
 

 

 
 

 

Loovteraapia konverents 

„Loovteraapilised lahendused koolis“ 

11. – 12. november 2016, Tallinna Ülikool 

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut, kunstiteraapiate üksus 

Eesti Loovteraapiate Ühing 

Konverentsi fookuses on visuaalkunsti-, muusika- ning tantsu- ja liikumisteraapial 
põhinevad lahendused koolis, mis avavad kunstide kasutamise potentsiaali 
hariduses.  

 

Reede 11. november 

Tallinna Ülikooli Tallinna saal (M218, Uus-Sadama 5) 

9.00-9.30 Kogunemine, registreerimine 

9.30-10.00 Avamine. Ruth Shimmo (TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor, 

professor Eha Rüütel (TLÜ kunstiteraapiate õppekava kuraator), Helen Tartes-Babkina (Eesti 

Loovteraapiate Ühingu esinanaine)  

10.00-10.20 „Tugisüsteemide võimalused Eesti koolides“. Tiiu Tammemäe 

10.20-11.15 Paneelettekanne. „Loovteraapia koolis: teooria, praktika ja reaalne elu". Eha 

Rüütel, Ene Pill, Terje Kaldur 

11.15.- 11.40 Kohvipaus 

11.40 -13.00 Vestlusring „Kuidas saada loovterapeudid kooli?“  

13.00 -14.00 VAHEAEG 
 
14.00 -14.30 „Laste loovust ja heaolu toetav savitöö kunstitundides“. Rave Puhm 
 
14.30 -14.40 Turgutusminutid liikumisega 

14.40 - 15.10 „Teraapilise lähenemise mudel muusikaõpetuses - unes või ilmsi?“. Marit 
Mõistlik-Tamm  

 

  



 

15.30-17.45 Spetsialiseerumissuundade sektsioonid 

15.30-17.45 Visuaalkunstiteraapia sektsioon (Tallinna saal, M218). Modereerib Marika 
Ratnik 

15.30-16.00 „Looduslikud materjalid kõnearenduslikus kunstiteraapias“. Mai Sein-Garcia 

16.00.16.30 „Koomiksi kasutamine söömishäirete ennetamiseks koolinoorte seas“. Tuuli 
Tenso 

16.30-17.00 „Joonistamisele põhinev metoodika Joonista lugu (DAS, R. Silver) 
kasutamisvõimalused kooli loovteraapias“. Marika Ratnik 

17.00-17.30 „Visuaalkunstiteraapia omandatud ajukahjustusega klientide toimetuleku 
toetajana“. Katrin Tomberg-Tohter 

17.30-17.45 Päeva kokkuvõte 

 

Muusikateraapia sektsioon (Riho Pätsi auditoorium, M213). Modereerib Malle Luik 

15.30.-16.00 „Teismelistega tegelevate õpetajate distressi ennetamine ja enesearengu 
toetamine muusikateraapia grupitegevuste kaudu“. Alice Pehk 

16.00-16.30 „Muusikateraapia erivajadusega õppija toetamisel kutsehariduses“. Eve Lukk 

16.30-17.30 Praktilised harjutused TLÜ muusikateraapia magistrantidelt 

17.30-17.45 Päeva kokkuvõte 

 

Tantsu- ja liikumisteraapia sektsioon (Aula, T324). Modereerib Terje Kaldur 

15.30-16.00 „Keha klassiruumis - tantsu- ja liikumisteraapia võimalused tähelepanu ja 
keskendumisvõime toetamisel“. Kaire Bachmann 

16.00-16.30 „Tantsu- ja liikumisteraapia kui ressurss sotsiaalsete suhete toetamiseks koolis“. 
Terje Kaldur 

16.30-17.30 Praktilised  harjutused TLÜ tantsu- ja liikumisteraapia magistrantidelt. 

17.30-17.45 Päeva kokkuvõte 
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Töötoad kell 10.00-12.00 

1. „Kohtumine saviga. Üks vôimalus, kuidas alustada tutvust materjaliga ja läbi selle 

tunnetada ennast“.  Rave Puhm (309) 

2. „Laps, kunst, visuaalkunstiteraapia lasteaias“. Anne Vaino (310) 

3. „Muusikateraapia tehnikad praktikas erivajadustega laste ja noortega (sealhulgas 

autismispektri häired, ATH)“. Käll Haarde (414) 

4. „Keha klassiruumis: tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid tähelepanu- ja 

keskendumisvõime arendamiseks“. Kaire Bachmann, Heidi Niinepuu (317) 

12.00-13.00 VAHEAEG 

Töötoad kell 13.00- 15.00 

1. „Koomiksi kasutamine söömishäirete ennetamiseks koolinoorte seas“. Tuuli Tenso 

(309) 

2. „Koostööd soodustavad kunstiharjutused“. Katrin Tomberg-Tohter  (310) 

3. „Ma võin eksida ja teha vigu“. Muusikateraapia võimalused õpetaja toetamiseks ja 

distressi vähendamiseks. Malle Luik (414) 

4. „Autism Movement Therapy® töötuba“. Gerda Matvere (317) 

15.00-15.30 KOHVIPAUS 

Töötoad 15.30-17.30 

1. „Kunstiõpetuse ja kunstiteraapia piiril. Betty Edwardsi metoodika edasiarendusi“. Liina 

Ponetajev (309) 

2. „Kontakt iseenda ja maailmaga: looduslikud materjalid kõnearenduslikus 

kunstiteraapias“. Mai Sein-Garcia (310) 

3. „iPad kui nutikas muusikainstrument ja heli looja“. Marit Mõistlik-Tamm (414) 

4. „Cappoeira kui teraputiline vahend laste arengu toetamiseks“. Dina Smoljakova (317) 

Lisainfo 

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste intiutuut:  
http://www.tlu.ee/et/Loodus-ja-terviseteaduste-instituut 

www.facebook.com/kunstiteraapia 

Eesti Loovteraapiate Ühing: www.loovterapaiad.ee 

Loovterapeut, tase 7 kutsestandard: 
www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10543799 

Konvernetsi korralduskomitee: Eha Rüütel (TLÜ kusntiteraapiate professor, kunstiteraapiate 
õppekava kuraator), Eda Heinla (TLÜ loovusõpetuse dotsent), Terje Kaldur (TLÜ tantsu- ja 
liikumisteraapia lektor, ELTÜ arendusjuht), Katrin Tibar (TLÜ doktorant,  ELTÜ 
komminkatsioonijuht), lisaks abistavad TLÜ kunstiteraapiate magistrandid. 


