
ELU
         Kunstiteraapia 

Avatud Stuudio meetodi 
rakendamine 

koolikeskkonnas koos 
videomaterjali loomisega



TEEMAD

Esindatud erialad, 
juhendajad, partnerid Rakendatud tegevused

Projekti teaduspõhisus ja 
interdistsiplinaarsus

Probleem, olulisus 
ja eesmärk

Projekti tulemused Järeldused



Esindatud erialad: 

Katarina Valtin, eripedagoogika

Kristiine Eliise Kadakas, andragoogika

Victoria-Loreen Jaanberg, andragoogika

Triin Pärna, hariduse juhtimine

Kelly Kruusmann, eripedagoogika

Juhendaja(-d): 

Marju Kirt, Helena Pontus, kunstiteraapia

Koostööpartner (-id): 

Heleni Kool, Lagedi kool, Püünsi kool, Tallinna 32. keskkool, Tallinna 
Ülikooli Kunstiteraapiad, Tallinna keskraamatukogu



PROBLEEM, OLULISUS 
JA EESMÄRK 



- Avatud stuudio meetodi tutvustus ja 
rakendamine koolipersonalile.

- tulemuste analüüs 
- videomaterjali loomine kunstiteraapia 

huvilistele
- Eesmärk on saavutatud kõikide planeeritud 

tegevuste täitmisega.

NB! Protsessist on kavas avaldada artikkel 
“Õpetajate Lehes”.

Projekti eesmärgid:



RAKENDATUD 
TEGEVUSED 



- Ettevalmistavad tegevused: protsessiga 
tutvumine ja läbi proovimine, kokkulepped 
koolidega, materjalide ostmine ja kogumine, 
enestundemontiride ja küsimuste koostamine 

- Avatud stuudio meetodi kohtumised neljas 
erinevas koolis, osalejaid kokku 24

- Analüüs ja kokkuvõtted: osalejate tagasiside 
analüüsimine ja nende põhjal järelduste 
tegemine, portfoolio kokku panemine, video 
avatud stuudio meetodist, grupi reflektsioon, 
esitlus

Tegevused



TEADUSPÕHISUS  JA 
INTERDISTSIPLINAARSUS 



Teadusartiklid on välja toonud Avatud Stuudio kui meetodi võimalused heaolu toetamiseks:

*  Avatus loomingulistele impulssidele

* Turvaline hinnanguvaba ruum

* Rõhk loomeprotsessis osalemises 

* Sotsiaalsus

*  Uus kogemus loob muutuse

* Paidlikkus

TEADUSPÕHISUS



INTERDISTSIPLINAARSUS
Avatud Stuudio meetodi läbiviimisel on kombineeritud nelja erineva eriala teadmised

1) Kunstiteraapia
2) Andragoogika
3) Hariduse juhtimine 
4) Eripedagoogika



PROJEKTI TULEMUSED



Külastasime projekti raames nelja kooli: 

- Tallinna 32.Keskkool
- Tallinna Heleni Kool
- Püünsi Kool
- Tallinna Kunstigümnaasium

Kokku osales avatud stuudiotes ligi 30 inimest. 

Meetodi tutvustamiseks loodud videot jagame nii 
eelmainitud koolidega, Tallinna Ülikooli Kunstiteraapia 
osakonnaga, kui sotsiaalmeedias.



,,Ootus oli end välja 
lülitada hetkeks, just nii, 
et tulen, olen ja lasen 
ennast kanda.´´

,,Ei pidanud ise 
ettevalmistust tegema, mis 
oli eriti mõnus. Astu ainult 
üle ukse ja naudi toetavat 
keskkonda ja seltskonda.´´

,,Väga positiivne, 
tasakaalustav, rahustav, 
seisekaemuslik. Uuele 
innustav!´´

,,Värvidega tegelemine 
annab energiat, jõudu. Ja 
süda on kuidagi avaram 
nüüd.´´



JÄRELDUSED 



- Avatud stuudio meetod sobib rakendamiseks koolipersonalile.
- Stuudios osalenute enesetundeküsitlus andis kinnitust meetodi 

tõhususest pingete maandamiseks ja heaolutunde parandamiseks. 
- Valminud videomaterjal aitab kunstiteraapia tudengitel antud 

meetodi olemust paremini mõista.
- Põnevaks ja rikastavaks kogemuseks osutus erineva tausta ja 

oskustega tudengite kaasatus projekti.

Järeldused



     
      TÄNAME 
KUULAMAST

         


