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Loovteraapia konverents:
Loovteraapia rajad vaimse tervise
võrgustikus

Toimumisaeg:    17. ja 18. novembril 2017

Koht: 17. novembril Tallinna
Ülikooli Tallinna saalis (M-
218, Uus-Sadama 5, II korrus)

18. novembril Tallinna Ülikooli
õppehoone, Räägu 49, Tallinn (vaata
asukohta kaardilt)

17. ja 18. novembril 2017 toimub Tallinna Ülikoolis loovteraapia konverents „Loovteraapia rajad vaimse tervise
võrgustikus" 

Konverentsiga tähistame kunstiteraapiate magistriõppe 10. sünnipäeva ning võtame
fookusesse loovteraapia potentsiaali vaimse tervise valdkonnas. Erialasid lõimivates
ettekannetes uurime loovteraapia kokkupuutepunkte teiste vaimse tervise valdkonna
erialade ja spetsialistidega.

Ettekannete teemaplokkides kohtuvad tippspetsialistid ja loovterapeudid, et avada
aktuaalseid vaimse tervise teemasid ning mõtestada visuaalkunstiteraapia,
muusikateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia lähenemisi ja tulemusi.

Teemaplokid on:

„Lastemaja mudel ja selle rakendamine Eestis seksuaalselt väärkoheldud laste
juhtumite korraldamisel. Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias“;
„Loovteraapia rakendamine psühhiaatriliste patsientidega psühhiaatriakliiniku ja
vangla näitel“;
„Depressioon ja suitsidaalsus: mitmekülgsed vaated fenomeni seletamiseks ja ravi toetamiseks“;
„Sõltuvushäirega kaasuvad psüühikahäired ning tantsu- ja liikumisteraapia võimalused töös kaksikdiagnoosiga
patsientidega“;
„Tervis: "Mis on mulle loovusest kasu?“".

Praktilistes töötubades on võimalik visuaalkunsti-, muusika-, tantsu- ja liikumis- ning draamateraapia meetodeid ja
tehnikaid endal kogeda.

http://www.tlu.ee/et/Loodus-ja-terviseteaduste-instituut/Teadus/konverentsid/Loovteraapia-rajad-vaimse-tervise-vorgustikus/Registreeru-konverentsile
https://www.google.ee/maps/place/Mare,+Uus-Sadama+5,+10120+Tallinn/@59.4395232,24.7706581,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4692935c7fe54ab7:0x31ff9385d7b54937!8m2!3d59.4395091!4d24.7728896
https://www.google.ee/maps/place/R%C3%A4%C3%A4gu+49,+11311+Tallinn/@59.4146563,24.718288,16.81z/data=!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d24.7201436!2d59.4144445!1m3!2m2!1d24.7201669!2d59.4144382!3e2!3m4!1s0x469294ece96328dd:0xeec9085d350214b!8m2!3d59.4145897!4d24.7201142?hl=et20
http://www.tlu.ee/et/Loodus-ja-terviseteaduste-instituut/Teadus/konverentsid/Loovteraapia-rajad-vaimse-tervise-vorgustikus/Registreeru-konverentsile
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Tutvu konverentsi programmiga: SIIN

Tutvu konverentsi ettekannete teesidega SIIN

Tutvu konverentsi töötubade teesidega SIIN

17. novembril toimuvad teemakohased ettekanded Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (M-218, Uus-Sadama 5, II korrus).
 18. novembril toimuvad loovteraapia töötoad Räägu 49 kunstiteraapiate üksuse ruumides.

Konverentsile on oodatud vaimse tervise valdkonna spetsialistid, loovterapeudid, üliõpilased ja kõik huvilised.

10. aastapäeva puhul on Tallinna Ülikooli Mare majas avatud näitus.

Neli päeva kunsti.......
 ......et kogeda kuidas kunstnik mõtleb ja mida ta tunneb...

 ......et läbida loominguline protsess ideest teostuseni ehk terviklike lõpetatud
 kompositsioonide loomine.

Näitusel on eksponeeritud visuaalkunstiteraapia esimese kursuse magistrantide tööd mis on teostatud Vaba maali
töötoas augustis 2017.a.

17. novembril on konverentsil osalemine tasuta.
 18. novembri töötubade eest palume tasuda kohapeal (Räägu 49).

 Töötoa maksumus 10 €. Üliõpilastele, ELTÜ liikmetele ja pensionäridele 5 €.

Elektrooniline registreerimine on lõppenud, konverentsile ja
vabadesse töötubadesse saab registreeruda ka 17. novembril kohapeal.
TÖÖTOAD kell 10.00-12.00

1. „Kunstipõhised hindamismetoodid kunstiteraapias". Marika Ratnik (ruum 310)
2. „Kunstiteraapiline töö vähipatsientide kehakuvandiga". Eve Usin ja Kati Usin (ruum 309)
3. „Head puhkust. Ja ärkamist. Ehk loodushelitaustad nii esimeseks kui teiseks". Ivar Vinkel (töötuba kell 10-11.30,

ruum 414)
4. „Areen on avatud". Heli Preismann (ruum 311)
5. „Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused kõrgenenud ärevusega patsientide toimetuleku toetamiseks". Kaire

Bachmann ja Dina Smoljakova (ruum 317)

TÖÖTOAD kell 13.00-15.00
1. „Loovteraapia erinevate psüühikahäiretega laste ja noortega haigla kontekstis". Teele Hallmägi ja Liisi Kõuhkna

(ruum 310)
2. „Loodusfoto komplekt/id abiks loovteraapias". Ene Pill (ruum 309)
3. „Vestlus sisemise kriitikuga". Merle Hillep (ruum 414)
4. „Minu ruum". Mari Lipp ja Triin Siiner (töötuba kell 13.00-16.00, ruum 311)
5. „Liikudes grupi koostöö suunas: minu ja meie ressursid tantsu- liikumisteraapias" Terje Kaldur ja Mari Mägi (ruum

317)

TÖÖTOAD kell 15.30-17.30
1. „Vanem-laps paariskunstiteraapia beebide ja väikelastega: puudutusel põhinevad koostööharjutused". Mai Sein-

Garcia (ruum 310)
2. „Kunstiteraapia läbi kunstiajaloo „Grupp kultuuris ja kultuur grupis". Anneli Kaldoja (ruum 309)
3. „Helivõlu". Maria Kohv (ruum 414)

http://www.tlu.ee/UserFiles/Loodus-%20ja%20terviseteaduste%20instituut/Teadus/Konverents/LT_konveentsi_programm_2017.pdf
http://www.tlu.ee/UserFiles/Loodus-%20ja%20terviseteaduste%20instituut/Teadus/Konverents/LT_ettekannete_teesid_2017.pdf
http://www.tlu.ee/UserFiles/Loodus-%20ja%20terviseteaduste%20instituut/Teadus/Konverents/LT_t%C3%B6%C3%B6tubade_teesid_2017.pdf
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KOHTUMISENI KONVERENTSIL!

Korraldajad:

Konverentsi korraldavad TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi kunstiteraapiate üksus ja Eesti Loovteraapiate Ühing.

info: Terje.Kaldur@tlu.ee

http://www.loovteraapiad.ee/
mailto:Terje.Kaldur@tlu.ee

