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Mis on positiivne kasvatus?



Mis on positiivne vanemlus?

…vanemlik käitumine, mille puhul arvestatakse 
lapse huvidega, mis on hoolitsev ja enesekindlust 
andev, vägivallavaba, tunnustav ja suunav, seades 
piire lapse täieliku arengu soodustamiseks *

*Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee käsitlus
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Maccoby & Martin, 1983



VANEMA FAKTORID
•Karmid ja ebaefektiivsed 
kasvatusmeetodid
•Vähene jälgimine
•Madal kognitiivne stimulatsioon
•Puudulikud teadmised lapse 
arengu toetamisest

LAPSE FAKTORID
•Kehvad sotsiaalsed oskused
•Impulsiivsus, tähelepanu 
puudulikkus
• Aeglane kõne areng
• Vähene koolivalmidus
• Aeglane õppimisvõime

KONTEKSTUAALSED/ 
PEREFAKTORID
•Vaesus
•Üksikvanem
•Kriminaalsus
•Uimastite tarvitamine
•Stressitase
•Vaimne haigus

KOOLI, LASTEAIA JA 
KAASLASTE FAKTORID
•Ebaefektiivsed õpetajad
•Koolikiusamine/-vägivald
•Kaaslaste halb mõju
•Tõrjutus
•Suhtlemisprobleemid
• Õpiraskused

VARASED
KÄITUMISPROBLEEMID

Käitumisprobleemidega seotud
riskifaktorid



Mis on vanemlusprogramm 

“Imelised aastad”?



“Imelised aastad” programmide süsteem 

Programmid
lastele

Programmid
vanematele

Programmid
õpetajatele

Riskifaktorite
vähendamine

Kaitsvate
faktorite 

suurendamine

Laste parem 
koolivalmidus

Paremad oskused, 
eneseregulatsioon 

ja sotsiaalne 
kompetents

Laste
emotsionaalsete ja 
käitumisproblee-
mide ennetamine 
või vähendamine

Paranenud
suhted, madalam

stressi tase

Laste parem 
akadeemiline 

suutlikkus, 
vähem koolist 
väljalangemist

Vähem 
agressiivsust ja 
õigusrikkumisi

Vähem 
sõltuvusainete 

tarvitamist

➢ Alaprogrammide süsteem, mis arvestab laste arenguetappe ja arengu toetamiseks vajalikke oskusi.

➢ Arendaja Ph.D. Carolyn Webster-Stratton, Washingtoni Ülikool, USA.

➢ Rakendavad üle kahekümne riigi (sh Skandinaaviamaad, Venemaa, Suurbritannia, Holland, Iirimaa).

VAHETUD EESMÄRGID PIKAAEGSED EESMÄRGID



Imelised aastad programmi lähtealused

✓Programmide autor:

Ameerika psühholoog, Washingtoni Ülikooli emeriit professor Carolyn Webster Stratton

✓Probleem: agressiooni esinemissagedus lastel on oluliselt tõusnud, üha noorem iga lastest
saab käitumishäire diagnoosi (Hawkins, Catalano & Miller, 1992). 

Käitumishäirete esilekerkimine koolieelses eas on üks kõige olulisem riskifaktor noorte
antisotsiaalseks käitumiseks (Loeber, 1991)

✓Kultuurideülene programm: edukalt rakendatud u. 30 riigis, s.h. Euroopas (Taani, Norra, 
Rootsi, Soome jt), Venemaal, Inglismaal, Austraalias.



“Imelised aastad” vanemlusprogramm Eestis
Sihtgrupp ja teoreetilised alused

Koolieelsete laste vanemate programmi sihtgrupp:

✓Kõik vanemad, kellel on 2 – 8 aastased lapsed (jätkuprogramm kuni 12 a. laste vanematele)

✓Käitumisprobleemide ja tähelepanuhäiretega 2 – 8-aastaste laste vanemad (kuni 12 a.)

✓Vanemad, kelle puhul risk lapsi halvasti kohelda või hooletusse jätta

✓Kasuvanemad

✓Pereterapeudid, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, lastepsühholoogid, õpetajad, medõed, arstid, lapsehoidjad.

Teoreetilised alused:

✓Põhineb käitumuslikel/sotsiaalse õppimise printsiipidel – inimesed muutuvad igapäevase
omavahelise suhtluse tulemusena. 

✓Kognitiivse sotsiaalse õppimise teooria

✓Interaktiivse mängu ja stimuleerimisoskus

✓Vägivallatu distsipliini tehnikad

✓Probleemide lahendamise strateegiad jt.

Kui lapsed käituvad halvasti on lisaks lastele vajalik muuta ka lastevanemate käitumist.



“ Imelised aastad” programmi
ülesehitus

Vorm:

✓16-18 nädalane baasprogramm lastevanematele, mis sisaldab videoklippide vaatamist ja 
grupiarutelusid suunatud teemadel

✓8-10 nädalane jätkuprogramm 4-12 aastaste laste vanematele, mis sisaldab videoklippide
grupiarutelusid

Meetodid:

miniloengud, arutelud (videomaterjalide põhjal), grupitööd, koduülesanded, rollimängud

Osalejad: kuni 14 lapsevanemat ühes grupis ( 7 peret)

Läbiviijad: 2 IA väljaõppe läbinud grupijuht



Milline on vanemlusprogrammi mõju?



Taustaandmed
Vanema oskused
Lapse käitumine 

Koolituse eel

• Vanema oskused 

• Lapse käitumine 

• Tagasiside koolitusele

• Fookusgrupi intervjuud

Koolituse järel

• Vanema oskused 

• Lapse käitumine 

• Tagasiside 6 kuud hiljem

6 kuud peale 
koolitust

Andmete kogumine 
põhiprogrammi piloteerimisel

Koolituse 
läbimine

Rahulolu 
koolitusega

Muutused 
vanemas

Muutused 
lapses

Muutuste 
püsimine 

ajas

➢30 a jooksul erinevates 
riikides palju uuritud 
programm

➢Kas Eestis näeme 
analoogseid tulemusi?

➢Koolituse läbis 523 
vanemat

➢Piloodi raport: 
www.tai.ee/
vanemlusprogramm



Lapse käitumise ankeet 

Eyberg’i lapse käitumise küsimustik (Eyberg Child Behaviour Inventroy):

➢ 36  väidet: konkreetsed käitumised (agressiivsus, jonn, mitte 
kuuletumine, venitamine, keskendumine ja tähelepanu)

➢ Vastamine 1: käitumise sagedus 7-pallisel skaalal (mitte kunagi –
alati)

➢ Vastamine 2: kas käitumine on probleem (jah-ei)

➢ 2 skoori: intensiivsus, probleemsus  



Lapse käitumine, 2 küsitlust
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Muutused lapse käitumises
ECBI ankeedi põhjal 

Lapse probleemse käitumise põhjal riskirühma kuulujate osakaal 
Eesti koolitusgruppides  enne ja pärast koolitust  

Peale koolitust kuulub riskirühma ligi 4 korda vähem lapsi.

See muutus on püsiv.

12,5

18,8

59,1

87,5

81,2

40,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 kuud peale koolitust

kohe peale koolitust

enne koolitust

riskirühm

normi piires

Analoogset tulemust on näidatud ka paljudes teistes programmi rakendavates riikides. 
Uuringutes võrdluseks kasutatud kontrollrühmas taolist muutust ei toimu.



Vanemlikud oskused
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Positiivne muutus 30-st väitest 28 puhul.



Muutused lapsevanemas 

Paranenud oskused enda reaktsioone jälgida ja juhtida

On vanemana rahulikum, konkreetsem ja järjekindlam

Keskendumine positiivsele, 
mitte negatiivsele

Vähem asju häirivad 
või tekitavad muret

Vähem kamandamist, domineerimist ja hääle tõstmist

Paneb lapse käitumist ja soove rohkem tähele,
on õppinud kuulama ja dialoogi pidama

Mehe poolne seotus laste kasvatamisega on 
suurenenud, suhtleb lastega rohkem

Terve pere teeb rohkem koostööd, veedab rohkem aega koos ja on tasakaalukam

Suurenenud enesekindlus vanemana, 
paranenud oskused lapse suunamisel

Fookusgrupi intervjuud (11 gruppi)



Programmi pikaaegsed mõjud 
rahvusvaheliste uuringute järelduste põhjal

Civitta Eesti, 2016

MÕJU LASTELE

▪ Paremad sotsiaalsed oskused

▪ Parem vaimne tervis, vähem käitumishäireid 
ning seotud teenuste kasutamist

▪ Parem koolivalmidus, vähem eripedagoogika 
teenuste kasutamist

▪ Edukam kesk- ja kõrghariduse omandamine

▪ Vähem sõltuvusainete tarvitamist

▪ Suurem tööviljakus, kõrgemad sissetulekud ja 
vähem töötust

▪ Vähem õigusrikkumisi, vangistust ning 
süsteemiga seotud teenuste kasutamist

▪ hariduslik edasijõudmine – õpingute katkestamise kulud: 

sissetulek, maksud, tervisekapital jm)

▪ kriminaalne aktiivsus –kuriteo kontrolli- ja tagajärjekulud

▪ edukus tööturul – töötutoetus, töötukindlustushüvitis

MÕJU VANEMATELE

▪ Parem vaimne  tervis, vähem stressi ja 
depressiooni ning seotud teenuste kasutamist

▪ Vähem laste kuritarvitamist, hooletusse 
jätmist ning  partneritevahelist vägivalda



Veebikeskkond www.tarkvanem.ee

http://www.tarkvanem.ee/


Lapse arengu toetamine

•Teadmised

•Oskused

•Lapse arenguetapid

•Lai teemadering

•Kuidas lastevanemad oskusi harjutavad?









Kuidas sõlmida 

kokkuleppeid ja 

seada piire?



https://www.youtube.com/watch?v=gvO9CkK9jFQ

Kuidas sõlmida kokkuleppeid 

ja seada piire?

https://www.youtube.com/watch?v=gvO9CkK9jFQ


Tugevad tunded



Millised on olukorrad, kus 

suhtlete lastevanematega 

oma igapäevatöös?



Mis on positiivne kasvatus?

Positiivne kasvatus järgib pikaajalisi eesmärke –

arendada lapses enesedistsipliini ja elukestvaid oskusi 

ning seisneb empaatia, eneseaustuse, teistest 

lugupidamise, inimõigustega arvestamises.

Positiivne kasvatus sisaldab reeglite kehtestamist ja 

probleemilahenduse õpetamist.

Positiivse kasvatuse all mõeldakse kasvatusviisi, kus 

laste õpetamisel ja käitumise suunamisel lähtutakse 

laste õigusest mitmekülgsele arengule ja kaitstusele 

vägivalla eest. 



Mis on positiivne kasvatus?

PROBLEEMIDE 

LAHENDAMINE

INDIVIDUAALSETE ERINEVUSTE 

AKTSEPTEERIMINE

SOOJUSE PAKKUMINE TOETUSE JA STRUKTUURI 

PAKKUMINE

LASTE MÕTTE- JA TUNDEMAAILMA TUNDMINE

PIKAAJALISTE EESMÄRKIDE SEADMINE

INIMÕIGUSED
TEADMISED LAPSE ARENGUST JA 

TULEMUSLIKEST 

KASVATUSVIISIDEST



AITÄH KUULAMAST 

JA KAASA MÕTLEMAST!


