori normák (Osterrieth-Cambier) 

· Szokatlan fejlődésmenet: értelmi retardáció, autizmus, érzelmi zavarok, fotografikus 

realizmus 

· Sehringer elemzési javaslatai és módszerei 

· Szimbólumelemzés: archetipikus, kulturális és egyedi szimbolika. A szimbólumelemzés 

előnyei és problémái 

· A szimbólumelemzés három alapszabálya. A szimbólumok három jelentésrétege 

· Pszichoanalitikus szimbólumelemzés. A freudi szimbólumelemzés a rajzvizsgálatban. A 

látens tartalom manifesztté alakulása a rajzokban 

· A gyermekrajz elemzésének pszichodiagnosztikai módszerei 

 

Kötelező irodalom: 

· Gerő, Zs. (1996). Visszapillantás P. O. festőművész gyermekkori rajzaira. Magyar 

Pszichológiai Szemle, 36, 393-408. 

· Gerő, Zs. (2002). A gyermekrajzok esztétikuma és más írások. Budapest: Flaccus. 

· Hajnal, Á. (1995). A rajzvizsgálat helye a pszichodiagnosztikában. Budapest: SOTE 

Magatartástudományi Intézet MAPET-Végeken Alapítvány (Magatartástudományi füzetek 

2.), 3-28. 

· Halász, A. (1993). A családrajz jelentősége a gyermekterápiában. In: A gyermek-

pszichoterápia elmélete és gyakorlata, III. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

· Kárpáti Andrea szerk. (1995): A vizuális képességek fejlődése. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

· Mérei, F, V. Binét, Á. (1975). Gyermeklélektan. Budapest: Gondolat. 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  
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Tantárgy: Hagyományos és speciális családrajzok 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A kurzus a családrajzok értelmezésének hagyományos újabb módszereit ismerteti. A hallgatók 

képesek lesznek a célnak megfelelő családrajz-típus kiválasztására, egyeid családrajzok 

értelmezésére és több családrajz közös információinak integrálására. A tematika része az is, hogy 

különböző kompetenciahatárok esetén a szakember mit kezdhet a feltárt ismeretekkel. 

 

Tematika: 

· A családrajz típusainak áttekintése és értelmezése.  

· A neurotikus családrajz (Schetty).  

· Állatcsalád: gyakoriságok és értelmezés. 

· A családrajz értékelési szempontjai.  

· Milyen az egészleges, harmonikus családrajz?  

· Porot értékelési rendszere.  

· A gyakori konfliktusindikátorok listája és felismerési módszerei. 

· Kinetikus családrajz. A KFD technikája. Értékelési szempontok.  

· A cselekvések elemzése. A KFD egészleges értékelése.  

· KFD−depresszió−skála: az FDDS technikája és értékelése.  

· Regrediált KFD.  

· A kinetikus iskolarajz módszere és kiértékelési lehetőségei.  

· Speciális skálák.  

· Koppitz fejlődési és érzelmi indikátorai: jelentések egyenként és példákkal. 

 

Kötelező irodalom: 

· Feuer, M. (1992). „Elrontott” családrajzok szerepe a gyermek-pszichodiagnosztikában. In: 

Feuer M., Popper P. (Eds.). Gyerekek, szülők, pszichológusok (Pszichológiai Műhely 9.). 

Budapest: Akadémiai, 95-115. 

· Hajnal, Á. (1995). A rajzvizsgálat helye a pszichodiagnosztikában. Budapest: SOTE 

Magatartástudományi Intézet MAPET-Végeken Alapítvány (Magatartástudományi füzetek 

2.), 3-28. 

· Halász, A. (1993). A családrajz jelentősége a gyermekterápiában. In: A gyermek-

pszichoterápia elmélete és gyakorlata, III. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

· Harsányi, I. (1968). Iskolások családrajza, mint a családi relációk és az önértékelés 

feltárásának eszköze. Pszichológiai Tanulmányok VIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. 171-

195. 

· Vass, Z. (2001). A kinetikus családrajz (Kinetic Family Drawing) alkalmazása a 

pszichodiagnosztikában. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 107-135.  

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan 
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Tantárgy: Nonfiguratív alkotások és firkatesztek 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: Előadás, kiscsoportos munka, esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a spontán firkák, a firkatesztek és általános 

értelemben a nemfiguratív alkotások pszichológiai elemzési módszereivel. Az elérni kívánt 

kompetencia: A tárgyat sikeresen elvégzett hallgatók legyenek képesek bármilyen firka 

pszichológiai értelmezésére olyan szemlélettel, amely túllép a szótárszerű értelmezésen, csak 

mintázatokat és kontexust elemez rendszerszemléleti keretben. 

 

Tematika: 

· A firkák és nonfiguratív alkotások vizsgálati módszerei 

· A vonal és a forma érzelemkifejező szerepe 

· Korai kísérletek a forma jelentéséről 

· A grafikus kifejezés korai egyedfejlődése 

· A gyermekfirkák tipológiája, univerzális alapelemei (Kellogg) és összehasonlító 

pszichológiája (csimpánzfirkák) 

· A firkatesztek mint a tudattalan vizsgálóeljárásai 

· A firkatesztek típusai, indikációi és pszichodiagnosztikai értelmezési szempontjai 

· A spontán firkák értelmezése 

· Gehl és Kutash projektív grafomotoros tesztje 

· Meurisse módszere 

· Grätz vizuális asszociációs eljárása 

· Újabb fejlemények 

· Az egyes tesztek felvétele, kiértékelése és értelmezési szempontjai 

· A nonfiguratív alkotások vizsgálati módszerei 

· Példák: egészséges és beteg gyermekek, ill. felnőttek rajzainak megbeszélése 

 

Kötelező irodalom: 

· Arnheim, R. (1979). A vizuális élmény. Budapest: Gondolat. 

· Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 

· Kárpáti Andrea szerk. (1995): A vizuális képességek fejlődése. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan 
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Tantárgy: Szakdolgozati kutatószeminárium 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 4 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: hallgatói beszámolók és azok közös értékelése 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A szakdolgozati kutatószeminárium célja, hogy a hallgatók önállóan végzett szakdolgozati 

kutatásaihoz módszertani és elméleti segítséget nyújtson. Az elérni kívánt kompetenciák a 

vizsgálatok megtervezése, szakirodalmi tájékozódás, a vizsgálat lefolytatása, kiértékelése és írásbeli 

feldolgozása a tudományterület nemzetközi elvárásai szerint. A szakdolgozat témaválasztását a 

konzulenssel egyeztetni kell. Csak olyan téma fogadható el, amelynek a tudományterület 

szempontjából újdonságértéke van. A szemináriumon ehhez kapnak segítséget a hallgatók. 

 

Tematika: 

· kifejezéspszichológiai vizsgálatok megtervezése 

· szakirodalmi tájékozódás 

· a szakdolgozathoz szükséges vizsgálat lefolytatása 

· a szükséges vizsgálat kiértékelése  

· a szükséges vizsgálat írásbeli feldolgozása 

 

Kötelező irodalom: 

· Atkinson, R. L. és mtsai (2005). Pszichológia. Budapest: Osiris. Harmadik, javított kiadás. 

Statisztikai módszerek és mérés c. fejezet 

· Carver, C. S., Scheier, M. F (1998). Személyiségpszichológia. Budapest: Corvina, 52-70. o. 

· Szokolszky Ágnes (2004). Kutatómunka  a pszichológiában. Metodológia, módszerek, 

gyakorlat. Budapest: Osiris kiadó 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest.  
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Tantárgy: Esetelemző szeminárium 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: 3 

Az oktatás rendszere: blokkos, négy kontaktórás egységekben, saját munkaóra 

Oktatási módszerek: esettanulmányok és feldolgozásuk 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

A szeminárium célja a képzésen tanult módszerek gyakorlati alkalmazása képzőművészeti 

kiállításon történő terepgyakorlat keretében. A hallgatók kiscsoportos formában kapnak 

képfeldolgozási instrukciókat, melyet eredményét megbeszélik a csoportvezetővel. 

 

Tematika: 

· Önállóan felvett esetek elemzése a teljes kifejezéspszichológiai képzés ismeretanyagának 

felhasználásával. 

· A hétlépéses elemzési módszer (SSCA) alkalmazása 

· Folyamatábra a kommunikációs elemzésről 

· Fenomenológiai térkép  

· Az egészség és produktivitás jelzéseinek felismerése 

· A pszichológiai esszencia felismerése 

·  

 

Kötelező irodalom: 

· Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. 

(Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 

· Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 

· Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai 

vademecum II/2. Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 

· Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

· Vass, Z. (2008). ESPD (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai 

és Művészetterápiás Szekció: Budapest. 

· Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. 

Budapest: L’Harmattan 
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Tantárgy: Önismereti csoportmunka 1-4. 

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Vass Zoltán 

Kreditérték: , 2, 4, 4 (1, 2, 3, 4. félévek) 

Az oktatás rendszere: Órátlan tanegység 

Oktatási módszerek: Órátlan tanegység 

 

A képzés célja és az elérni kívánt kompetenciák: 

Az önismereti csoportmunka célja, hogy a hallgatók képesek legyenek elkerülni a képi kifejezés 

elemzésének legnagyobb problémáját: az egocentrikus észlelést és pszichoanalitikus értelemben 

vett komplexusok tudattalan belevetítését a képekbe.  

Tematika:  Képelemzéshez kapcsolódó területen végzett, önismereti csoportmunka, amely 

preferáltan képzőművészetterápia vagy katatim képélmény, illetve más terápiák a szak akkreditált 

képzési és kimeneti követelményei szerint. A jegyszerzéshez félévente legalább 20 óra 

teljesítésének igazolása szükséges (de a záróvizsgára bocsátás feltétele összesen 120 óra 

teljesítésének igazolása). 

 

Kötelező irodalom: 

· Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 


