VANEMLUSPROGRAMM „IMELISED AASTAD“, KEVAD 2019 GRUPPIDE TULEMUSED, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD
• Programm on Eestis 5 aastat. Kokku on
koolitatud ligi 1700 lapsevanemat.
• Kevad-suvel 2019 osales 29 KOV-i,
toimus 36 gruppi, koolituse lõpetas 402
vanemat. Lisaks 24 vanemat laste vaimse
tervise keskustes.
• Põhja-Pärnumaa vallas oli 2 grupp ja
koolituse lõpetas 22 vanemat (alustas
25, kellest 3 ei lõpetanud).

• Vanem täitis küsimustikud
enne ja peale koolitust.
• Tajutud vanemliku
kompetentsuse küsimustik
(PSOC).
• Lapse tugevuste ja raskuste
küsimustik (SDQ).
• Küsimustike kohta vt lisa
2018. a raportist.

KOOLITUSED

KÜSITLUS

Skoor saab olla vahemikus 0-40. Mida
kõrgem skoor, seda rohkem raskusi.
Eesmärgiks on skoori taseme langus.
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✓ Vanemliku kompetentsuse küsimustik: 16 väidet seotuna
vanemliku rolli täitmisega. Arvutatakse erinevad skoorid.
✓ Näidatud on kompetentsuse koondskoor, mis arvestab 2
alavaldkonda: 1. rahulolu (motiveeritus, valmisolek, pinge
vanema rollis jmt), 2. enesetõhusus (hakkamasaamine, oskuste
olemasolu jmt).
✓ Põhja-Pärnumaa vald: Koolituse eelne vanemliku
kompetentsuse tase on kõrgem kui 36 grupis keskmiselt.
Toimunud muutused on suuremad. Rohkem on kasvanud
rahulolu vanema rollis, kuid paranenud on ka tõhususe näitaja.

✓ Tugevuste ja raskuste küsimustik: 25
väidet lapse käitumise kohta, millele vanem
annab hinnangu. Arvutatakse erinevad
skoorid.
✓ Näidatud on raskuste koondskoor, mis
arvestab 4 valdkonda: 1. käitumise (jonn,
viha jm), 2. tähelepanu-keskendumise, 3.
emotsioonide (mure, hirm jm), 4. teiste
lastega suhtlemisega seotud raskused.
✓ Põhja-Pärnumaa vald: Enne koolitust on
lastel veidi rohkem raskusi, kui 36 grupis
keskmiselt. Toimunud muutused on
suuremad kui kõigi gruppide keskmine ja
laste olukord on paranenud.
✓ Kõige rohkem on vähenenud käitumisega
(viha, sõnakuulmatus jm) seotud raskused,
aga ka teistes alavaldkondades on olulisi
muutusi märgata.
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Skoor saab olla vahemikus 16-96. Mida
kõrgem skoor, seda suurem kompetentsus.
Eesmärgiks on skoori taseme tõus.

