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Kinnitatud loovterapeudi kutsekomisjoni koosoleku otsusega nr 5

Hindamisstandard kutsestandardi Loovterapeut, tase 7 juurde 

Kutsestandardi nimetus: Loovterapeut
EKR tase: 7 

Sisukord: 
1. Üldine informatsioon 
2. Hindamise korraldus 
3. Hindamine 
4. Hindamiskriteeriumid 
5. Hindamisülesanded 
6. Hindamisjuhend hindajale 
7. Hindamisvormid 
8. Vormid ja juhendid kutse taotlejale
9. Kutse taotleja poolt esitatavad dokumendid
Lisad

1. Üldine informatsioon 

Hindamisstandard  on  koostatud  loovterapeut,  tase  7  kutse  taotleja  erialaste
kompetentside  hindamiseks.  Nõuded  taotleja  haridusele,  teadmistele,  oskustele  ja
töökogemusele, samuti isikuomadustele, millele kutse taotleja peab vastama, määratakse
vastava kutsestandardiga. 

Loovterapeut, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 –
B.2.7  ja  vähemalt  üks  spetsialiseerumine  järgmistest:  1)  visuaalkunstiteraapia  (B.2.8  –
B.2.9);  2)  muusikateraapia  (B.2.10  –  B.2.11);  3)  tantsu-  ja  liikumisteraapia  (B.2.12  –
B.2.13).

Kutse  taotlemise  dokumendid  esitatakse  kutsekomisjonile,  kes  teostab  dokumentide
nõuetele vastavuse kontrolli, hariduse ja praktikamahtude kutsenõuetele vastavuse kontrolli
ning otsustab hindamisele lubamise. 

Hindamise  viib  läbi  vähemalt  kolmeliikmeline  hindamiskomisjon.  Hindamiskomisjoni
liikmetest  ei  tohi  üle  ühe  kolmandiku  olla  selleks  hindamiseks  või  kutseeksamiks
ettevalmistavaid koolitajaid või vahetult väljaõppe korraldamisega seotud isikuid ja üle ühe
kolmandiku ei tohi olla kutset taotleva isiku tööandjaga samast asutusest.

2. Hindamise korraldus 

Hindamised  viiakse  läbi  kutsekomisjoni  poolt  määratud  ajal.  Hindamise  ajal  täidavad
hindamiskomisjoni liikmed iga kutsetaotleja kohta hindamisvormid (vt vormid H1, H2, H3).
Hindamine viiakse läbi kahes etapis.

Esimeses etapis hinnatakse taotleja kompetentse haridus- ja praktikadokumentide ning
kirjaliku juhtumianalüüsi alusel. Hindamine viiakse läbi nelja nädala jooksul pärast taotluse
ja  dokumentide  esitamise  tähtaega.  Esimese etapi  läbimine  on  hindamise  teise  etappi
saamise eelduseks.
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Teises  etapis  tõendab  taotleja  kompetentside  olemasolu  intervjuu  käigus.  Intervjuu
ehitatakse  üles  dokumentide  ning  juhtumianalüüsi  ja  selles  kirjeldatud  personaalse
loovterapeutilise töö analüüsi hindamisel tekkinud küsimustele. Intervjuu viiakse läbi kahe
nädala jooksul pärast kirjaliku juhtumianalüüsi hindamist. 

Kutsekomisjon säilitab kutse taotlemisega seotud dokumente vastavalt kutse andja poolt
kehtestatud korrale. 

3. Hindamine 

Kõik  hindamiskomisjoni  liikmed  hindavad  üksteisest  sõltumatult  taotleja  teadmiste  ja
oskuste vastavust kutsestandardile.  Hindamise kohta koostatakse protokoll,  mis kajastab
hindamise  protsessi  ja  milles  märgitakse  nii  tõendatud  kui  ka  tõendamata  jäänud
kompetentsid.  Protokolli  esitab  hindamiskomisjoni  esimees  kutsekomisjonile.  Hindamise
tulemuste põhjal teeb hindamiskomisjon kutsekomisjonile ettepaneku kutse taotlejale kutse
andmise  või  andmata  jätmise  kohta.  Hindamiskomisjoni  protokoll  on  aluseks
kutsekomisjonile otsuse langetamisel taotlejale kutse andmise/andmata jätmise kohta. 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) 
Kui  haridustunnistustega  ei  ole  kaetud  kutsestandardis  kirjeldatud  kompetentsid,  saab
teatud kompetentside osas arvestada iseseisva õppe või töökogemuse kaudu omandatud
teadmisi ja oskusi (vt. loovteraapiaalase hariduse hindamise vorm H1).

4. Hindamiskriteeriumid 

Hindamiskriteeriumid  on  esitatud  erialase  hariduse,  erialase  praktika/klienditöö  ja
kohustuslike kompetentside hindamiseks.

4.1. Hariduse hindamine 

Loovteraapiaalane haridus (sõltumata selle omandamise vormist) peab katma kõik eriala 
õppekomponendid, mis on esitatud hindamislehe vormil H1. Spetsialiseerumissuuna 
koolituse maht peab olema vähemalt 60 EAP. Lisaks peab loovteraapiaalane ettevalmistus 
sisaldama spetsialiseerumissuunal kaitstud magistritööd või vastavas mahus uurimistööd 
või publikatsiooni. Kutse taotlejalt eeldatakse eneseteraapia kogemust (vähemalt 20 
seanssi), mida tõendatakse terapeudi sellekohase kinnituskirjaga.

Loovteraapiaalase hariduse hindamine lähtub hariduse tasemest ja vormist (vt vorm H1): A.
Loovteraapia bakalaureuse ja magistritaseme haridus tervisevaldkonnas; B. Loovteraapia
magistritaseme  haridus  tervisevaldkonnas,  muu  bakalaureusetaseme  haridus;  C.  Muu
magistritaseme haridus  ja  loovteraapia  täienduskoolitus;  D.  Doktoritaseme haridus  ning
loovteraapiaalane  töö-  ja  õppimiskogemus,  sealjuures  ettevalmistus  loovteraapias  on
omandatud  enne  kunstiteraapiate  tasemeõppe  avamist  Eestis  2007.  a.  Hindamisel  on
aluseks  haridust  tõendavad  dokumendid  ning  hariduse  tasemete  B,  C  ja  D  puhul  ka
hariduse  analüüsi  tabel  (vorm H7).  Hariduse  analüüs  esitatakse  (vastavalt  vormile  H1)
loovteraapia  spetsialiseerumissuuna  täienduskoolituste  mahtu  ja/või  loovteraapia
magistritasemele vastava hariduse tõendamiseks. 
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4.2. Praktika hindamine

Kui kutse taotleja on omandanud tervisevaldkonnas loovteraapia magistritaseme hariduse,
mis  sisaldab  loovteraapia  praktikat,  siis  piisab  õpinguteaegse  spetsialiseerumissuuna
superviseeritud  praktika  tõendamiseks  vastavast  haridustunnistusest.  Loovteraapia
spetsialiseerumissuuna  superviseeritud  praktika  nõutav  maht  on  450  klienditöö  tundi,
millest  250  klienditöö  tundi  ja  90  akadeemilist  tundi  rühmasupervisiooni  on  sooritatud
erialaõpingute jooksul. Loovteraapia praktika hindamine on spetsialiseerumissuunapõhine
ja  lähtub  hariduse  tasemest  ja  vormist  (vt  loovteraapia  praktika/klienditöö  hindamisleht,
vorm H2). 

Loovteraapia  magistritaseme lõpetamise  järgselt  on  vaja  tõendada  vähemalt  üks  aasta
superviseeritud  praktikat/klienditööd  (vähemalt  200  klienditöö  tundi).  Õpingutejärgse
loovterapeutilise  töö  aruanne  esitatakse  vastavalt  vormile  H8.  Kui  kutse  taotleja
töötab/töötas  tervise-,  hooldus-  või  haridusasutuses  loovterapeudi  ametikohal  vähemalt
0,25 koormusega ja õpingutejärgne klienditöö on/oli  selles asutuses läbi viidud, siis võib
õpingutejärgse  klienditöö  tõendamisel  asendada  vormis  H8  toodud  klienditöö  päeviku
vabas  vormis  aruandega,  kus  kirjeldatakse  millise  sihtgrupiga  loovteraapiat  läbi  viidi  ja
antakse klienditööst ning selle korraldusest ja aruandlusest lühike ülevaade. 

4.3. Kohustuslike kompetentside hindamine

Kohustuslike kompetentside hindamine toimub kirjaliku juhtumianalüüsi ja selles kirjeldatud
personaalse loovterapeutilise töö analüüsi  ning intervjuu põhjal.  Hindamiskriteeriumid on
toodud kohustuslike kompetentside hindamislehel (vorm H3). Juhtumianalüüsis  esitatava
teraapiaprotsessi  dokumentatsioon,  s.h.  materjalide  salvestamisega  seotud  kirjalikud
kokkulepped, alaealise puhul vanema nõusolek jms peavad olema vajadusel hindajatele
kättesaadavad (kliendi nõusoleku kohta vt lisad B, C, D).

5. Hindamisülesanded

5.1. Haridust tõendavad dokumendid

Kutsekomisjonile  haridust tõendavate dokumentide esitamisel lähtuda  loovteraapiaalase
hariduse hindamislehest (vorm H1), kus on toodud loovteraapiaalase hariduse tasemele ja
vormile vastavad hariduse hindamiskriteeriumid ja nõutavad dokumendid. 

5.2. Praktikat tõendavad dokumendid

Kutsekomisjonile  praktikat  tõendavate  dokumentide  esitamisel  lähtuda  loovteraapia
praktika/klienditöö  hindamislehest  (vorm H2),  kus  on toodud loovteraapiaalase  hariduse
tasemele  ja  vormile  vastavad  hindamiskriteeriumid  ja  nõutavad  dokumendid.
Õpingutejärgse loovterapeutilise  töö aruande vormistamisel  järgida  vormi  H8.  Kui  kutse
taotleja  töötab/töötas  tervise-,  hooldus-  või  haridusasutuses  loovterapeudi  ametikohal
vähemalt 0,25 koormusega ja õpingutejärgne klienditöö on/oli selles asutuses läbi viidud,
siis  võib  õpingutejärgse  klienditöö  tõendamisel  asendada  vormis  H8  toodud  klienditöö
päeviku vabas vormis aruandega,  kus kirjeldatakse millise  sihtgrupiga loovteraapiat  läbi
viidi ja antakse klienditööst ning selle korraldusest ja aruandlusest lühike ülevaade.

Superviisor  peab  omama ESCÜ  täisliikme  staatust  või  ESCÜ  koolitusnõuetele  vastava
väljaõppe tunnistust või olema aktsepteeritud/registreeritud superviisorina loovteraapia või
psühhoteraapia erialaühingu poolt.

5.3. Eneseteraapiat (vähemalt 20 seanssi) tõendav kinnituskiri terapeudilt.

5.4. Kohustuslike kompetentside hindamine
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Taotleja esitab kutsekomisjonile juhtumianalüüsi,  mis annab ülevaate taotleja tegevusest
loovterapeudina.  Juhtumianalüüsis  analüüsib  taotleja  oma  kliendi/patsiendi
teraapiaprotsessi,  enda tegevusi,  nende  tulemusi  ning kliendi/patsiendi  reageeringuid  ja
seisundimuutusi.  Selgitatakse,  kuidas  toimub  koostöö  kliendi/patsiendi  perekonna  ja/või
toetusvõrgustikuga  ja  kuidas  toimub  koostöö  teiste  spetsialistidega.  Juhtumianalüüsi
kirjutamisel  arvestada,  et  hindamine  toimub  kohustuslike  kompetentside  hindamislehel
toodud  hindamiskriteeriumide  alusel  (vorm  H3).  Juhtumianalüüsi  ülesehituse  näidis  on
toodud lisas A, teadliku nõusoleku vormid lisades B, C, D. 

Juhtumi valimisel peab taotleja lähtuma järgmistest nõuetest: 
1) juhtum on mitte varasem kui 5 aastat alates taotluse esitamise tähtajast, 
2) juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu saab kirjeldada kõigi nõutud kompetentside
tegevusnäitajaid ning terapeudi peamist lähenemist ja kliendigruppi loovterapeutilises töös, 
3) juhtum esitatakse eesti keeles. 

Kutse  taotleja  esitab  kutsekomisjonile  kõik  dokumendid  elektrooniliselt.  Vajadusel  peab
olema hindajatel võimalik tutvuda originaaldokumentidega.

Intervjuu  käigus  käsitletakse  erialaseid  pädevusi  tõendava  dokumentatsiooni,
juhtumianalüüsi ja senise loovterapeutilise töö  osas esile kerkinud küsimusi. 

Hindamise keeleks on eesti keel.

6. Hindamisjuhend hindajale 

Enne hindamist tutvub hindaja: 

1) loovterapeut, tase 7 kutsestandardiga, 
2) kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega, 
3) kutse andmise korraga, 
4) taotleja esitatud dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsiga, 
5) hindamise üldise informatsiooniga, 
6) hindamiskriteeriumidega, 
7) hindamismeetodite ja hindamise korraldusega, 
8) hindamisel kasutatavate dokumendivormidega. 

Hindamise ajal hindaja: 

1)  hindab  esitatud  haridusdokumentide  vastavust  loovterapeudi  ja  taotletava
spetsialiseerumissuuna kutsenõuetele (vorm H1),
2)  hindab  praktika  vastavust  loovterapeudi  ja  taotletava  spetsialiseerumissuuna
kutsenõuetele vastavalt esitatud haridus- ja praktikadokumentidele (vorm H2),
3)  hindab  taotleja  loovterapeutilist  tööd  spetsialiseerumissuunal  kirjaliku  juhtumianalüüsi
põhjal (vorm H3),
4) jälgib kutse taotlejat hindamisprotsessis personaalselt, 
5) esitab vajadusel täiendavaid küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas, 
6) hindab taotlejat kõikide hindamiskriteeriumide järgi, 
7) vormistab hindamistulemuse iga hindamiskriteeriumi kohta (vormid H1, H2, H3).

Hindamise järel:

1) vormistab hindamiskomisjon iga taotleja kohta koondhinnangu lehe (vorm H4),
2) vormistab hindamiskomisjoni esimees hindamisprotokolli (vorm H5).

7. Hindamisvormid 

Vorm H1. Hariduse hindamisleht
Vorm H2. Loovteraapia praktika/klienditöö hindamisleht
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Vorm H3. Kohustuslike kompetentside hindamisleht
Vorm H4. Koondhinnangu leht
Vorm H5. Hindamisprotokoll

8. Vormid ja juhendid kutse taotlejale

Vorm H6. Loovterapeut, tase 7 kutse taotlemise avalduse vorm (sisaldab vormikohast 
professionaalse tegevuse ankeeti)
Vorm H7. Hariduse analüüsi tabel (esitada, kui loovteraapiaalane haridus on osaliselt või 
täielikult omandatud täienduskoolitustena, tabelile lisada vastavad haridusdokumendid 
elektrooniliselt)
Vorm H8. Loovterapeutilise töö aruanne 

Lisa A. Juhtumianalüüsi juhend 
Lisa B. Loovtöö kasutamise kokkulepe
Lisa C. Kliendi nõusolek
Lisa D. Lapsevanema/hooldaja nõusolek

9. Kutse taotleja poolt esitatavad dokumendid

Kõik loovterapeut, tase 7 kutse taotlejad esitavad järgmised dokumendid (soovitavalt 
elektrooniliselt):

 kutse taotlemise avaldus koos selle juurde kuuluva professionaalse tegevuse 
ankeediga (vorm H6)

 koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

 maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

 haridust ja täienduskoolituste läbimist tõendavad dokumendid,

 loovterapeutilise töö aruanne  ja seda tõendavad dokumendid,

 juhtumianalüüs (juhend on toodud lisas A),

 eneseteraapiat (vähemalt 20 seanssi) tõendavad dokumendid

Vastavalt loovteraapiaalase hariduse tasemele ja vormile lisadokumendid:

 hariduse analüüsi tabel (vorm H7),

 loovterapeutilise praktika aruanne (vorm H8)
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VORMID

Vorm H1: Loovteraapiaalase hariduse hindamisleht 

Täidetakse kas A, B, C või D osa vastavalt loovteraapiaalase hariduse tasemele ja 
vormile

Loovterapeut, tase 7 kutse taotleja nimi:

Kutse taotleja isikukood:

Spetsialiseerumine:

Hindaja nimi:

Hindamise läbiviimise aeg ja koht:

Hindamise keel:

Hariduse hindamiskriteerium Hindamise alus Tõendatu
d 
Jah/Ei

A. Loovteraapia bakalaureuse- ja 
magistritaseme haridus tervisevaldkonnas

Haridustunnistused 

s.h. täiendav hindamiskriteerium:
eneseteraapia minimaalselt 20 seanssi

Vastav kinnituskiri 
terapeudilt, 
psühhoteraapia 
koolitustunnistus vms

B. Loovteraapia magistritaseme haridus 
tervisevaldkonnas, muu 
bakalaureusetaseme haridus

Haridustunnistused

s.h. täiendavad hindamiskriteeriumid: 
Spetsialiseerumissuunal enne ja/või pärast 
magistritaseme haridust sooritatud 
täienduskoolitus kokku vähemalt 24 EAP

Haridustunnistused ja 
hariduse analüüsi tabel

Eneseteraapia minimaalselt 20 seanssi Vastav kinnituskiri 
terapeudilt, 
psühhoteraapia 
koolitustunnistus vms

C. Muu magistritaseme haridus ja 
loovteraapia täienduskoolitus

Haridustunnistused ja 
hariduse analüüsi tabel

s.h. täiendavalt hinnatavad teadmised:
Loovteraapia põhimõisted, põhiprotsessid (sh 
grupiprotsessid) ja komponendid

Haridustunnistused, 
kirjalik juhtumianalüüs, 
intervjuu

Loovteraapia sekkumistasandid ja sihtgrupid 
(s.h. spetsialiseerumissuunal) 

Haridustunnistus, kirjalik 
juhtumianalüüs, intervjuu

Teaduspõhised loovteraapia ja 
spetsialiseerumissuuna hindamismeetodid 

Haridustunnistus, kirjalik 
juhtumianalüüs, intervjuu

Loovteraapia ajalugu, teooriad ja lähenemised
vastavalt spetsialiseerumissuunale

Haridustunnistus, kirjalik 
juhtumianalüüs, intervjuu

Loovteraapia meetodid ja tehnikad vastavalt 
spetsialiseerumissuunale

Haridustunnistus, kirjalik 
juhtumianalüüs, intervjuu
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Anatoomia ja füsioloogia Haridustunnistused
Enamlevinud haigused Haridustunnistused
Terviseolukorrast tulenevad erivajadused Haridustunnistused
Tervisekäitumine Haridustunnistused
Üldpsühholoogia Haridustunnistused
Arengupsühholoogia Haridustunnistused
Isiksusepsühholoogia Haridustunnistused
Psühhopatoloogia Haridustunnistused
Loovuse teooriad Haridustunnistused
Psühhosotsiaalne ja neuropsühholoogiline 
rehabilitatsioon

Haridustunnistused ja/või 
töökogemus 

Psühhoteraapia erinevad koolkonnad Haridustunnistused
Tervishoiukorraldus Haridustunnistused ja/või 

töökogemus, intervjuu
Loovteraapia ja vastava 
spetsialiseerumissuuna terminoloogia

Haridustunnistused, 
kirjalik juhtumianalüüs, 
intervjuu 

Isikuandmete kaitse seadus Haridustunnistused ja/või 
töökogemus, kirjalik 
juhtumianalüüs, intervjuu

Nõustamise põhimõtted Haridustunnistused, 
kirjalik juhtumianalüüs, 
intervjuu 

Juhendamise alused Haridustunnistused ja/või 
töökogemus

Uurimistöö meetodid ning kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed andmeanalüüsi meetodid

Haridustunnistused, 
senised uurimistööd

Loovteraapia uurimistöö või publikatsioon 
(magistritöö mahus)

Haridustunnistus ja/või 
uurimistöö või 
publikatsioon

Loomingulised oskused 
spetsialiseerumissuunal

Haridustunnistused ja/või 
töökogemus, intervjuu

Arvuti kasutamise oskused Haridustunnistused ja/või 
töökogemus, intervjuu

Võõrkeele oskus Haridustunnistused ja/või 
töökogemus, intervjuu

Eneseteraapia minimaalselt 20 seanssi Vastav kinnituskiri 
terapeudilt, 
psühhoteraapia 
koolitustunnistus vms

D. Doktoritaseme haridus ning 
loovteraapiaalane töö- ja õppimiskogemus 
(s.h. ettevalmistus loovteraapias on 
omandatud enne kunstiteraapiate 
tasemeõppe avamist Eestis 2007. a.)
Hindamiskriteeriumid:
Doktoritase on loovteraapias või 
loovteraapiaga külgneval erialal 
(psühholoogia, sotsiaaltöö, eripedagoogika, 
tervis, meditsiin, kunstid, kunstide 
pedagoogika) 

Kõrghariduse kolme 
taseme 
haridustunnistused ja 
akadeemilised õiendid

Spetsialiseerumissuunal on vähemalt 60 EAP Haridustunnistused ja 
hariduse analüüsi tabel

Vähemalt üks kõrghariduse kolme astme Lõputöö ja/või 
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lõputöödest käsitleb loovteraapiaga seotud 
uurimisteemat või kutse taotleja omab 
loovteraapia spetsialiseerumissuunda 
käsitlevaid publikatsioone

publikatsioonid

Isik on loovteraapias tunnustatud ja 
pikaajaliselt tegev praktik, koolitaja ja eriala 
arendaja

Professionaalse tegevuse 
ankeet ning Eesti 
Loovteraapiate Ühingu ja 
tööandja kinnitused

Hindaja allkiri ………………………………………….

Vorm H2: Loovteraapia praktika/klienditöö hindamisleht

Loovterapeut, tase 7 kutse taotleja nimi:

Kutse taotleja isikukood:

Spetsialiseerumine: 

Hindaja nimi:

Hindamise läbiviimise aeg ja koht:

Hindamise keel:

Spetsialiseerumissuuna 
praktika/klienditöö 
hindamiskriteeriumid

Hindamise alus
(haridustunnistus või 
töökogemus)

Praktika 
tõendatu
d 
Jah/Ei

Loovteraapia magistritaseme haridus 
tervisevaldkonnas 
Praktika hindamiskriteerium: 
vähemalt üks aasta (vähemalt 200 
klienditöö tundi) superviseeritud 
klienditööd loovteraapia 
spetsialiseerumissuunal pärast 
loovteraapia magistritaseme hariduse 
lõpetamist.
Supervisiooni hindamiskriteerium: 
rühmasupervisiooni* 60 akadeemilist 
tundi.

Haridustunnistus ning 
loovterapeutilise töö aruanne 
loovteraapia superviseeritud 
praktika läbiviimise kohta (vorm H8).

Muu magistritaseme haridus 

Praktika hindamiskriteerium: 450 
superviseeritud klienditöö tundi 
loovteraapia spetsialiseerumissuunal, 
s.h. vähemalt üks aasta (vähemalt 200 
klienditöö tundi) pärast loovteraapia 
magistritasemele vastava õppe 
lõpetamist. Praktika/klienditöö aruanne 
kajastab praktika läbiviimist vähemalt 
kahe erineva sihtgrupiga ning 
individuaalse ja rühmateraapia 
läbiviimist.

Supervisiooni hindamiskriteerium: 

Tunnistus/loovterapeutilise töö 
aruanne loovteraapia 
superviseeritud praktika läbiviimise 
kohta (vorm H8). 



9

rühma õppesupervisiooni 90 
akadeemilist tundi õpingute ajal, õppe 
lõpetamisejärgne rühmasupervisioon* 
60 akadeemilist tundi. 
Doktoritase ning loovteraapiaalane 
töö- ja õppimiskogemus (s.h. 
ettevalmistus loovteraapias on 
omandatud enne kunstiteraapiate 
tasemeõppe avamist Eestis 2007. a.)

Tööandja kinnituskiri erialase 
töö/praktika toimumise kohta kutse 
taotlemise ajal.

* Võimalik asendada: 1 akadeemiline tund individuaalset supervisiooni = 3 akadeemilist 
tundi rühmasupervisiooni; 1 akadeemiline tund rühmasupervisiooni = 3 akadeemilist tundi 
kovisiooni.

Hindaja allkiri …………………………
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Vorm H3: Loovteraapia kohustuslike kompetentside hindamisleht

Loovterapeut, tase 7 kutse taotleja nimi:

Kutse taotleja isikukood:

Spetsialiseerumine:

Hindaja nimi:

Hindamise läbiviimise aeg ja koht:

Hindamise keel:

Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid Hindamis-
meetod

Tõendatu
d Jah/Ei

B.2.1 Kliendi/patsiendi loovteraapiline hindamine
1. 
Loovterapeutiline
alghindamine

1. Kliendi/patsiendi taustainfo, 
suunamise asjaolud, pöördumise 
põhjused ja vajadused on kajastatud.
2. Kliendi/patsiendi seisundi 
määratlemiseks/hindamiseks kasutatud 
asjakohased tehnikad 
(spetsialiseerumissuunaspetsiifilised 
hindamistehnikad, kvantitatiivseid 
mõõtmisvahendeid, vaatlus, vestlus, 
intervjuu) on kirjeldatud.
3. Eri allikatest kogutud info on 
analüüsitud ja hinnang seisundile 
esitatud.
4. Terapeudi poolt kasutatava 
loovteraapia (spetsialiseerumissuuna) 
sobivus on kindlaks tehtud. Selle 
määramiseks on kasutatud loovtegevusi,
vaatlust ja intervjuud.
5. On valitud patsiendile/kliendile sobiv 
tööviis (individuaal-, diaadi- või 
rühmatöö). Vajadusel on konsulteeritud 
teise spetsialistiga.
6. Kliendi/patsiendi seisundist ja 
loovteraapia vajadusest lähtudes on 
määratletud loovteraapia 
sekkumistasand(id).

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu

2. Loovteraapia 
protsessi 
hindamine

1. Kliendi/patsiendi seisundi muutumist 
ja loovteraapia sobivust on hinnatud 
teraapiaprotsessi jooksul. 
Hindamistulemused on selgelt esitatud. 
Protsessi dünaamika hindamisel 
kasutatud  hindamistehnikad 
(spetsialiseerumissuunaspetsiifilised 
hindamistehnikad, kvantitatiivseid 
mõõtmisvahendeid, vaatlus, vestlus, 
intervjuu) on asjakohased ja kirjeldatud. 
2. Hindamistulemused on kirjeldatud, 
analüüsitud, selgelt seostatud 
kliendi/patsiendi põhiprobleemi, 
loovteraapia rakendamise vajaduse ja 

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu
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teraapia eesmärkidega. Hindamisega 
saadud teavet on kasutatud edasise 
teraapiaprotsessi kavandamisel. 

3. Loovteraapia 
tulemuse 
hindamine

1. Loovteraapia seansi ja protsessi 
järgne seisund on määratletud/hinnatud. 
2. Hindamistulemused on selgelt 
esitatud.
3. Hindamisel kasutatud 
hindamistehnikad 
(spetsialiseerumissuunaspetsiifilised 
hindamistehnikad, kvantitatiivseid 
mõõtmisvahendeid, vaatlus, vestlus, 
intervjuu) on asjakohased ja kirjeldatud.
4. Loovteraapia tulemus on selgelt 
määratletud ning seostatud 
alghindamise ja protsessi dünaamika 
hindamistega. Loovteraapia tulemust on 
käsitletud teraapiale püstitatud 
eesmärkidest lähtuvalt.
5. Tulemuse hindamisel on arvestatud 
kliendilt/patsiendilt saadud tagasisidet 
loovteraapia protsessi kulgemise ja 
kliendi/patsiendi eesmärkidele ja
vajadustele vastavuse kohta.

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu

4. Loovteraapia 
tulemuse 
järelhindamine

1. Järelhindamise vajadus on 
põhjendatud. 
2. Järelhindamisel kasutatud 
hindamistehnikad (spetsialiseerumis-
suunaspetsiifilised hindamistehnikad, 
kvantitatiivseid mõõtmisvahendeid, 
vaatlus, vestlus, intervjuu) on 
asjakohased ja kirjeldatud. 
3. Hindamistulemused on selgelt 
esitatud.

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu

B.2.2 Loovterapeutiline sekkumine
1. 
Loovterapeutilise 
suhte loomine

Loovterapeutilise koostöösuhte 
loomiseks kasutatud töövõtted on 
kirjeldatud. 

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu

2. Loovteraapia 
eesmärkide 
määratlemine

1. Sekkumise eesmärgid on selgelt ja 
põhjendatult esitatud. Eesmärkide 
määratlemise käik on kirjeldatud. On 
määratletud üldised teraapiaprotsessi 
eesmärgid ja iga teraapiaseansi 
eesmärgid. Seansside eesmärgid on 
kooskõlas üldeesmärkidega. 
Loovteraapia rühma puhul on 
määratletud rühma eesmärgid ja 
rühmaliikmete personaalsed eesmärgid. 
2. Eesmärgid on kooskõlas 
sekkumistasandiga.
3. Eesmärgid lähtuvad kliendi/patsiendi 
tervise ja tegevusvõime vajadustest ning
tervislikust seisundist. 
4. Eesmärgid on määratletud koos 
kliendi/patsiendi või vajadusel tema 

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu
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hooldajaga. Eesmärgi määratlemisel on 
hinnatud vajadust kaasata 
kliendi/patsiendi võrgustik (nt lähedasi, 
hooldajaid või ravimeeskonna või 
tugivõrgustiku liikmeid), kaasatud 
võrgustikuliikmed ja nende osalus on 
kirjeldatud.
5. Eesmärkide määratlemiseks 
kasutatud meetodid ja tehnikad on 
kirjeldatud.

3. Loovteraapia 
lähenemise/meet
odi määratlemine

1. Loovteraapia lähenemine või meetod 
on selgelt määratletud ja 
taustateooria(d) kirjeldatud.
2. Kompetentsipõhine tegevus on 
määratletud loovteraapia tunnustatud 
lähenemise/meetodi ja sellealase 
väljaõppe läbimisega.

Dokumentaalne:
väljaõpet 
tõendav 
tunnistus, mis 
annab õiguse 
vastava 
lähenemise/mee
todi 
rakendamiseks; 
kirjalik 
juhtumianalüüs 

4. Loovteraapia 
sekkumisplaani 
kavandamine

1. Sekkumisplaani kavandamisel on 
lähtutud loovteraapia eesmärkidest. 
2. Loovteraapia eesmärkide ja 
sekkumisplaani korrigeerimine on 
põhjendatud ja seotud kliendi/patsiendi 
seisundi ja vajaduste muutustega. 
3. Sekkumisplaani kavandamisel on 
lähtutud oma lähenemise või 
teraapiameetodi põhimõtetest. 

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu

5. Loovteraapia 
sekkumismeetodi
te ja -tehnikate 
valik

1. Loovteraapia läbiviimine vastab 
kavandatud sekkumisplaanile. 
2. Muutuste esilekutsumiseks on valitud 
kliendi/patsiendi tegevusvõimet ja 
loomingulise eneseväljenduse 
oskust/võimekust arvestavad ja toetavad
spetsialiseerumissuunaspetsiifilised 
meetodid ja tehnikad.
3. Sekkumise meetodid ja tehnikad 
vastavad loovteraapia 
sekkumistasandi(te)le ja toetavad 
teraapiale püstitatud eesmärkide 
saavutamist. 
4. Sekkumises kasutatud meetodid ja 
tehnikad on kooskõlas loovteraapia 
spetsialiseerumissuuna tõenduspõhiste 
meetodite ja tehnikatega. 
5. Kasutatud meetodid ja tehnikad on 
korrektselt kirjeldatud ja nende 
lähteallikad on viidatud.
6. Kliendile/patsiendile antud tagasiside 
on kirjeldatud. Kliendile/patsiendile antud
tagasiside on asjakohane ja toetub 
loovteraapias ilmnenud ressurssidele ja 
tugevustele.

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu
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7. Määratleb kliendi/patsiendi raviga 
seotud loovteraapilise konsulteerimise ja
nõustamise vajaduse. Loob võrdsusel ja 
austusel põhineva suhte konsulteeritava/
nõustatavaga kliendi/patsiendi 
emotsionaalset seisundit ja 
tegevusvõimet puudutava informatsiooni
saamiseks ja/või edastamiseks. 
Juhendab kliendi/patsiendi lähedasi 
loovteraapia eesmärki toetavate 
(loov)tegevuste läbiviimiseks väljaspool 
loovteraapia seansse.

6. Loovteraapia 
protsessi analüüs

1. Kliendi/patsiendi (loominguline) 
käitumine ja reaktsioonid ning 
loovteraapias esiletulnud protsessi 
edasiviivad tegurid (nt metafoorid, 
sümbolid) on kirjeldatud ja analüüsitud. 
2. Loovteraapia protsessi dünaamika on 
kirjeldatud.
3. On antud hinnang sekkumise 
eesmärgile vastavuse ning kasutatavate 
meetodite ja tehnikate efektiivsuse 
kohta. 
4. Analüüsi aluseks on kliendi/patsiendi 
loovteraapias loodud loominguline 
materjal, verbaalne ja mitteverbaalne 
eneseväljendus ning informatsioon 
kliendi/patsiendi toimetuleku kohta. 
5. Analüüsimisel on kasutatud selleks 
sobivaid tehnikaid.

Kirjalik 
juhtumianalüüs,
intervjuu

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid
Visuaalkunstiteraapia 
B.2.8 
Kliendi/patsiendi 
hindamine 
visuaalkunstitera
apias

1. Kasutab kliendi/patsiendi seisundi 
hindamiseks kunstipõhiseid tehnikaid (sh
kunstipõhiseid projektiivseid 
hindamistehnikaid) ning kunstilise 
eneseväljenduse ja käitumise analüüsi
2. Tutvustab visuaalkunstiteraapia 
vahendeid ja töövõtteid. Pakub kliendile/
patsiendile võimaluse materjale 
proovida.
3. Jälgib kliendi/patsiendi loomingulist 
käitumist, hindab patsiendi/kliendi 
valmidust kasutada kunstimaterjale ja -
vahendeid. Määratleb kliendi/patsiendi 
kunstilise käitumise põhjal sobiva 
kunstiterapeutilise tööviisi.

Kirjalik 
juhtumianalüüs, 
intervjuu

B.2.9 
Loovterapeutiline
sekkumine 
visuaalkunstitera
apias

1. Sekkumisplaani koostamisel lähtub 
visuaalkunstiteraapia meetoditest ja 
tehnikatest.
2. Tutvustab visuaalkunstiteraapia 
töövõtteid ja -vahendeid.
3. Kasutab eesmärgistatult 
visuaalkunstiteraapia 

Kirjalik 
juhtumianalüüs, 
intervjuu
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sekkumismeetodeid ja-tehnikaid, 
korrigeerib sekkumist lähtuvalt 
visuaalkunstiteraapia teooriatest ja 
tõenduspõhistest visuaalkunstiteraapia 
praktikatest.
4. Analüüsib kliendi/patsiendi kunstitöid 
ja muutusi kunstilises eneseväljenduses,
lähtudes kunstitöö analüüsi 
põhimõtetest. 
5. Reflekteerib ja annab tagasisidet. 
Jälgib kliendi/patsiendi kunstitegevust, 
märkab reaktsioone, visuaalseid ja 
verbaalseid metafoore ja sümboleid ning
reflekteerib, analüüsib ja rakendab neid 
teraapiaprotsessis.
6. Konsulteerib ja nõustab 
klienti/patsienti kunstivahendite ja 
kunstipõhiste tegevuste rakendamise 
osas, mis toetavad kliendi/patsiendi 
seisundi paranemist.
7. Kasutab kunstipõhist suhtlemist, 
vajadusel ka tagasiside andmisel.

Muusikateraapia
B.2.10 
Kliendi/patsiendi 
hindamine 
muusikateraapias

1. Kasutab kliendi/patsiendi hindamisel 
muusikalistel tegevustel ja muusikalisel 
suhtlemisel põhinevaid 
hindamismeetodeid ja -tehnikaid ning 
koostab hindamiskokkuvõtte.

Kirjalik 
juhtumianalüüs, 
intervjuu

B.2.11 
Loovterapeutiline
sekkumine 
muusikateraapias

1. Juhib ja analüüsib muusikateraapia 
protsessi, arvestades teraapia 
eesmärke. Vajadusel korrigeerib 
sekkumist, lähtudes muusikateraapia 
teooriatest ja tõenduspõhistest 
muusikateraapia praktikatest.
2. Valib teadlikult ja sihipäraselt 
muusikateraapia ekspressiivsed ja/või 
retseptiivsed tehnikad muutuste 
esilekutsumise eesmärgil.
3. Rakendab teraapiatöös muusikalisi 
pädevusi: valdab heal tasemel vähemalt 
ühte meloodiainstrumenti (klaver, kitarr, 
hääl), lisaks oskab mängida vähemalt 
kahte muusikainstrumenti. Valdab 
muusikalisi improvisatsioonitehnikaid ja 
muusikalist kirjaoskust, tunneb muusika 
toime põhimõtteid ja muusika valiku 
printsiipe terapeutilistes sekkumistes.
4. Jälgib kliendi/patsiendi muusikalist 
tegevust, märkab reaktsioone, 
muusikalisi ja verbaalseid metafoore ja 
sümboleid ning reflekteerib, analüüsib ja 
rakendab neid teraapiaprotsessis.

Kirjalik 
juhtumianalüüs, 
intervjuu

Tantsu- ja liikumisteraapia
B.2.12 
Kliendi/patsiendi 

1. Kasutab kliendi/patsiendi seisundi ja 
terapeutilise protsessi hindamiseks 

Kirjalik 
juhtumianalüüs, 
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hindamine 
tantsu- ja 
liikumisteraapias

liikumise vaatluse ja analüüsi meetodeid.
2. Tutvustab tantsu- ja liikumisteraapia 
töövõtteid. Jälgib kliendi/patsiendi 
loomingulist käitumist, hindab 
patsiendi/kliendi valmidust keha- ja 
liikumispõhiste meetodite ja tehnikate 
kasutamiseks. Määratleb kliendi keha- ja
liikumispõhise käitumise põhjal sobiva 
tantsu- ja liikumisterapeutilise tööviisi.

intervjuu

B.2.13 
Loovterapeutiline
sekkumine 
tantsu- ja 
liikumisteraapias

1. Sekkumisplaani koostamisel lähtub 
tantsu- ja liikumisteraapia meetoditest ja 
tehnikatest.
2. Kasutab loovteraapia tegemisel 
eesmärgistatult tantsu- ja 
liikumisteraapia sekkumismeetodeid 
ning vahendeid, korrigeerib sekkumist 
lähtuvalt tantsu- ja liikumisteraapia 
teooriatest ja tõenduspõhistest tantsu- ja
liikumisteraapia praktikatest.
3. Analüüsib kliendi/patsiendi kehalist 
eneseväljendust ja muutusi selles, 
lähtudes liikumise vaatluse ja analüüsi 
meetoditest.
4. Konsulteerib ja nõustab 
klienti/patsienti seisundi paranemist 
toetava kehateadlikkuse ja 
liikumispõhiste tegevuste rakendamise 
osas.
5. Kasutab keha- ja liikumispõhist 
suhtlemist, vajadusel ka tagasiside 
andmisel.

Kirjalik 
juhtumianalüüs, 
intervjuu

B.2.3 Loovterapeudi töö dokumenteerimine
1. Loovteraapia 
seansside 
dokumenteerimin
e

1. Loovteraapia seansside 
dokumenteerimine on järjepidev.
2. Loovteraapia seansside kokkuvõtted 
ja muu teraapiat puudutav materjal on 
süstematiseeritud.

Intervjuu, 
hindamiskomisjo
ni nõudel näidise
esitamine

2. Loovteraapiat 
puudutava 
materjali 
salvestamine, 
säilitamine ja 
kasutamine

1. Loovteraapia materjalide 
salvestamine, säilitamine ja kasutamine 
lähtub andmekaitseseadusest, asutuse 
ja erialastest nõuetest. 
2. Kliendi/patsiendi kohta käiv 
informatsioon on süstematiseeritud 
vastavalt aruandlusvormile.
3. Kliendi/patsiendi kohta käiv 
asjakohane informatsioon on esitatud 
klienti/patsienti respekteerivalt ning 
järgides konfidentsiaalsuse nõudeid.

Intervjuu, 
hindamiskomisjo
ni nõudel näidise
esitamine 

B.2.4 Suhtlemine loovteraapias
1. Erialakeele 
kasutamine

1. Erialast terminoloogiat on kasutatud 
asjakohaselt, korrektselt ja arusaadavalt.
2. Vajadusel on selgitud erialaste 
mõistete tähendust ja seotust 
olukorraga.

Kirjalik 
juhtumianalüüs 
ja intervjuu
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2. 
Suhtlemismeetod
i valimine 

1. Suhtlemismeetodid (sh 
loomingupõhiseid) ja -stiil arvestab 
situatsiooni ja protsessis osalejate 
individuaalseid ning kultuurilisi erinevusi.

Kirjalik 
juhtumianalüüs 
ja intervjuu

3. Toimetulek 
erinevates 
olukordades 

1. Suhtlus on viisakas ja eetiline 
erinevates situatsioonides, sh 
konfliktsituatsioonides.

Intervjuu

B.2.5 Koostöö loovteraapias
1. Koostöös 
osalemine

1. Kolleegide ja koostööpartneritega on 
harmoonilised ja ühise eesmärgi 
saavutamisele orienteeritud suhted. 
2. Teadmisi ja valdkonnaspetsiifilist infot 
jagatakse kolleegidega, arvestades 
konfidentsiaalsuse nõudeid. 
3. Kliendi/patsiendi, ravimeeskonna 
liikmete, teiste erialade spetsialistide 
erinevatesse vaatenurkadesse 
suhtutakse tolerantselt.
4. Kliendi/patsiendi lähedased ja teised 
asjasse puutuvaid spetsialistid on 
kaasatud loovteraapia protsessi, kui 
selleks on ilmnenud vajadus.

Intervjuu ja 
kirjalik 
juhtumianalüüs

B.2.6 Nõustamine loovteraapias
1. 
Loovteraapiaalan
e nõustamine

1. Kolleegide jt spetsialistide nõustamine
ja vajadusel eriala tutvustavad 
ettekanded on toimunud kasutades 
sobivaid suhtlemisviise, tõenduspõhiseid
erialaseid teadmisi ja töökogemust.

Intervjuu, 
hindamiskomisjo
ni nõudel 
tööandja või 
superviisori 
kinnituse 
esitamine

2. Loovteraapia 
praktikantide 
juhendamine

1. Loovteraapia praktikantide 
juhendamisel on kasutatud sobivaid 
suhtlemisviise ja lähtutud 
praktikajuhendist.

Intervjuu, 
hindamiskomisjo
ni nõudel 
tööandja või 
superviisori 
kinnituse 
esitamine 

B.2.7 Loovterapeudi kutseline käitumine ja tegutsemine
1. Erialane 
aktiivsus ja 
suhtlemine 
avalikkusega

1. Osalemine erialakonverentsidel, 
töögruppides, koostöövõrgustikes ja 
teistes erialastes tegevustes on 
kajastatud.
2. Avalikkusele suunatud esinemised ja 
kirjutised on kajastatud.
3. Avalikkusele esitatud erialane teave 
on korrektne ning järeldused 
põhjendatud.

Dokumentaalne:
kutse taotlemise 
avaldus 
(professionaalse
tegevuse 
ankeet); 
näidised tehtud 
tööst

2. Erialane 
enesetäiendamin
e

1. Osalemine erialastel 
täienduskoolitustel on kajastatud.

Dokumentaalne:
kutse taotlemise 
avaldus 
(professionaalse
tegevuse 
ankeet)

3. Osalemine Osalemine kovisioonis ja supervisioonis Dokumentaalne:
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supervisioonis ja 
kovisioonigruppid
es vms erialase 
igapäevatöö 
üldistamise ja 
analüüsimise 
tegevustes

on kajastatud. Eneserefleksiooni ning 
oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse 
vormiga tegelemine on regulaarne. 

kutse taotlemise 
avaldus 
(professionaalse
tegevuse 
ankeet); 
tööandja/supervi
isori hinnang.

4. Loovterapeudi 
töö eetika ja 
ohutuse 
järgimine 

1. Lähtub oma töös tõenduspõhistest 
loovteraapia teooriatest ja meetoditest.
2. Järgib oma töös kutse-eetikat:
http://www.loovteraapiad.ee/
eetikakoodeks.html.
3. Arvestab protsesside ja tegevuste 
finantsilist poolt.
4. Järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
5. Vajadusel annab esmaabi.

Kirjalik 
juhtumianalüüs 
ja intervjuu, 
hindamiskomisjo
ni nõudel 
tööandja/supervi
isori hinnang 

5. Erialane 
kommunikatsioon

1. Esitab kirjalikud materjalid 
struktureeritult ja loogiliselt.
2. Kirjutab selgelt ja korrektselt.
3. Kasutab oma töös riigikeelt vähemalt 
tasemel B2 ja ühte võõrkeelt vähemalt 
tasemel B1(vt. kutsestandardi lisa 1 
Keelte oskustasemete kirjeldused).
4. Kasutab oma töös arvutit 
Kutsestandardi lisas 2 Arvuti kasutamise
oskused toodud tasemel: moodulid 1-4, 
7 ja 12.

Kutsekomisjonile
esitatud 
dokumentatsioo
n, kirjalik 
juhtumianalüüs, 
intervjuu

Hindaja allkiri ……………………………
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Vorm H4. Koondhinnangu leht

Loovterapeut, tase 7 kutse taotleja nimi:

Kutse taotleja isikukood:

Spetsialiseerumine:

Hindaja nimi:

Hindamise läbiviimise aeg ja koht:

Hindamise keel:

Hinnang: tõendatud/mittetõendatud

Kompetentsi-
näitaja

Hindaja 1 Hindaja 2 Hindaja 3 Koondhinnang

Haridus
Praktika
Kohustuslikud kompetentsid
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
s.h spetsialiseerumisega seotud kompetentsid
Visuaalkunstiteraapi
a 
B.2.8
B.2.9
Muusikateraapia
B.2.10
B.2.11
Tantsu- ja 
liikumisteraapia
B.2.12
B.2.13

Hindaja nimi, allkiri

Hindaja nimi, allkiri

Hindaja nimi, allkiri

Kuupäev



19

Vorm H5. Hindamisprotokoll

Hindamise läbiviimise aeg ja koht:

Hindamiskomisjoni koosseis:

Hindamismeetodid: dokumentide analüüs, kirjalik juhtumianalüüs, intervjuu

Hindamise käik:

Jrk Taotleja ees- ja 
perekonnanimi

Isikukood Hindamise keel Ettepanek 
kutsekomisjonile

Märkused (nt 
tõendamata 
kompetentsid, 
hindamise 
selgitus jms)

Hindamiskomisjoni esimees: ………………………………………………………

(nimi ja allkiri)
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Vorm H6. Loovterapeut, tase 7 kutse taotlemise avaldus ja professionaalse 
tegevuse ankeet

Loovterapeut, tase 7 kutse taotlemise avaldus

Soovin taotleda loovterapeut, tase 7 kutset. 

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Kontakttelefon

E-post

Teadete edastusviis

Olen nõus/ei ole nõus kutse saamisel oma andmete avalikustamisega Kutsekoja veebilehel

Olen nõus/ei ole nõus kutse saamisel oma andmete avalikustamisega Eesti Loovteraapia

Ühingu veebilehel

Käesoleva avalduse lahutamatu osa on vormikohane professionaalse tegevuse ankeet. 

Kuupäev:

Avalduse esitaja (ees- ja perekonnanimi):

Allkiri:

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
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Vorm H6 (järg). Loovterapeut, tase 7 avalduse juurde kuuluv professionaalse 
tegevuse ankeet

1. Kontaktandmed 
Nimi: Isikukood:

Aadress: E-mail:

Töökoht, amet: Telefon:

Loovteraapia läbiviimise koht (kui erineb 
eelmisest):

Loovteraapia spetsialiseerumissuund:

Muu vajalikuks peetav kontaktinfo (kodulehekülg vmt)

2. Haridus

2.1 Loovteraapia akadeemiline haridus
Õppeasutus Lõpetamise

aasta
Eriala ning lõputöö või väitekirja

teema ja juhendaja
Lõpetamisel saadud

diplomi või
akadeemilis(t)e

kraadi(de) nimetused

2.2 Loovteraapia akadeemilise hariduse puudumisel muu akadeemiline haridus

Õppeasutus
Lõpetamise

aasta
Eriala ning lõputöö või väitekirja pealkiri

ja juhendaja

Lõpetamisel saadud
diplomi või

akadeemilis(t)e
kraadi(de) nimetused

2.3 Kvalifikatsiooni tunnistused (lisaks akadeemilistele diplomitele/kraadidele)
Kvalifikatsioon Tunnistuse

väljaandmise aeg,
koht

Tunnistuse väljaandja Märkused

3. Töökogemus viimasel 10 aastal
 

Asutus Amet Töötamise aeg 



22

4. Loomingu ja teadustegevuse avalikud esitlused (esinemised konverentsidel, 
näitustel, kontserdil jne)

5. Loovteraapia organisatsiooniline ja arendustegevus

6. Olulisemad loovteraapiaga seotud publikatsioonid
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Vorm H7. Hariduse analüüsi tabel

Kui Teil on vaja vastavalt omandatud hariduse tasemele ja vormile tõendada loovteraapia spetsialiseerumissuuna täienduskoolituste mahtu (vt
vorm H1. Loovteraapia hariduse hindamisleht), siis esitage tabelis ainult taotletava spetsialiseerumissuuna koolitused nõutud mahus. Kui Teil
on  vaja  tõendada  loovteraapia  magistritasemele  vastavat  haridust,  siis  esitage  hariduse  analüüs  kõigi  vormil  H1  esitatud  sellekohaste
hariduskriteeriumide kohta. Kõigi tabelis nimetatud kursuste kohta esitage kutsekomisjonile haridusdokumendid elektrooniliselt.

Hariduse
hindamiskriteerium

(vorm H1)

Kursuse nimetus Kursuse maht
vastavalt

tunnistusele

Toimumise
aasta,

kuupäevad 

Õppeasutus, koolitaja Lõputöö pealkiri ECTS
(täidab
hindaja)

Kokku koolituse maht 
(täidab hindaja)
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Vorm H8. Loovterapeutilise töö aruanne

Kutse taotleja nimi:

Praktikabaasi nimi: 

Praktikabaasipoolse tööandja nimi ja ametikoht: 

Superviisori/juhendaja nimi ja töökoht:

Klienditöö tunnid kokku: .................  tundi

sealhulgas 

individuaalkliendid .............. tundi

rühm .............. tundi  

paari- või peretöö .............. tundi

avatud stuudio .............. tundi

Supervisiooni/juhendamise tunnid kokku: ................ tundi

Kutse taotleja allkiri: ………………………….

Kuupäev: ………………………………

Praktikabaasipoolse tööandja allkiri: ………………………

Kuupäev ..............................

Superviisori/juhendaja allkiri: …………………………

Kuupäev ..............................
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Vorm H8 (järg). Klienditöö päevik 

Kuupäev,
kellaaeg 

Kestus
(min)

I/R/P/S*
Nime-
tähis

Seisund, üldine
eesmärk ja

sekkumise tasand

Seansi eesmärk;
sekkumise
tasand, kui

erineb üldisest 

Meetod, tehnika Tulemus

* I = individuaalklient/ R = Rühmatöö/ P = Paari- või peretöö/ S = Avatud stuudio



LISAD

LISA A. Loovteraapia juhtumianalüüsi ülesehitus

Klienditöö  juhtumianalüüsiks  valida  läbiviidud  loovteraapia  praktikast  üks  klient  või
patsient/rühm/pere/paar (edaspidi: klient). 

Juhtumi valimisel peab taotleja lähtuma järgmistest nõuetest: 

1) juhtum on mitte varasem kui 5 aastat alates taotluse esitamise tähtajast, 

2) juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu saab kirjeldada kõigi kohustuslike kompetentside
tegevusnäitajaid  (vorm  H3)  ning  terapeudi  peamist  lähenemist  ja  kliendigruppi,  kellega  ta
peamiselt töötab. 

3) juhtum kirjutatakse eesti keeles. 

Juhtumi  puhul  peavad  olema  täidetud  eetilised  nõuded,  s.h.  tehtud  teadlikud  kokkulepped
vastavalt asutuse nõuetele (lihtsustatud näidised on toodud lisades B, C ja D).

Juhtumianalüüsile võib panna juhtumit iseloomustava pealkirja.

Järgnevalt  on  toodud  juhtumianalüüsis  käsitletavad  teemad  üldiselt,  täpsemalt  vt  vorm  H3.
Juhtumianalüüsi ülesehitamisel lähtuda protsessi dünaamikast, juhtumi kirjeldamisel anda selge
pilt loovterapeudi tööstiilist, põhimõtetest.  

Sissejuhatus,  mis  annab  lühiülevaate  loovterapeudi  praktika  tõenduspõhisusest  (teoreetilised
lähenemised, põhimõtted koos viidetega vastavatele kirjandusallikatele, uurimustele).

Kliendi andmed

 Vanus, sugu.

 Pöördumise põhjused ja/või millise spetsialisti poolt suunati loovteraapiasse. 

 Alghindamine: probleem, seisund, diagnoos (kui on), loovterapeutilise sekkumise vajadus
ja sobivus.

 Taust:  kui  kaua  probleem,  seisund  on  kestnud;  varasem  kokkupuude  kunstide  ja
loovteraapiaga;  samaaegselt  toimuv  muu  sekkumine  (näiteks  medikamentoosne  ravi,
psühholoogiline nõustamine, füsioteraapia).

Eesmärgid

 Üldised ravi eesmärgid.

 Kliendi eesmärgid, ootused loovteraapiale.

 Kliendiga seotud isikute ootused loovteraapiale.

Teoreetiline  taust  ja  lähenemise  tõenduspõhisus  käsitletava  juhtumi  puhul  (kui  see  erineb
sissejuhatuses kirjeldatust)

 Loovteraapilise lähenemise põhimõtted (viited).

 Sihtgrupiga seotud uurimistulemused (viited). 
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 Hindamismeetodid (viited).

Teraapiaprotsess

 Teraapiakeskkonna kirjeldus (koht, vahendid).

 Protsessi kestus, kohtumiste arv (planeeritud ja tegelik) koos selgitusega.

 Eesmärkidest lähtuvad meetodid ja tehnikad koos selgitusega.

 Näited seanssidest, mis kirjeldavad protsessi dünaamikat.

Protsessi ja tulemuse analüüs

 Millised  muutused  leidsid  aset?  Millal  muutused  toimusid?  Kuidas  tulemusi  mõõdeti,
muutused fikseeriti? Millised protsessivälised tegurid võisid mõjutada tulemust?

 Seostatult  teoreetilise  taustaga  analüüsida  teraapiasuhet,  rakendatud  meetodeid  ja
tehnikaid, protsessi tulemusi ning tegevusi, mis tõid kaasa muutusi. Kui oodatud muutust
ei  toimunud,  siis  selgitada,  millega see on/võib  olla  seotud ja  mida see antud juhtumi
kontekstis tähendab.

Kriitiline enesehinnang antud juhtumist lähtudes

Lisad

 tööle võib lisada juhtumi protsessi mõistmiseks hädavajalikke dokumente, pilte jms.

Juhtumianalüüsi maht on maksimaalselt 10 lk (ilma tiitellehe ja lisadeta), kiri Times New Roman,
tähesuurus  12,  reavahe  1,5.  Teksti  on  soovitav  struktureerida  vahepealkirjadega.  Viidete
vormistamisel lähtuda APA nõuetest või kunstiteraapiate eriala magistritöö vormistamise juhendist
(leitav TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi kodulehelt).
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LISA B. Loovtöö kasutamise kokkulepe

Loovtöö kasutamise kokkulepe

Luban kasutada oma …teraapias tehtud/salvestatud loovtöid järgmistel eesmärkidel (märkida 

„jah“ punktiirile):

...... koolituses

...... publikatsioonis

...... teadustöös

...... näitusel

............................

Minu tööde kasutamisel on tagatud konfidentsiaalsus. Minu nime ei avalikustata.

Loovtöö autor Loovtöö kasutaja/terapeut

Nimi ........................................... Nimi ...........................................

 ................................................... ....................................................
allkiri allkiri

.............................................
Kuupäev
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LISA C. Kliendi nõusolek

Loovteraapias osalemise ja loovtööde kasutamise kokkulepe

Sooritan loovteraapia praktikat ja palun Teie nõusolekut. Loovteraapia seansid dokumenteerin ja
koostan koondaruande, kus Teie nimi on muudetud ning andmed esitatud selliselt, et nende järgi
ei ole Teie isik äratuntav. 

Nõusolek

Käesolevaga  kinnitan  oma  teadlikku  nõusolekut  osaleda  kliendina  loovteraapias.  Olen  nõus
teraapiaprotsessi õppeotstarbelise jäädvustamisega (nõusolekul kirjutage punktiirile „jah“):

....... Tegevuste/kunstitööde  pildistamine  protsessi  analüüsiks,  piltide  kasutamine  praktika
aruandes ja praktika aruande esitlusel;

....... Seansside helisalvestamine protsessi analüüsiks ning helisalvestiste kasutamine praktika
aruandes ja praktika aruande esitlusel;

....... Seansside  videosalvestamine  protsessi  analüüsiks  ning  videosalvestiste  kasutamiseks
praktika aruandes ja praktika aruande esitlusel.

Praktika läbiviija:

Nimi .......................................... Allkiri ......................................

Kuupäev ...................

Praktikas osaleja:

Nimi .................................................. Allkiri .....................................

Kuupäev ............................................
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LISA D. Lapsevanema/hooldaja nõusolek

Lugupeetud lapsevanem/hooldaja

Sooritan loovteraapia praktikat ja palun Teie luba Teie pojaga/tütrega/hoolealusega loovteraapia
läbiviimiseks. Loovteraapia seansid dokumenteerin ja koostan koondaruande, kus Teie poja/tütre/
hoolealuse nimi on muudetud ning andmed esitatud selliselt, et nende järgi ei ole Teie poeg/tütar/
hoolealune äratuntav. 

Lapsevanema/hooldaja nõusolek

Käesolevaga kinnitan oma teadlikku nõusolekut  ja luban oma pojal/tütrel/hoolealusel  (kirjutage

nimi) ..................................................................................... osaleda loovteraapias.

 
Olen  nõus  teraapiaprotsessi  õppeotstarbelise  jäädvustamisega  (nõusolekul  kirjutage  punktiirile
„jah“):

....... Tegevuste/kunstitööde  pildistamine  protsessi  analüüsiks,  piltide  kasutamine  praktika
aruandes ja praktika aruande esitlusel;

....... Seansside helisalvestamine protsessi analüüsiks ning helisalvestiste kasutamine praktika
aruandes ja praktika aruande esitlusel;

....... Seansside  videosalvestamine  protsessi  analüüsiks  ning  videosalvestiste  kasutamiseks
praktika aruandes ja praktika aruande esitlusel.

Praktika läbiviija:

Nimi  .................................................................... Allkiri ......................................

Kuupäev ...................

Lapsevanem/hooldaja:

Nimi ..................................................   Allkiri .......................................

Kuupäev .............................................
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