
SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ

Demans için Geleneksel Dans ve Müziklerin Teröpatik Katkıları

4-12 Haziran 2014 tarihleri arasında Sanat Psikoterapileri Derneği olarak, Dr. Richard 
Coaten (İngiltere) tarafından yürütülen “Demans için Geleneksel Dans ve Müziklerin 
Teröpatik Kullanımı” konferans ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz.

Ruh sağlığı, toplum sağlığı ve genel sağlık alanında çalışan tüm profesyonelleri, 
eğitmen veöğrencileri, geleneksel dans ve müzik uzman ve eğitmenlerini, bakım evi 
sorumlularını ve konu ile ilgili kişisel nasıl bir katkıda bulunabileceğini merak eden 
herkesi konferans ve atölye çalışmalarında aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

İngiltere Sağlık Örgütü (NHS) tarafından desteklenen, UNESCO Uluslararası Dans 
Konseyi inisiyatifi ile başlatılan ve İstanbul’da Alzheimer Derneği ve Fransız Lape 
Hastanesi katkıları ile gerçekleşen bu etkinlikler, orta ve uzun vadede Demans ile 
yaşayan kişiler ve yakınları için yaşam kalitesini geliştirmek ve Demans ile ilgili 
önleyici yaklaşımlar geliştirmek için bir Avrupa Birliği projesi kapsamında 
değerlendirilecektir. 

Dr. Richard Coaten yaşlılarda hafıza sorunları alanında uzmanlaşmış  tecrübeli bir 
dans ve hareket terapistidir. Demans ve alzheimer hastaları ve hasta yakınlarına 
yönelik çalışmalarını İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde devam ettirmektedir. 
Ayrıca Queens Margeret Üniversitesi (İskoçya) ve Roehampton Enstitüsü (İngiltere) 
gibi farklı eğitim kurumlarında sanat terapisi, dans ve hareket terapisi eğitimleri 
vermektedir.  www.dancedementiahub.co.uk

http://www.dancedementiahub.co.uk
http://www.dancedementiahub.co.uk


PROGRAM: 

5 Haziran 2014 Perşembe 
 
 18:00-21:00    Konferans: Bedenin yönlendirmesi ile Demans Bakımı
    Yer: Fransız  Lape Hastanesi Konferans Salonu

Bu seminere bu alanda çalışan nörologlar, psikiyatrist, hemşire, psikoterapist, sanat 
terapisti, sosyal çalışmacı, psikolog vb tüm meslek grubu üyeleri ücretsiz olarak 
katılabilir. 

7 Haziran 2014  Cumartesi- 
11:00-14:00    Atölye çalışması  
    Yer:Fransız  Lape Hastanesi Spor Salonu

11 Haziran 2014 Çarşamba 
18:00-21:00    Atölye Çalışması
         
    Yer: Fransız Lape Hastanesi Spor Salonu 

Kimler Katılabilir: 
Atölyelere, bu alanda uzmanlaşmak isteyen veya uzmanlaşmış nörolog, psikiyatrist, 
asistan, hemşire, psikoterapist, sanat terapisti, sosyal çalışmacı, psikolog, geleneksel 
müzik ve dans uzmanları ve ilgili tüm profesyoneller katılabilir. 

Amaç: 
Atölyelerde; öncelikle bu hasta gruplarıyla sanat terapileri çerçevesinden, sanatın 
sağaltıcı etkilerini sunmak, bilişsel ve duygulanımsal süreçler üzerindeki etkileri ile 
ilgili genel bilgi vermek ve bir uygulama alanı olarak özellikle demans için geleneksel 
müzik ve danslar ile ilgili yapılan çalışmaların amacını ve mevcut bulguları 
aktarmak amaçlanmaktadır. 

Çeviri : 
Konferans ve atölye eş  zamanlı Türkçe tercüme eşliğinde İngilizce olarak 
gerçekleşecektir.

Kayıt:
Atölyelere Sanat Psikoterapileri Derneği adına 30 Tl bağış  karşılığında kayıt 
olabilirsiniz. Katılımcıların hangi tarihteki atölyeye katılmak istediklerini belirterek,          
2 Haziran 2014 tarihine kadar e-posta ile başvurmalar gerekmektedir. Atölye içerikleri 
aynı olup, hafta sonu veya hafta içi farklı çalışma programındaki kişilerin katılımına 
destek için sunulan alternatif tarihlerdir.

Dernek Banka Hesap No:
Kayıt ve Bilgi İçin: basvuru@sanatpsikoterapileridernegi.org



Program İçerikleri

Konferans: Bedenin yönlendirmesi ile Demans Bakımı 
Dr. Richard Coaten

• Demans sendromu olan kişilerin rehabilitasyonu ve tedavisinde sanat terapileri ve 
özelinde Dans Hareket Psikoterapisi’nin terapötik katkıları için teorik ve 
deneyimsel bir çerçeve sunmak;

• Dr. Coaten’ın empirik araştırmalarına ve Ulusal Sağlık Servisi’ndeki (NHS, 
İngiltere) klinik deneyimine dayanarak müziğin, hareketin, dansın, şarkı ile 
yürütülen hatıra çalışmasının, bilişsel, dugulanım ve nörobilimsel süreçlerde 
etiklerinin somut ve beden odaklı (embodied) örnekler ile değerlendirilmesi;

• Demans sendromu ile yaşayan kişiler için yeni vizyonlar, bakış  açıları geliştirme 
olanaklarını; ilişki boyutu öncelikli, daha insani ve yenlikçi perspektifleri beraber 
değerlendirmek;

• Beden odaklı (embodied) psikoterapi unsurlarının, sanat ve terapi başta olmak 
üzere, disiplinlerarası uygulamacılar tarafından, profesyonel uygulamayla nasıl 
birleştirilebileceğini araştırmak, İngiltere Demans Stratejilerinden güncel 
yaklaşımları sunmak.

Atölye Çalışmaları

Dans ve müzik eşliğinde yaşamla yeniden bağ kurmak
Dr. Richard Coaten, Matt Laurie, Zor Parker
 
Özellikle bilişsel kaybın sözel iletişime engel olabildiği ve sözel olmayan iletişimin 
hayati önemi taşıdığı durumlardan birisi olarak demans yaşantısı ve bakımında dans 
ve hareket psikoterapisi uygulamaları deneyimsel uygulamalar ile aktarılacaktır.

• Dans ve hareket psikoterapisi ve demans ile ilgili temel bulgu ve prensipler 
çerçevesinde, beden odaklı (embodied) ve somut bir ilişki kurma kanalı olarak 
müzik, hareket ve dans uygulamaları;

• Uygulamaların teröpatik etkilerinin, dans ve müzik ile sosyal bir etkinlik ve 
töraptik uygulama arasındaki temel farkların ve ortak katkıların 
değerlendirilmesi;

• Profesyonel gelişim ihtiyaçları ve uygulama alanları; “Bakım Verenler İçin 
Bakım” teması odaklı uygulamaların örneklendirilmesi.

    


