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PROGRAMMI TAUST

Programm

• Programmi “Incredible Years”, eesti keeles “Imelised aastad”,
väljatöötaja on Dr. Carolyn Webster-Stratton.
• Pakkumisel on mitu programmi eri vanuses laste vanematele ja
koolidele. Eestisse on toodud 3–8-a laste vanematele suunatud
programm.

Rakendamine

• Programmi arendamist alustati üle 30 aasta tagasi.
• Seda rakendatakse enam kui 20 riigis: USA-s, Euroopa riikides (Norra,
Rootsi, Inglismaa, Holland jt), Venemaal ja mujal.

Tõenduspõhisus

• Programmi arendaja ja sõltumatute uurijate poolt on läbi viidud palju
kontrollgrupiga uuringuid.
• Tõendatud on programmi edukus vanemate ning laste oskuste ja
käitumise muutmisel ning vaimse tervise parandamisel.

Vahetud eesmärgid

•
•
•
•

Vanemlike oskuste suurendamine
Vanema ja lapse suhte parandamine
Laste enesekontrolli ja sotsiaalsete oskuste arendamine
Laste käitumise probleemide vähendamine või ennetamine

Pikaaegne eesmärk

• Laste ja noorte käitumisprobleemidest tuleneva akadeemilise
edasijõudmatuse, vägivaldsuse, õigusrikkumiste ja sõltuvusainete
tarvitamise ennetamine ja vähendamine.

PILOTEERIMINE EESTIS

Programmi raam

• Toetab „Laste ja perede arengukava 2012–2020“ eesmärkide
elluviimist positiivse vanemluse arendamisel ning laste elukvaliteedi
parandamisel.
• Eestisse on toodud 3-8-a laste vanematele suunatud programm Basic
Preschool. Lisandumas on ka jätkuprogramm Advance.
• Pilooti koordineerib Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut.

Koolituse vorm ja sisu

• Nelja kuu jooksul toimuvad iganädalased grupikohtumised.
• Grupis on kuni 14 lapsevanemat. Iga grupiga tegeleb kaks koolitatud
grupijuhti.
• Meetodid: juhendamine, arutelud ja rollimängud, videonäidete
analüüs, praktiseerimine kodus.
• Teemad: lapsega mängimine, kiitus ja premeerimine, reeglid ja piiride
kehtestamine, rahunemise tehnikad jm.

Piloodi maht

• Pilootprojekt kestab oktoobrist 2014 kuni märtsini 2017.
• Koolitusi teostatakse eesti ja vene keeles erinevates kohalikes
omavalitsustes, koostöös KOV-idega.
• Lastevanemaid kutsutakse koolitusele kohaliku lastekaitsetöötaja või
lasteaedade/koolide kaudu.
• Välja on koolitatud 32 grupijuhti.
• Pilootperioodil läbib koolituse üle 500 lapsevanema.

KOOLITUSTEL OSALEMINE
Suveks 2016 on koolitatud 362 lapsevanemat
ja kaasatud 7 kohalikku omavalitsust.
 Koolitused on toimunud Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel, Tapal, Tartus, Võrus, Pärnus.
 Koos on käinud 35 lastevanemate gruppi, nendest 15 eesti- ja 20 venekeelset gruppi.
Tagasisideankeetide ja fookusgrupi intervjuude põhjal on osalejad koolitamise viisiga rahul,
õpitud meetodid on olnud kasulikud ja nad soovitaks antud koolitust kindlasti ka teistele
lastevanematele.
Fookusgruppides esitatud arvamusi:

“Teemad ei olnud rasked. Ja aitas ka
juhendajate seletamine, et mis selle all
mõeldakse. Osadel teemadel olid
lähenemisviisid teised. Samas oli väga
loogiline. Pigem omaksvõtmine ja endaga
hakkamasaamine, kui sa oled harjunud
vastupidi tegema õpetusele.”

“Mulle meeldis, et grupp oli paraja
suurusega ja et oli kogemuste vahetamist,
mitte ainult õpikust ja juhendist. Igaüks sai
rääkida.”
“Üldse programm oli huvitav. Minu
mäletamist järgi esimene programm, kus
antakse konkreetne retsept. Et meie ütleme
teile, kuidas teha ja teie kontrollite.”
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MUUTUSED LAPSE KÄITUMISES
Peale koolitust kuulub käitumise probleemidega gruppi 4 korda vähem
lapsi. See muutus püsib ka pool aastat peale koolitust.
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Koolituse eel ja järel täidab lapsevanem ankeedi, kus ta hindab, kui palju tema lapsel esineb erinevaid käitumisi,
mis võivad probleemseks osutuda. Enne koolitust esines kõige enam selliseid käitumisi nagu vihastamine (kui ei
saa oma tahtmist), pidev tähelepanu otsimine, venitamine erinevate tegevuste teostamisel, vahele segamine,
keeldumine kuuletumisest, raskused keskendumisel.
Kõigi vastuste põhjal arvutatakse kokku käitumise intensiivsuse skoor. Skoori tulemusi saab jagada erinevateks
gruppideks ehk tavapäraseks ja probleemseks käitumiseks.
Kõigi toimunud koolituste puhul on teostatud koolituse eelne ja vahetult peale koolitust toimunud küsitlus
(kokku 35 lastevanemate gruppi). Esimeste koolituste puhul (12 gruppi) on tänaseks läbi viidud ka 6 kuud peale
koolitust toimunud järelküsitlus; need tulemused on esitatud joonisel.

TUNNETATUD MUUTUSED LAPSES

Fookusgruppide vestlustes tõid
lastevanemad esile järgmisi muutusi,
mida nad on oma lapses märganud:












Tegevused kulgevad kiiremini, koordineeritumalt ja ilma
jonnita.
Laps teab, kuidas asjad käivad, on sõnakuulelikum ja
saab paremini aru.
Lapsega saab asju kokku leppida ja koostööd teha.
Kasvanud on üksteisemõistmine.
Laps on rahulikum ja rõõmsam ning oskab oma käitumist
paremini reguleerida.
Vähem on nutmist, virisemist ja agressiivset
eneseväljendust.
Laps on iseseisvam, avatum ja julgem.
Laps räägib rohkem oma tunnetest. Paranenud on
eneseväljendusoskus ja sõnavara.
Paranenud on läbisaamine õdede-vendadega ja käitumine
lasteaias või koolis.
Suurenenud on lähedus- ja kindlustunne.
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MUUTUSED LAPSEVANEMAS
Koolituse lõpuks on vähenenud sõnade või tegudega ülereageerimine lapse
mittesoovitud käitumisele ning suurenenud järjekindlus tõhusate
kasvatusmeetodite rakendamisel.
Lapsevanemad täitsid koolituse eel ja järel ka ankeedi enda vanemliku stiili kohta. Vanem hindas erinevate väidete
alusel, millise käitumise poole tema reaktsioon kaldub, kui laps on ennast halvasti üleval pidanud. Väidete põhjal
arvutati kolm erinevat skoori – sõnaohtrus (rohke rääkimine ja selgituste nõudmine), ülereageerimine (ärritumine,
agressiivsemad reaktsioonid), vähene kindlameelsus (järjekindlus ja konkreetsus kasvatusmeetodite rakendamisel).
Kõigi skooride osas olid koolituse lõpuks toimunud olulised positiivsed muutused.

Fookusgruppides tõid lastevanemad esile järgmisi muutusi, mida nad on iseendas märganud:








Paranenud on oskus enda reaktsioone jälgida ja juhtida.
Vanem on rahulikum, konkreetsem ja järjekindlam. Vähem asju häirivad või tekitavad muret.
Keskendumine positiivsele, mitte negatiivsele. Vähem kamandamist, domineerimist ja hääle tõstmist.
Suurenenud on enesekindlus lapsevanemana ning paranenud oskused lapse suunamisel.
Vanem paneb oma lapse käitumist ja soove rohkem tähele. On õppinud last kuulama ja dialoogi pidama.
Mehe poolne huvi ja seotus laste kasvatamisega on suurenenud ning ta suhtleb lastega rohkem.
Terve pere teeb rohkem koostööd, veedab rohkem aega koos ja on tasakaalukam.

TUNNETATUD MUUTUSED
Tsitaate fookusgruppides esitatud arvamustest.
„Tänu kursustele hakkasin rohkem leidma lapsega ühist
keelt. Õppisime paremini kokku leppima ja ta muutus
tähelepanelikumaks. Kui ta varem oli väga motoorne, siis
nüüd ta kuulab, mida ma talle ütlen, reageerib, kui ma
teda kutsun, täidab minu palveid. Ja ma ei räägi temaga
enam käskivas toonis.“
“Mina sain ka palju järjekindlamaks. Varem
ma andsin tihti igale jonnile järgi ja ei olnud
endal seda püsivust. Nüüd olen palju
rahulikum. Kokkuleppeid sõlmin temaga. Ja
just see konkreetsus. Kõik reeglid on paigas ja
on nii nagu mina ütlen.”

„Praegu ma tunnen, et meil on palju lihtsam.
Meil on nüüd palju vaiksem korteris. Meil tõesti,
meil laps karjus, mina karjusin. Mitte midagi
meil ei töötanud. Nüüd on peres karjumine väga
haruldane nähtus.“

“Aga just see, et seda positiivset poolt välja
tuua ja sealt tuli ka võib-olla see „jah“ talle
rohkem sisse. Ta püüdis nagu rohkem
koostööd teha võib-olla ja see on nagu see,
mida me märkasime kohe. Ühist keelt leiab
lihtsamalt.”

„Kursused annavad rohkem enesekindlust. Et
sina seisad jalgel ja lapsel on ka nii parem. Varem
oli situatsioone, kus ei teadnud, mida teha. Nüüd
ma üldiselt tean, mida teha. Niiöelda vundament
on jalge all.“
„Poole pealt saadi aru, et pole vaja lapsi
muuta, vaid ennast, enda käitumist. See on
järjekordne samm – enda tundmine ja
enesekontroll. Seda ei ole vaja ainult lastega,
vaid elus üldse.“
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Lisainfo programmi kohta
Tervise Arengu Instituudi lehekülg:
http://www.tai.ee/vanemlusprogramm

Programmi arendaja lehekülg:
http://incredibleyears.com

