
KUI LAPSE 
KÄITUMINE 
ON PROBLEEM
Soovituslik käitumisjuhis 
RISKIRÜHMA LASTEGA 
tegelevatele töötajatele

Mida teha, kui on risk 
füüsiliseks agressiooniks?
1. Kutsu abi, et olukorras oleks mitu täiskasvanut.
2. Võimalusel viib üks töötaja publiku eemale.
3. Agressiivse inimesega räägib peamiselt üks inimene.
4. Suheldes säilita rahu ja ära lasku vaidlustesse.
5. Jälgi võimalikku väljapääsu, et Sul oleks võimalus 

abi kutsumiseks ruumist väljuda.
6. Pane tähele, millised on ruumis olevad esemed, 

mida võidakse kasutada relvana.
7. Esmalt kasuta vähem sekkuvamaid meetmeid 

(hääl, tähelepanu kõrvalejuhtimine jms).
8. Füüsiline sekkumine peab olema hädavajalik ning 

proportsionaalne ähvardava ohuga.  
9. Sekkudes kasuta õpitud turvalisi tehnikaid ning tee 

seda alati võimalusel koos kolleegiga.
10. Juhtumi järel dokumenteeri kõik sekkumisega seotud 

tegevused ja situatsiooni võimalikud põhjused, 
vältimaks hilisemaid vaidlusi.

11. Rasked olukorrad vajavad hiljem läbirääkimist 
nii lapse kui ka situatsioonis olnud täiskasvanutega.

Põhimõtted tulenevad Verge metoodikast. www.verge.ee

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool
Tallinna Laste Turvakeskus

Tartu Herbert Masingu Kool

Jõhvi noorukite ravi- ja 
rehabilitatsioonikeskus 

Maarjamaa 
Hariduskolleegium

Maarjamaa Hariduskolleegium

Küsi kolleegilt!
Kasutame mentorluse põhimõtet nii asutuse sees kui 
projektipartnerite vahel. 

Jagame häid ideid, kogemusi!

 PROJEKTI PARTNERID

 Maarjamaa Hariduskolleegium
www.mhk.edu.ee

 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool   
www.vabakool.edu.ee

 Jõhvi noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus  
www.corrigo.ee

 Tallinna Laste Turvakeskus 
www.lasteturva.ee

 Tartu Herbert Masingu Kool
www.masing.tartu.ee
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TALLINN

JÕHVI

KAAGVERE

TAPA



Kuidas edastada vajalikku 
infot nii, et Sinu kuulaja 
oleks huvi ja mõttega 
teemaga kaasas?
1. Kutsu esile juba olemasolev teadmine. Näiteks küsi, 

mida ta selle kohta juba teab või mida on talle selle 
kohta juba räägitud.

2. Lisa vajalik info ja kinnista saadud teadmised. 
Räägi juurde vaid see, mida ta veel ei tea ning uuri, 
kuidas see info talle tundub või tema olukorda sobib.

3. Suhtu seejuures kuulajasse kui võrdsesse partnerisse, 
aktsepteerides tema ideid ja vaatenurka. 

 

Põhimõtted tulenevad motiveeriva intervjueerimise 
metoodikast. www.emita.ee

Kuidas toetada lapse 
sotsiaalseid oskusi?
1. Märka ja tunnusta head käitumist.
2. Ole ise eeskujuks oma oskuste ja käitumistega. 
3. Ütle mulle ja ma unustan. Näita mulle ja ma mäletan. 

Ent kaasa mind ja ma saan aru!
4. ART-grupis osalejad peaksid olema 80% osakaaluga 

aktiivsem pool.
5. Kasuta lihtsat keelt, väljenda end arusaadavalt. 
6. Püüa käitumine kinni eos, mitte tipus.
7. Talleta õpetatavad momendid.
8. Kaasa olulisi inimesi.
9. Kirjelda soovitud käitumist. Lapsed ei õpi sellest, 

mida nad ei peaks tegema, vaid sellest, mida nad 
peaksid tegema.  

10. Kõiki õpitud oskusi rakendatakse ka igapäevaelus 
pikema aja jooksul.  

11. Anna edasi optimismi ja seosta sotsiaalne käitumine 
elueesmärkidega.

12. Aktsepteeri lapse põhimõtteid, kuid ära toeta 
negatiivsust.

13. ART-metoodika rakendusstandardid ja üldistuskavad 
on sama tähtsad kui programm ise.

Põhimõtted tulenevad ART-metoodikast. 

Mida teha, kui laps käitub 
ebakohaselt?
1. Püüa mõista ebakohase käituja positiivset kavatsust ja 

seeläbi tema käitumise eesmärki.
2. Tee soovitav pöördumine (kirjelda) ja pea pausi umbes 

60 sekundit.  
3. Jälgi tema reaktsiooni.
4. Alusta enesekehtestamisega:

 kirjelda tema käitumist hinnanguvabalt ning nimeta 
selle käitumise mõjusid;

 ole teadlik oma tunnetest ja ütle talle, mis tunne Sul 
on.

5. „Jahuta“ tema tundetulva nelja lause abil: 
 Sulle ei meeldi, et ma seda ütlen (?)
 Sinu arvates on minu sekkumine ebaõiglane (?)
 Sa arvad, et sinu teguviis (see olukord) pole kuigi hull 

(on suhteliselt pisiasi)?
 Sa ei teadnud, et see mind häirib? …, et see mingit 

kahju kaasa toob?
6. Korda tema käitumise eesmärki:
 Kas on võimalik, et Sa tahad?

 et Sind rohkem märgatakse.
 et asjad võiksid nii minna, nagu Sina õigeks pead.
 et teistel võiks ka vilets olla.
 et Sind rahule jäetakse.
 et siin võiks huvitavam olla.               

7. Uuri tema vajadusi. 
8. Kehtima jäämise tugevdamiseks väljenda oma tundeid 

sõnaliselt: „Kui Sa ei ..., siis ma tunnen ...“.
9. Kirjelda tema käitumist hinnanguvabalt: „Kui Sa ..., 

siis tõenäoliselt toob see Sulle kahjusid kaasa”.
10. Otsi säästvaid ja sobivaid lahendusi ebakohase 

käitumise muutmiseks ja eesmärgi saavutamiseks. 
Mida võiks teha, et 

 Sind märgataks ka siis, kui Sa ei hiline? 
 et Sa võiksid juhtida, õpetada, öelda mulle, kuidas 

asjad võiksid siin käia? 
 et oleks huvitavam ja põnevam? 
 et Sa saaksid tunda ennast ka targa ja oskajana? 

KÜSI LAIALT
„Mis teile...?”

„Kuidas Sa...?”
„Milline...?” 

jne

KUULA
huviga ja

aktsepteerivalt

SÕNASTA 
ÜMBER

PEEGELDA 
TAGASI

sisu, tähendus,
tunded

TEE
KOKKUVÕTE

kõige 
tähtsamast

KÜSI
TÄPSUSTUSI
Mis Sa selle all
silmas pead?

KINNITA
nt positiivne
kommentaar,

keskendu
positiivsele

KÜSI LUBA
„Kas soovite, et ma
tutvustan teile...?”
„Kas ma võin sulle
midagi soovitada?

jne”

ANNA UUT
TEAVET

NB! Info selgus
Paku pigem valikuid,

mitte õpetust
jne

KÜSI LAIALT
kuidas kuuldud info

kõlas, mida tähendab
kuulaja jaoks,

mida ta sellega
peale hakkab
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