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Mākslu terapija

Deju un kustību terapija
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DKT mērķi 

Primārie DKT mērķi (Pēc SFK*): 

emociju apzināšana (b152).

Sekundārie mērķi:

ķermeņa apzinātības attīstīšana;

mijiedarbības un komunikācijas pilnveidošana;

impulsu kontroles stiprināšana;

personisko resursu apzināšana.

*Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija. Ženēva, Pasaules Veselības organizācija,
2001 (latviskais tulkojums Rīga, 2003)
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Metode

• Deju kustību terapijā tiek izmantota integratīvi
eklektiskā pieeja. Šis modelis nodrošina
cilvēkiem ar atkarībām atgūt kognitīvās spējas
risinot nespēju pielāgoties situācijām.

• Tā rada paplašinātu pieeju tradicionālai
ārstēšanai, iekļaujot uz ķermeņa balstītas
ārstnieciskas metodes, kas palielina ķermeņa
apzinātību un tāpēc palielinās klienta
pašapziņa.
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Simptomu raksturojums
•Dusmas

•Trauksme

•Noliegums

•Samazinātas spontānās kustības, ekspresīvi žesti.

•Gribas zudums – motivācijas trūkums iniciējot vai izpildot
uzdevumus, samazināta interese un darbības trūkums par
apkārt notiekošajiem procesiem.

•Uzmanības deficīts – nespēja uzturēt saistību uz mērķi
virzītu aktivitāti.

•Sociāla izolēšanās – samazināta spēja saistīties ar citiem
cilvēkiem.
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Process un grupas apraksts

• Sākotnējā intervija (nepieciešama, lai apzinātu 
klientu problēmas un vajadzības, izslēgšanas 
kritēriji)

• Sākotnējās izvērtēšanas forma;

• Mākslā balstītā izvērtēšana (Lābana kustību 
analīze)
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Process un grupas apraksts (2)

• Grupas darbs notiek no 2014. gada februāra 
1x nedēļā;

• Sesijas ilgums 120 minūtes (ar 10 minūšu 
pārtraukumu);

• Atvērtā grupa (3 – 8 klienti)

• II – IV fāzes klienti, aktīvās darbības un sociālo 
problēmu risināšanas fāzes klienti
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Sesijas mērķi

•Kontakta nodibināšana
(terapeits <-> klients, klients<- >klients);

•Radīt grupas noskaņu, uzticēšanos;

•Drošas, terapeitiskas vides izveidošana.
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Sesijas struktūra

I Ievaddaļa 

Grupas aplis, grupas noteikumi, iesildīšanās

• sākuma kontakts – spoguļošana, kustību 
dialogi, grupas ritma ekspresija, fiziska 
iesildīšanās 
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Sesijas struktūra (2)

II Darbība daļa

Tēmas attīstība, darbības paplašināšana, 
verbalizācijas pielietošana

 Mērķis – koncentrēt uzmanību, veicināt 
ķermeņa apzinātību, izpētīt kustību kvalitāti, 
saliedēt.
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Sesijas struktūra (3)

III Noslēgums

• Noslēdzošais aplis - tiek atspoguļota katra 
pieredze grupā.
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Problēmas

 Motivācijas trūkums;

 Noliegums;

 Robežu pārkāpšana;

 Informācijas trūkums
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Pozitīvie aspekti
• Radīta droša vide, mazinās bailes,

trauksme un nedrošība;

• Klienti apzinās, ka process ir atkarīgs no 
pašiem;

• Nevērtējošs process – Ir/Nav, 
Pareizi/Nepareizi;

• Sniegta iespēja runāt par savām problēmām 
un grūtībām.
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Rezultāti 
• Terapijas process klientiem palīdz iemācīties

pārvaldīt un vadīt emocijas;

• Palielināta prāta – ķermeņa saistība;

• Mazināts depresīvais noskaņojums;

• Iemācās ievērot grupas noteikumus, saglabāt 
robežas un pārvaldīt attiecības;

• Atklāj savu radošumu un jaunu pieredzi.
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PALDIES!

15


