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BRUŠJA, ( BRUSCIA,1998): 

“mūzikas terapija ir ar divkāršu identitāti. Kā disciplīna, tā 
ir zināšanu organizēta struktūra, kas sastāv no terapijas, 
prakses un pētniecības, un tas viss attiecas uz 
terapeitiskām vajadzībām.  

Kā profesija, tā ir organizēta cilvēku grupa, kura izmanto 
savas profesionālās zināšanas darba organizācijā, tās ir 
tādas profesijas, kā ārsti, skolotāji, administratori, u.c. Šī 
dubultā identitāte rada vairākus jautājumus, kas ietekmē 
mūzikas terapiju un tās definēšanu. 



BRUŠJA JAU 1987. GADĀ 
RAKSTĪJA, KA 

Mūzikas terapija šobrīd piedzīvo vairākas identitātes 
problēmas (Bruscia, 1987), kā rezultātā rodas vairāki 
jautājumi mūzikas terapeitu profesionālajā izglītošanā.: 
vai mūzikas terapeits primāri ir mūziķis, mūzikas 
pedagogs vai terapeits.

Sociālie priekšstati

Pakalpojums: 3 vienā



DZIESMAS DZIEDĀŠANA

Pedagoģijā Terapijā

Vokālo prasmju attīstīšana 
Balss dotumu pilnveidošana
Vokālā diapazona paplašināšana

Muzikāli verbālu darbību skaidrošana
Mutes motoro funkciju uzlabošana
Dikcijas pilnveide

Vokālās (melodiskās dzirdes) attīstīšana
Vokālais treniņš
Muzikālās dzirdes uzlabošana

Rezonatoru ieskandināšana
Balss saišu muskulatūras nostiprināšana
Ekspresīvās valodas veicināšana komunikācijā

Darbs pie frāzēšana
Muzikalitātes veicināšana
Darbs pie mākslinieciskā izpildījuma pilnveides
Priekšnesuma veidošana

Emociju izteikšana
Spontanitātes un pašizpausmes psihoemocionāls 
atbalsts
Trauksmes un/vai stresa regulēšana
reflektēšana



PLAŠAS DISKUSIJAS EMTC

par Eiropas vienota mūzikas terapijas studiju standarta izveidi un 
pieņemšanu.

Priekšlikumi: - par studiju ilgumu - no viena gada pēcdiploma 
studijām līdz pat piecu gadu pilna laika pamatstudijām,

Nozīmīgi ir jautājumi gan par studiju programmas saturu, gan par 
veiksmīgu klīniskās prakses iekļaušanu studiju programmā



HEIDIJA FAUŠA- PFISTERE
(ŠVEICE)

profesionalitātes `atslēgas` mūzikas terapeita darbā:

Laba teorētiskā  un praktiskā muzikāla izglītība.

Stabilas personības iezīmes, apzinoties savus kompleksus.

Nejaukt savus iekšējos procesus ar klienta/pacienta
procesiem.

Jābūt muzikālam, ietekmētam no mūzikas, apveltītam ar labu
intuīciju.

Nozīmīga ir arī tālākizglītība un supervīzija.



PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES 
PAREDZ
Mūzikas  terapeita praktiķa pamatkompetences raksturot trīs līmeņos:
 Muzikālais līmenis norāda uz spējām analizēt, strukturēt mūziku audiāli, vizuāli, 

izprast stilus un žanrus  kultūras kontekstā, pielietot savas zināšanas  klasiskajā 
un populārajā mūzikā, komponēt un aranžēt, izpildīt (dziedot, spēlējot), prast 
savā darbā izmantot savu balsi un instrumentus, improvizēt, vadīt, spēt mūziku 
pielietot kustībā.

 Klīniskais līmenis, norāda uz sapratni un attiecībām starp klientu/pacientu un  
terapeitu, strādājot gan individuāli, gan grupā. Studiju programmas apguves 
kvalitāti apliecina maģistrantu spēja īstenot savas profesijas uzdevumus un 
pienākumus atbilstoši Mākslas terapeita Profesijas standartam.

 Mūzikas terapijas līmenis norāda uz spējām reflektēt, pielietot mūziku terapijā 
dažādām klientu populācijām, sapratni par mūzikas terapeita spējām izvērtēt, 
apstrādāt, attīstīt terapijas procesa pamatprincipus, pārzināt profesijas vēsturi. 
(K.Bruscia, 1998)



KLĪNISKĀS PRAKSES STUDIJU 
KURSU APRAKSTĀ 

tiek raksturotas maģistrantu iegūtās 
zināšanas, prasmes un ko

klīniskās prakses studiju kursu aprakstā tiek 
raksturotas maģistrantu iegūtās zināšanas, 
prasmes un kompetence atbilstoši EKI 7 
ietvarstruktūrai



KOMPETENCE

Maģistranti pielieto mākslas terapijas metodes, tehnikas un 
intervences saskaņā ar pacientu grupas specifiku un 
mākslas/mūzikas terapijas mērķi. Organizē un vada 
mākslas/mūzikas procesu. Analizē mākslas/mūzikas dinamiku un 
interpretē mākslas/mūzikas terapijas rezultātus. Izmanto mūzikas 
izteiksmes līdzekļus un mākslas ekspresiju: neverbālo 
komunikāciju, tēlainību, simbolismu un metaforas 
mākslas/mūzikas terapijas procesā. Izmanto pacienta refleksiju un 
sniedz atgriezenisko saiti par radošo procesu un rezultātu. Strādā 
atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīst savus 
profesionālos ierobežojumus un iespējas. Ievēro profesionālo 
ētiku. Demonstrē empātisku, cieņā un izpratnē balstītu attieksmi 
pret pacientiem. Spēj veikt pašrefleksiju.



D. OLDRIDŽS (D. ALDRIDGE) 

salīdzina mūzikas terapeita tapšanu  kā personības  
nogatavināšanas vai nobriešanas procesu, kura laikā 
notiek dziļa un efektīva mūzikas un terapijas elementu 
cieša integrācija. Mūzikas terapeits (`nogatavināts`) 
spējīgs motivēt, iedrošināt un apzināti izmantot mūziku 
terapeitiskiem nolūkiem un terapeitisko procesu virzīt kā 
muzikāli attīstošu, progresu veicinošu nodarbi, kurš spēj  
adekvāti uztvert klienta/pacienta būtību pasaulē 
(Aldridge, 1989; Aigen, 1996).



MŪZIKAS TERAPEITA 
PROFESIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS 

MODELIS

• Motivācja

• Adaptācija

Sākotnējā fāze

• 1.līm.(novērošana…

• 2.līm. klīniskā prakse

Studijas
• Vadības 

līmenis(patstāvība)

• Pilnbrieda līmenis( 
(SV,Sertifikācija

Profesionālis



MŪZIKAS TERAPEITS -
PROFESIONĀLIS

Mūzikas terapeita 
personība

Klienta/pacienta 
personība

MT-profesionāls



MŪZIKAS TERAPEITS -
PROFESIONĀLIS

Izglītības vidē 

Sociālās aprūpes vidē

Veselības aprūpē



PATEICOS
par uzmanību!


