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TÄNUSÕNAD
Koolituse autorid on Coram Children’s Legal Centre juures toimivas Coram Internationalis töötav professor Carolyn Hamilton, Coram Voice’is töötavad Dr
Lynn Brady ja Jo Woolf, ja European Roma Rights Centres töötavad Judit Geller ja Adam Weiss, neid toetasid University College Corki juures toimivas Child
Law Clinicus töötav Dr Ursula Kilkelly ning Dr Maria Herczog Family Child Youth Associationist Ungarist. Eraldi mainimist väärivad Ruth Barnes, Awaz Raoof ja
Jen Roest Coram Children’s Legal Centre’st ja Ido Weijers Universiteit Utrechtist nende väärtusliku panuse eest.
Tänu ka kõigile, kes aitasid kaasa koolitamisel, kaasa arvatud projekti partneritele: Children of Slovakia Foundationile, Eesti Inimõiguste Keskusele, FICE
Bulgariale, L’ Albero della Vita Cooperativa Socialele, Empowering Children Foundationile, Social Educational Actionile ja Czech Helsinki Committeele, ning
katsekoolitsussessioonide abistajatele ja neis osalejatele, kelle väärtuslik tagasiside on mõjutanud käesoleva koolitusmaterjali arendamist.
Lisaks soovivad koostajad tänu avaldada Coram Voice’s Care Experienced Championsitele, ning kõigile lastele ja noortele, kes osalesid fookusgrupi aruteludel
koolituses osalenud riikides, kelle hääl ja panus on materjalide koostamise jooksul olnud hindamatu.
Lõpuks ka tänu Euroopa Liidu programmile „Põhiõigused ja kodakondsus“. Käesolev väljaanne on antud välja nende rahalise toetusega osana projektist
„Laste õigusi avades: Tugevdades spetsialistide kompetentsi haavatavate laste õiguste kaitsmisel“. Autorid on ka tänulikud Allan and Nesta Ferguson
Charitable Trustile nende lahke annetuse eest projektile.
Selle väljaande sisu eest vastutavad üksikisikuliselt Coram Children’s Legal Centre ja projekti partnerid ning ei peegelda mingil moel Euroopa Komisjoni
vaateid.

„Spetsialistid peaksid ennekõike iseendas rahu leidma. Kui sa iseendas rahu ei ole leidnud, siis ei saa sa ka lapsi aidata.“
Sihtrühma osaleja, Kreeka
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KASUTAMISTINGIMUSED
Käesolevaid materjale tuleb kasutada selgelt näha oleva märkega omandi- ja autoriõiguse kohta ning tunnustades kõigi partnerite ja Coram Children’s
Centre ühiseid tegevusi järgnevalt:
„© Coram Children’s Legal Centre. Arendanud Coram Children’s Legal Centre ja Coram Voice, Ühendkuningriik, European Roma Rights Centre, Ungari, the
Child Law Clinic at University College Cork, Iirimaa, FCYA Hungary, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, Children of Slovakia Foundation, Eesti
Inimõiguste Keskus, Fondazione L'Albero della Vita, Itaalia, Empowering Children Foundation, Poola, ja Social Educational Action, Kreeka osana projektist
„Laste õigusi avades: Tugevdades spetsialistide kompetentsi haavatavate laste õiguste kaitsmisel“.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu põhiõiguste ja kodakondsuse programm. Lisarahastust pakub Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust.“
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KURSUSEST
„Mida kursus endast kujutab ja kellele on see mõeldud?“
Need materjalid annavad juhiseid ja informatsiooni koolitajatele multidistsiplinaarse kursuse andmiseks, mille teemadeks on laste õigused (sissejuhataval
tasemel), laste areng seoses suhtlusega lastega (sissejuhataval tasemel), lastega suhtlemine ja Euroopa Nõukogu lapsesõbraliku õigusemõistmise suunised.
Algses formaadis olid õppematerjalid kavandatud esitamiseks kolme päeva jooksul. Kuid kursus on kokku pandud nii, et igat moodulit võib esitada omaette
või osana laiemast koolitusest. Sel põhjusel on igal moodulil oma materjalid ja osaleja töövihik. Need neli moodulit on:
-

Moodul 1: sissejuhatus lapse õiguse teemasse
Moodul 2: sissejuhatus lapse arengusse ja suhtlemisse
Moodul 3: suhtlusoskus
Moodul 4: lapsesõbraliku õigusemõistmise suunised

Kursus on kasulik kõigile, kes töötavad lastega, kaasa arvatud kõigile spetsialistidele/praktikutele, kes toetavad lapsi ja noori elukohtades ja
kinnipidamisasutustes, aga ka õigusvaldkonna ja muude valdkondade spetsialistidele ja praktikutele, kes suhtlevad lastega kohtumenetluse käigus (tsiviil-,
kriminaal- või haldusõiguses). Nende hulka kuuluvad:
Sotsiaaltöötajad; tervishoiutöötajad (õed, tervishoiu assistendid, arstid); politseiametnikud; kriminaalhooldusametnikud; asenduskodude töötajad;
vanglaametnikud; kinnipidamisasutuse ametnikud; kohtunikud; prokurörid; juristid / juristi abid; perekonna- ja tsiviilõigusega tegelevad juristid;
vahendajad/advokaadid/eestkostjad; psühholoogid ja terapeudid; õpetajad; noorsootöötajad.
„Mis laadi kursusega tegu on?“
Selleks, et mõjutada võimalikult paljusid spetsialiste nii palju kui võimalik, on loodud oskustel põhinev kursus. See tähendab, et kursuse keskne idee on
varustada osalejaid vahendite ja oskustega, mis praktikas aitavad neil kaitsta ja edendada laste õigusi, ning edukalt lastega suhelda. Samuti tähendab see,
et kursuse käigus ei laskuta põhjalikesse teoreetilistesse ja tehnilistesse üksikasjadesse. Materjalid sisaldavad soovitusi edasist õpet toetava lektüüri ja
lisaressursside kohta.
“Milliseid oskuseid kursusel käsitletakse?”
© Coram Children’s Legal Centre 2016
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Kursusel käsitletakse järgmisi oskusi:
-

Miks, millal, kus ja kuidas kuulata lapsi lapsesõbralikul moel ja mis selle informatsiooniga peale hakata.
Miks, millal, kus ja kuidas suhelda lastega lapsesõbralikul moel ja mis selle informatsiooniga peale hakata.
Kuidas võimaldada lapsesõbralikke õigusemõistmise protsesse

„Millist muud informatsiooni kursusel käsitletakse?“
Lisaks eelpoolmainitud oskustele katavad kursuse materjalid ka teadmistepõhist õpet järgmistel teemadel:
-

Mis on rahvusvahelise lapse õiguse aluspõhimõtted?
Millised on peamised sõnumid lapse õiguste propageerimisel nii spetsialistide kui laste poolt?
Kuidas võib lapse areng ja käitumine mõjutada suhtlust ja kuidas saaksid spetsialistid kõige tõhusamalt reageerida indiviidi vajadustele?

„Kuidas on kursuse materjalid minule kasulikud minu rollis?“
Kursuse oskustepõhise fookuse põhjuseks on see, et käesolevad materjalid oleksid rakendatavad ja kasulikud nii paljudes olukordades kui võimalik. Kuid
kursuse materjalid on arvesse võtnud ka seda, et kui osalejad näevad, kuidas rakendada neid oskusi oma rollides ja oludes, on õpe efektiivsem.
Sel põhjusel peaksid koolitajad julgema kohandada vastavaid juhtumiuuringuid ja näiteid.
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KUIDAS MATERJALE KASUTADA
Need koolituse materjalid koolitajatele sisaldavad üksikasjalikke juhiseid selle kohta, kuidas iga koolituse osa läbi viia. Kuigi materjalid koostati pidades
silmas kolmepäevast koolitust, on võimalik eraldiseisvalt läbi viia päevi, mooduleid või isegi tegevusi.
Koolituses kasutatakse mitmeid PowerPoint presentatsioone (iga mooduli kohta üks), mida võib esitada projektoriga ja/või kätte jaotada prindituna,
vastavalt võimalustele. PowerPoint presentatsioonid sisaldavalt piisavalt üksikasju, et koolitaja saaks läbi viia töötuba ilma vajaduseta viidata nendele
märkmetele, võimaldades koolitajal kohandada koolitust enda stiilile.
Selleks, et vältida loengu-stiilis formaati, sisaldavad kõik presentatsioonid võimalust küsimusteks ja aruteludeks – ja korraldajad võivad nendele lisada
vastavalt isiklikele teadmistele ja osalejate oskustele ja kogemustele. Lisaks on suur osa koolitusest pühendatud harjutustele ja tegevustele, mis nõuavad
osalemist ja mille eesmärk on kaasa aidata aktiivsele õppimisele. Kõiki materjalides esitatud küsimusi ei ole tingimata vaja arutada, või teha kõiki harjutusi
ja tegevusi; neisse tuleks suhtuda kui viidetesse, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada.
Materjalides kasutatakse sümboleid, et aidata juhendada koolitajaid harjutuste ja slaidide esitamisel.
Esita/Selgita

Narratiiv

Lisamärkmed

Küsimus

Lisaleht











Harjutus

Sisuhoiatus

Arutelu

Näpunäide









See paljurahvuseline kursus võimaldab koolitajatel kohaldada sobivas kohas võimalusel materjale vastavalt liikmesriigi kohalikule kontekstile. Need
võimalused on märgitud fraasiga „RIIGI KONTEKST“.
Kui koolituse korraldajad muudavad või lisavad koolitusele materjale, jäävad lisamaterjalid koolitajate (või rakendavate projektipartnerite) arvamuseks ja
ainuvastutusele, ning ei pruugi ilmtingimata kajastada koolitusmaterjalide koostajate vaateid või poliitikat.
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„Mida peaksid osalejad saama?“
Koolitajad võivad valida, kas pakkuda osalejatele PowerPoint slaide enne koolitust, peale koolitust või koolituse ajal. Selle otsuse langetamisel tuleks
arvesse võtta võimalust, et osalejad loevad slaide koolituse protsessis täiel määral osalemise asemel, mille vastukaaluks on teadmine, et informatsiooni
käepärasus võib ka neile kasulik olla.
Iga mooduli jaoks on olemas „Osaleja töövihik“. Need töövihikud sisaldavad vaba ruumi, mida saab kasutada nii ülesannete ja tegevuste tegemiseks, kui ka
lisaainfot, nimekirju, faktitabeleid ja teisi abiallikaid, mida osalejad saavad kasutada viitematerjaline koolituse ajal ja peale seda. Iga töövihiku lõpus on
„lugemiseks“ osa, mis sisaldab osalejatele täiendava info allikaid.
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MATERJALIDE KOHANDAMINE ERINEVATE OSALEJATE RÜHMADE JAOKS
Nagu juhises eelpool mainitud, on materjalid koostatud nii, et nad oleksid kasulikud kõigile spetsialistidele ja praktikutele, kes lapsi toetavad ja töötavad
lastega nende elukohtades ja kinnipidamisasutustes, juriidilistes ja õigusemõistmise olukordades ning ka võimalikult paljudes teistes olukordades. Lisaks on
materjalid koostatud nii, et neid võib kasutada moodulite kaupa, kusjuures moodulid on küll omavahel seotud, kuid neid võib esitada ka eraldiseisvate
materjalidena või kombineeritult.
Seetõttu on mitmeid kombinatsioone osalejatest, koolituse kättesaavusest ja kestusest. Järgnev tabel aitab koolitajatel otsustada, millised moodulid on
erinevate gruppide ja koolituste kontekstides prioriteetsed. Pidage siiski meeles, et kõiki materjale peetakse kõigi spetsialistide ja praktikute jaoks olulisteks
ja alljärgnev on vaid soovituslik juhis.
Moodul
Sissejuhatav moodul

Kestus
1 tund ja 15 minutit

Fookus ja võtmeteemad
Osalejate tutvustamine
Materjalide tutvustamine

Moodul 1 – sissejuhatus lapse õiguse teemasse

3 tundi

Lapse õigused
Aluspõhimõtted
Diskrimineerimine

Moodul 2- sissejuhatus lapse arengusse ja suhtlemisse 2 tundi ja 15 minutit

Lapse areng
Kuidas areng suhtlust mõjutab

Moodul 3 - suhtlusoskus

9 tundi ja 30 minutit kuni 10 tundi Suhtlus lastega
Mitteverbaalne suhtlus
Väljakutsed suhtluses

Moodul 4 – lapsesõbraliku õigusemõistmise suunised

2 tundi

Lapsesõbralik õigusemõistmine
Lapse õigused õigusemõistmises

Kokkuvõttev moodul

30 minutit

Kokkuvõte ja tunnistused
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NÄPUNÄITEID KOOLITAMISEL
1) Ettevalmistus: need materjalid annavad edasi palju informatsiooni lühikese aja jooksul. On oluline, et koolitajad loevad kõik materjalid enne läbi, kuid
soovitatav on ka eelnevalt läbi mõelda, millise osa rõhutamine on eriti oluline. Koolitajad võivad mõelda ka presentatsioonide läbiharjutamisele ja
tegevuste läbimängimisele selleks, et materjali paremini enda järgi kohandada.
2) Osalemine: koolitajad loovad osalejatele õppimiseks vajaliku keskkonna. Vastutus õppimise eest lasub osalejatel ja osalemine on tõhusa õppimise
olulisim komponent. Koolitajad peaksid üritama luua õhustikku, kus kõik osalejad tunnevad tahtmist õppimisse panustada. Õppimisel/osalemisel võib
tekkida barjäär erinevatel põhjustel, s.h. näiteks kui üks või mitu osalejat domineerivad arutelu üle, kui arutelu väljub planeeritud teemaderingist või
kui vaateid ja kommentaare koheldakse koolitaja või osalejate poolt erineva kaaluga. Koolitaja ülesanne on tagada, et kõik osalejad saavad oma vaateid
väljendada võrdselt ja vabalt. Koolitajate jaoks on üks nende materjalide peamisi põhimõtteid lähtuda põhimõttest, et grupist tagasisidena saadud
informatsioon on parem kui grupile loengu stiilis informatsiooni edastamine. Sel põhjusel on materjalides suur kaal harjutustel, juhtumiuuringutel ja
kogemuslikul õppimisel.
3) Paindlikkus: tänu koolituse valdkonnaülesele iseloomule osaleb koolituses erineva taustaga erialade spetsialiste ja nad võivad seetõttu olla mõne
koolituse osaga paremini kursis. Et tagada suurim võimalik koolituse tõhusus, peavad koolitajad materjalide edastamisel valima iga koolituse
audiotooriumile vastava keelekasutuse. Näiteks, kui osalejatel puudub juriidiline taust, tunnevad nad ennast juriidilise terminoloogiaga võrreldes
õigussüsteemi spetsialistidega ebamugavamalt. Kuigi koolitusmaterjalides on läbivalt pakutud vajalikke selgitusi, peavad koolitajad olema ka valmis
kohandama oma keelekasutust vastavalt auditooriumile.
4) Praktiline korraldus: Kuigi kõige olulisem koolitusmaterjalide osa on koolituse sisu, võib selle omandamise edukus sõltuda koolituse korralduse
ladususest. Suuremaid libastumisi on võimalik vältida paari lihtsa võttega. Koolitaja peab saabuma koolituse toimumise kohta varakult, et valmistada
koolituse ruum ette selliselt, et see soodustaks õppimist. Koolitaja peab tagama, et kõik materjalid on valmis ja tehnilised abivahendid töökorda
seatud. Samuti peab koolitaja rääkima ruumide haldaja esindajaga suupistetest, tualettruumide asukohtadest ja puuetega inimeste
juurdepääsuvõimalustest (koolitaja peab eelnevalt välja selgitama osalejate võimalikud täiendavad erivajadused)
5) Ajast kinni pidamine: Koolitaja peab jälgima soovitavast ajakavast kinnipidamist ja vajadusel olema valmis tegema muudatusi, kuid pidama silmas, et
kaetud saaks kogu materjal.
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TUTVUMINE JA „ENERGIA ANDJAD“
„Jää sulatajad“ ja „energia andjad“
Isegi tipp-spetsialistid võivad kasu saada „jää sulatajatest“ ja „energia andjatest“, ükskõik kui elavad nad ka ei tundu! „Jää sulatajaid“ ja „energia andjaid“
soovitatakse kasutada päeva alustuseks või peale vaheaegu, millega kaasneb tihti energia madalseis. Järgneb kaks näidet.
1.

Nimemäng

Abivahendid: puuduvad
Eesmärk: saada inimesed rääkima ja saada teada üksteise nimesid
Samm-sammuline juhend:
1.

2.

Puuviljasalat (energia andja)

Abivahendid: väikesed paberitükid viie erineva puuvilja pildiga; igale
osalejale peab jaguma üks „puuvili“.
Eesmärk: tõsta energiataset ja muuta osalejate istekohti.

Samm-sammuline juhend:
Paluge igal osalejal öelda oma nimi ja midagi, mida nad teavad oma
nimest. Andke igale osalejale vaid 1 minut.
1. Jagage igale osalejale üks puuvilja pildiga paberitükk.

2.

Valikuline: paluge osalejatel püsti tõusta ja reastada ennast oma nime 2.
järgi tähestikulises järjekorras, omavahel rääkimata.

Paluge osalejatel paberit vaadata ja jätta meelde, milline puuvili neile
sattus.

3.

Paluge osalejatel öelda järjest oma nimi ja vaadata, kas nad peavad 3.
tegema muudatusi, et rivi oleks tähestikulises järjekorras.

4.

Kui mõni osaleja julgeb – paluge tal loetleda kõik nimed järjest.

Seletage, et kui osalejad kuulevad enda puuvilja nime, peavad nad püsti
tõusma ja vahetama kohad kellegi teisega, kes seisab parasjagu püsti.
Oma toolile tagasi istuda ei tohi.

4.
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Alustage nimetades ühe puuvilja nimi (näiteks „maasikad“). Vaadake, et
kõik maasika pildi saanud osalejad tõuseksid püsti ja vahetaksid
kellegagi koha. Siis valige uus puuvili. Seejärel asuge puuvilju kokku
segama (näiteks: „melonid ja viinamarjad“). Julgustage osalejaid
jooksma, kui see on ohutu. Viimasena hüüdke „puuviljasalat“, mis
tähendab, et kõik osavõtjad peavad kohti vahetama.
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LASTE JA NOORTE HÄÄLED
Laste ja noorte hääled olid materjalide väljatöötamisel olulise tähtsusega. Laste ja noortega konsulteeriti materjalide koostamise igal sammul, nii
koolituspaketi eelkatsete jooksul kui ka selle viimistlemisel. On oluline, et nende hääli kuulevad nii koolitajad kui koolitatavad, kuna nende sõnad annavad
edasi põhjuse, miks kursus koostati, miks koolitajad seda esitavad, ja miks on niivõrd oluline, et osalejad neid oskusi ja teadmisi arendavad.
„Nad lihtsalt ei tea, kuidas meiega suhelda. Võib-olla on nad unustanud, kuidas oli noor olla, seega tulevad igasugused
näpunäited neile kasuks.“
„Ma võin küll noor olla, kuid see ei tähenda, et mul ei ole mõnes asjas õigus, ja nad peavad mind vahel kuulda võtma.“

Fookusgrupis osalejad, Bulgaaria
„Spetsialistid peaksid ennekõike iseendas rahu leidma. Kui sa iseendas rahu ei ole leidnud, siis ei saa sa ka lapsi aidata.“
„Lapsed, kes käituvad halvasti, on lapsed, keda ei ole keegi kuulda võtnud ja aidanud.“
„Laps ei tea alati, mida ta asjast arvab. Täiskasvanud peaksid seda teadma ja mõistma.“

Fookusgrupis osalejad, Kreeka
„Rääkige oma kolleegidega, jagage kogemusi; kasutage nende teadmisi.“
Fookusgrupis osaleja, Ühendkuningriik
© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 12

FOOKUSGRUPPIDE ARUTELUDE VASTUSTE SÕNAPILV1

1

Loodud www.wordscloud.com abil.

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 13

KOOLITUSMATERJALID
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SISSEJUHATAV MOODUL
KESTUS: 1 tund ja 15 minutit
EESMÄRGID:
-

Tutvustada üksteisele osalejaid ja koolitaid (või koolitajat)
Tutvustada koolitusmaterjale ja internetiressurse
Tutvustada koolituse kava ja eesmärke
Tekitada positiivne tööatmosfäär
Kehtestada õppimise reeglid
Mõelda õppimise vajaduste peale
Tutvustada ja vaadata „mõjusfääride“ diagrammi

AEG
1 tund

TEGEVUS
IM.1: Sissejuhatus ja reeglid

15 minutit

IM.2: Enese hindamine

© Coram Children’s Legal Centre 2016

ABIVAHENDID
 Osalejate töövihik IM
 PowerPoint IM slaidid 1-6
 Pabertahvli paber ja vildikad
 Osalejate töövihik IM
 PowerPoint IM slaidid 7-8 ja 2
 Pabertahvli paber ja vildikad

MEETOD
Grupiarutlus ja presentatsioon

Individuaalne ülesanne, grupitöö ja arutlus
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TEGEVUS IM.1: SISSEJUHATUS JA REEGLID
Eesmärk: Tutvustada üksteisele osalejaid ja koolitajaid, tutvustada koolituse materjale ja koolituse plaani ning kehtestada reeglid.
Aeg: 1 tund.
Abivahendid: Osaleja töövihik IM; PowerPoint IM slaidid 1-6; ja pabertahvli paber ja vildikad.
Esita



Tutvustamine võib olla ajamahukas, kuid see on oluline osa igas koolituse programmis mitmel
põhjusel:
- See julgustab kohe algusest peale osajaid sõna võtma ja aktiivselt töötoas osalema
- See annab osalejatele algusest peale sõnaõiguse
- See annab inimestele võimalusele teineteist tundma õppida
- Võimalus enda kohta midagi positiivset rääkida võib olla osalejatele jõustav
Reeglid on samuti olulised, kuna need kehtestavad koolituse tooni.

Harjutus



Koolitajal on voli viia sissejuhatav moodul läbi oma äranägemise järgi, kuid üks lihtne võimalus
on järgmine:
Palu osalejatel kordamööda ennast tutvustada ja selgitada, mis on nende roll. Iga osaleja
peaks ütlema ka ühe asja, mida nad loodavad sellelt koolituselt saada (koolitaja võib tuua
näiteks: „mõista paremini, kuidas suhelda kohtuistungi ajal lastega, kes on seadustega
vastuollu läinud“)
Järjepidevuse ning osalejate ja koolitaja vahelise parema side saavutamise huvides peaks ka
koolitaja ennast tutvustama.
Koolitajad peaksid selle tegevuse jaoks varuma 20-30 minutit.
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Slaid 2:
Peale seda, kui sissejuhatus on läbitud esitle ja selgita osalistele üldisi ja täpsemaid eesmärke
Narratiiv slaidil 2.



Selgita osalistele, et tegemist on kolmepäevase erialaülese oskuste põhise koolitusega, mille
eesmärk on suurendada lapse õiguste alaseid teadmisi ja võimekust neid kaitsta (või kohanda
oma presentatsiooni lühemate koolituste jaoks vastavalt). Koolitus üritab seda teha kolmel
viisil:




Suurendab nende teadmisi ja lastega ea- ja olukorrakohasel viisil suhtlemise
võimekust ning lapsesõbralikku õigusemõistmist;
Õpetab osalejatele, kuidas luua ja kasutada lapse poolt juhitud suhtlemist; ning
Pakub praktilisi meetodeid, et teada saada lapse vaateid ja tundeid ning tagada, et
nendega arvestatakse.

Selgita, et see koolitus keskendub osalistele meetodite ja oskuste pakkumisele, mille abil
kaitsta ja edendada lapse õigusi, ning suhelda lastega tõhusalt praktikas.
See keskendub küsimustele miks, millal, kus ja kuidas kuulata ja suhelda lapsega
lapsesõbralikul viisil ning mida saadud informatsiooniga teha. Selle õppeprotsessi toetuseks
hõlmab teadmistepõhine osa järgmist:




Lapse õiguste rahvusvahelisi põhimõtteid;
Peamisi sõnumeid lapse õiguste propageerimiseks spetsialistide ja laste seas;
Lapse arengu ja käitumise sissejuhatavaid tõekspidamisi, võttes arvesse nende mõju
suhtlemisele ja kuidas spetsialistid peaks tõhusaimalt reageerima iga indiviidi
vajadustele.

Oskustepõhise koolitusena pole see koolitus mõeldud minema sügavuti teoreetilistesse ja
tehnilistesse üksikasjadesse, kuigi edasise õppimise õhutamiseks on iseseisva lugemise ja
lisamaterjalide viited toodud ära osalejate töövihikus. Osalejatele on oluline seda meelde
tuletada, et luua sobivad ootused.
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Slaidid 3-4:
Seleta osalejatele, et kolmepäevase koolituse ajakava hõlmab järgmisi mooduleid:
Narratiiv
Moodul 1: sissejuhatus lapse õiguse teemasse
Moodul 2: sissejuhatus lapse arengusse ja suhtlemisse
Moodul 3: suhtlusoskus
Moodul 4: lapsesõbraliku õigusemõistmise suunised



Selgita osalistele, et iga mooduli jaoks on mõeldud PowerPoint presentatsioonid, arutelud,
harjutused ja muud tegevused.

Näpunäide



Harjutus
(Slaid 5)

Osalejatele on hea meelde tuletada, et neil on olemas juurdepääs suurele hulgale
lisamaterjalidele töövihikutes ja internetiportaalis ning neid tuleks kasutada nii koolituse ajal
kui peale seda.

Paluge osalejatel panustada koolituse reeglite paikapanemisse. Reegli: „tõsta käsi kui soovid
sõna“, kehtestamine esimesena oleks tõenäoliselt kasulik.



Muud reeglid, mis võivad olla kasulikud ja mida peaks kaaluma ka kui osalejad neid ei tõstata
on:
- Austa teiste seisukohti
- Ära hiline, järgi juhiseid
- Tähelepanu häirimine pole lubatud (näit. lülitage telefonid välja ja hoiduge
kõrvalistest vestlustest)
- Ole küsimusteks valmis (mõlemat pidi – koolitajad peaksid olema valmis
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-

Harjutuse
juhis

küsimustele vastama ning osalejaid tuleks julgustada küsimusi küsima)
Anna kõikidele osalemiseks võrdne võimalus
Anna ausat tagasisidet (koolitaja vaatenurgast, aus tagasiside on oluline selleks,
et materjale ja nende edastamist tuleviku tarbeks täiendada).
Konfidentsiaalsus (grupp võib kokku leppida selles, et kõik, mis koolituse käigus
öeldakse, jääb nende seinte vahele või midagi sarnast).

Pange kokkulepitud reeglid pabertahvlile kirja ning jätke need kõigile nähtavasse kohta kogu
koolituse ajaks. Varu selle harjutuse jaoks 30-40 minutit.


Slaid 6:
Palu osalistel mõelda nende materjalides ära toodud „mõjusfääride“ diagrammi peale.
Narratiiv Osalised ei pruugi diagrammiga tuttavad olla, seega on oluline selgitada mõtet selle taga ja
miks on selle peale kasulik koolituse jooksul mõelda (vt allpool).



Selgita osalistele, et diagrammi abil on kasulik mõelda järgmiste küsimuste üle:
o Milliste osade üle on osalejatel otsene kontroll ja milliseid peab muudatuste tegemiseks
arutama teistega.
o Millistesse mõjusfääridesse peaks osaleja sisenema selleks, et näiteks propageerida
mõne harjumuse muutmist.

Slaid 6:
Selgitage osalistele, et „mõjusfääride“ diagramm aitab neil kujundada mõtlemist, kuidas viia
Lisamärkmed ellu muutusi. Selgitage, et läbi koolitusprogrammi arutame me heade tavade vastastikkust
vahetamist selleks, et anda ideid, kuidas osalejate tööd paremaks muuta. Võib siiski juhtuda,
et see ei ole kooskõlas nende praeguse standardi või organisatsiooni või riigi tavaga. Sel juhul
viitame me „mõjusfääride“ diagrammile selleks, et mõelda sammude üle, kuidas vajalikke
muudatusi ellu viia.



Diagramm on abiks, kui on vaja kaaluda, kelle mõju ja juhtimise alla kuulub soovitav
muudatus. Näidake osalejatele, kuidas diagrammi kasutada, tuues näiteid nende tööalalt või
riigi kontekstis. Näiteks, koolitades õigusspetsialistide gruppi, soovitame kasutada lapse
õiguste kaitse häid tavasid laste kohtuistungitel osalemise kohta. Osalejad mõtlevad sel juhul,
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millisesse sfääri või sfääridesse soovitud muudatus langeb, näiteks:
o

o
o
o

o

„Mina“ sfäär (kas osaleja saab muudatuse ellu viia ilma kolleegidega arvestamata? See
oleks nii näiteks juhul kui kõnealune muudatus seisneks nende kohtutoimingutel
kasutatava sõnavara ja rääkimise tooni muutmises);
„Kolleegid“ (kas see muudatus on midagi, mille peavad heaks kiitma tema kolleegid?)
„Organisatsioon/ülemused“ (kas see on midagi, mis vajab pigem kultuurilist muudatust
organisatsioonis, või midagi, mille peab heaks kiitma ülemus?)
„Kutseorganisatsioon“ (kas praegust praktikat dikteerivad kutseorganisatsiooni juhised
või suunistes ja mis on nende muutmiseks vajaliku panuse ulatus? See võib kohalduda
juhul, kui näiteks kohtu menetlusjuhised nõuavad, et kohtusaal on sisustatud teatud
viisil, mis ei ole kooskõlas hea tavaga.
„Riik/valitsus“ (kas praegune praktika tuleneb valitsusest, seadusandlikust või muust
riikliku taseme kontrollist?).

Muudatuse elluviimiseks vajalike volituste või mõju taseme kindlaksmääramine aitab
osalejatel tuvastada vajalikke samme, mida nad saavad ette võtta selleks, et saada oma
tegudele toetust (näiteks oma kolleegide, ülemuste, kutseorganisatsiooni või
parlamendisaadiku poolt). See tööriist on mõeldud näitama, et osalejatel on võim, mille abil
muudatusi ellu kutsuda, ja nad ei pea pead norgu laskma muudatusest, mida kohalikus
kontekstis hetkel ei praktiseerita.
Selgitage osalejatele, et tuleme selle diagrammi juurde koolituse käigus korduvalt tagasi.
Iga inimene on erinev, seega iga inimene suhtleb erinevalt.
Me oleme kõik võrdsed, kuid me ei ole kõik samasugused.

Oluline on julgustada noori rääkima oma tunnetest ja sellest, mida
nad tahavad.
Mis mõtet on midagi öelda, kui sa ei saa midagi?

Laste ja noorte hääled
Laste ja noorte hääled
We are all equal, but we are not all the same.
TEGEVUS IM.2: ENESE HINDAMINE EHK SISEKAEMUS
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Eesmärk: Küsida osalejate tagasisidet nende isiklike professionaalsete vajaduste kohta ja arutleda osalejate koolituselt saadava lootuste ja ootuste üle.
Aeg: 15 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik IM; koolituse eelsete teadmiste hindamise küsitlusleht (osaleja töövihikus IM); Õpielamuse ankeet (osaleja töövihikus IM);
Pabertahvli paber ja vildikad, knopkad või kleeplint, millega pabertahvel üles panna; PowerPoint presentatsiooni IM slaidid 7-8 ja 2.

Harjutus



Järgmine ülesanne nõuab osalejatelt järelemõtlemist, miks nad sellel koolitusel osalevad ja
mis on nende isiklikud tugevused ja nõrkused koolituse materjalide ning eriti lastega
suhtlemise kontekstis.

Slaid 7:
Slaid 7 selgitab koolituseelse küsituslehe eesmärki.
Märkmed
Palu osalejatel küsitlusleht täita. See blankett on eraldi leht, mille koolitajad peaksid mooduli
lõpus kokku koguma.



Slaid 8:
Slaide 8 selgitab „Õppekogemuste“ ankeedi eesmärki. Selle leiab selle mooduli osalejate
Märkmed töövihikust.



Palu osalejatel see ankeet ära täita.
Koolitusel osalejad peavad mõistma, et selle ankeedi täitmine on nende enda kasuks ja nad ei
pea seda jagama grupi ega koolitajatega
Varu 10 minutit nende küsitluslehtede täitmiseks, seejärel kogu need kokku.
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Slaid 2:
Palu osalejatel mõelda nende sellel koolitusel osalemise isiklike eesmärkide peale, julgusta
Märkmed arutelu tekkimist koolituse üldiste eesmärkide osas. Korraldaja võib soovi korral arutelu
toetamiseks pöörduda tagasi slaidi 2 („Eesmärkide“) juurde.



Arutelu



Küsi osalejatelt, kas neil on küsimusi või kommentaare ja kas on midagi, millega nad sooviksid
tegeleda, mida kavas või eesmärkides ei tundu olevat. See arutelu osa on oluline ootuste
seadmisel ja tagamaks, et koolitaja saab muuta koolituse osalejate soovidele vastavaks.
Varu selle harjutuse jaoks 5 minutit.

SEE ON TUTVUSTAVA MOODULI LÕPP
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MOODUL 1: SISSEJUHATUS LAPSE ÕIGUSTESSE
KESTUS: 3 tundi
EESMÄRGID:
-

Lapse õiguste suhtes teadlikkuse ja mõistmise tekitamine
Peamistest lapse õiguste aluseks olevate põhimõtetest arusaamise tugevdamine, sealhulgas eriti lapse huvide kaitse põhimõtte, lapse
kaasamise ning mitte-diskrimineerimise
Jõustada osalejaid, et mõista paremini materjale, mis puudutavad lapsi kui kohustuste kandjaid, eesmärgiga jõustada lapsi kui õiguste kandjaid

AEG
TEGEVUS
ABIVAHENDID
20 minutit 1.1: Laste õigused – rahvusvahelises ja kohalikus kontekstis  Osaleja töövihik M1
 PowerPoint M1 slaidid 1 kuni 10
1 tund ja
1.2: Aluspõhimõtted
 Osaleja töövihik M1
10 minutit (alaosad A-D)
 PowerPoint M1 slaidid 11-37
 Pabertahvli paber ja vildikad
1 tund ja
1.3: Laste õigused riiklikus kontekstis
30 minutit
1 tund

1.4: Valikuline harjutus: laste õigused erialases kontekstis







Osaleja töövihik M1
PowerPoint M1 Slaid 38
Pabertahvli paber ja vildikad
Osaleja töövihik M1
Pabertahvli paber ja vildikad

MEETOD
Presentatsioon
Presentatsioon, arutlus ja harjutused

Harjutused ja grupipresentatsioon

Harjutus

TEGEVUS 1.1: LAPSE ÕIGUSED – RAHVUSVAHELINE JA EUROOPA KONTEKST
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Eesmärk: Pakkuda sissejuhatavat infot lapse õigustest rahvusvaheliselt ja Euroopa Liidu siseselt.
Aeg: 20 minutit
Abivahendid: Osaleja töövihik M1; PowerPoint M1 slaidid 1 kuni 10.
Esita



Slaidid 1-10 annavad edasi põhilise Lapse õiguste konventsiooni, teiste inimõiguste vahendite ja
Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu vahendite kohta.
Varu selle esitluse jaoks 20 minutit.

Slaid 2:
Esiteks on oluline mõista, mida tähendab mõiste „laps“ – rahvusvahelised lapse õiguste
Narratiiv standardid defineerivad lapse kui indiviidi, kelle vanus on alla 18 aasta, juhul kui täisealiseks ei
loeta erandlikel juhtudel varem.



Lisamärkme Osalejad võivad soovida fraasi „juhul kui täisealiseks ei loeta varem“ tähendusest rohkem teada
d saada. Mõnedes riikides võib olla lapsel võimalik saavutada seaduslik täisealisus (st. mitte olla
alaealine) varem kui 18 aastaseks saamisel, kuid sel juhul peab seadustes olema selge säte. Kuid
ka juhul, kui see on nii, peaks lapsele laienema Lapse õiguste konventsiooni kaitse.



On oluline rõhutada, et teemad nagu legaalne seksuaalvanus või millal võib laps teha
tätoveeringu, juua alkoholi või suitsetada, ei ole tavaliselt seotud täisealisusega (välja arvatud
juhul, kui riigi seadused nii otseselt sätestavad). Osalejad võivad soovida arutleda pikemalt
teemadel, mis east alates tohivad lapsed erinevaid tegevusi teha, kuid on oluline rõhutada, et
isegi kui laps peaks tegelema „täiskasvanud asjadega“, ei muutu ta sellepärast täisealiseks ning
et kõigil lastel on Lapse õiguste konventsiooniga õigused.
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Slaid 3:
Slaid defineerib terminit „õigused“. Õigused on vabadused või standardid, millele on igal lapsel
Narratiiv õigus.


Lisamärkme Paljud osalejad võivad olla juba selle kontseptsiooniga kursis ja selle tähendust oma sõnades
d osata väljendada. Kuid see slaid seab järgnevale mooduli osale kindla vundamendi.



Mõnedes riikides on valdav arusaam, et „õiguste“ ja „kohustuste“ vahel on seos. Koolitajal on
oluline osalejatele meelde tuletada, et see pole korrektne: lapsed ei „teeni“ oma õigusi vaid on
neile õigustatud olemuslikult.

Slaidid 4-5:
Lapse õiguste puhul on lapsed õiguste valdajad ja riik kohustuste kandja (st. kannab kohustust
Narratiiv austada, kaitsta ja tagada lapse õigused). Vanemad, perekonnad ja esmased hoolekandjad
mängivad põhilist rolli ja riik peab tagama neile võimaluse aidata lapsel oma õigusi nautida.
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Slaid 6:
Rahvusvahelised lapse õigused sisalduvad mitmetes üldistes õigusinstrumentides, sealhulgas
Narratiiv näiteks dokumendis, mida tuntakse rahvusvahelise inimõiguste deklaratsioonina (the Universal
Declaration of Human Rights (1948), the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (jõustus 1976), the International Covenant on Civil and Political Rights (jõustus
1976)), aga samuti teistes instrumentides, kaasa arvatud näiteks Piinamise vastases
konventsioonis.



Lastel on õigus kõikidele õigustele, mis ka täiskasvanutele kehtivad (märkides, et on teatud
piirangud õiguste rakendamisel, nagu näiteks valimisõigus, seksuaaltegevus ja muud
valdkonnad), kuid samas on ka lisakaitse, mis annavad lastele täiendavad õigused, nagu näiteks
ÜRO Lapse õiguste konventsioon. See instrument on kõige laiemalt ratifitseeritud inimõiguste
konventsioon (kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on selle osapooled) ja katab hulga tsiviil-,
poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi. ÜRO Lastekaitse komitee on
ekspertide kogu, mis loodi selle konventsiooni alusel. Komitee ülesanneteks on muuhulgas
konventsiooni rakendamise jälgimine ja nõustamine (näiteks oma „Üldiste kommentaaride“
läbi) selle tõlgendamisel ja rakendamisel. Lisaks sellele on konventsioonil veel kolm
„vabatahtlikku protokolli“, mis reguleerivad laste ja sõjaliste konfliktide, laste müügi ja lapsprostitutsiooni ja lapspornograafiat ning suhtlemise protseduure.
Slaid 6:
See slaid on eriti kasulik, sest see näitab lapse õigusi suuremas inimõiguste kontekstis. See aitab
Lisamärkme osalejatel meeles pidada, et eksisteerib lai rahvusvaheline inimõiguste raamistik ja laste õigused
d langevad selle alla osana laiemast universaalsest õigusest, kuid lastel on õigus ka lisaõigustele ja
nende kaitsele.



On oluline märkida, et kui riigid lepivad kokku nende „instrumentide“ järgimises, siis nad
nõustuvad austama, kaitsma ja tagama õigusi, mida need kirjeldavad. See kehtib
riikidevahelistele lepingutele ja konventsioonidele, kuid muid materjale nagu näiteks
juhendeid, reegleid või juhtnööre käsitletakse „mittesiduva õigusena“ ja on ainult inimõiguste
rakendamise juhised.
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Mõned osalejad soovivad hakata kinni termini „pehme seadus“ tähendusest – selle termini
vastand on „siduv õigus“, mis tähendab seadusakti või lepingut, millel on siduvad tagajärjed,
sealhulgas paktid, tavaõigus ja rahvusvahelised lepingud. „Mittesiduva õiguse“ instrumendid ei
tekita seadusliku jõuga kohustusi, välja arvatud juhul, kui need on muudetud kohaliku seaduse
osadeks. „Mittesiduva õiguse“ aktid töötatakse tihti välja selleks, et pakte paremini rakendada,
ja nagu on olukord näiteks laste kinnipidamist käsitleva mittesiduva õigusega, käsitletakse neid
kui juhiseid, kuidas seadusandlikku jõudu omava pakti kohustusi tõlgendada.
Slaid 7:
Lisaks rahvusvahelistele vahenditele on ka regionaalsed vahendid, mis reguleerivad inimõigusi
Narratiiv üldiselt, ning kitsamalt lapse õigusi. See slaid toob need osalejatele välja.


Lisamärkme Käsitlete Euroopa Nõukogu lapsesõbraliku õigusmõistmise juhiseid hiljem mooduli 4 raames.
d


Slaidid 8-9:
Järgmised kaks slaidi näitavad kahte erinevat viisi, kuidas mõista Lapse õiguste konventsioonis
Narratiiv sisalduvaid õigusi, mis aitavad osalejatel seda mõista ning aidata konventsiooni rakendamisel.



Esimene moodus on mõelda „kolme P“ peale (tuleneb inglise keelest). Mõeldes õigustest nende
abil aitab rakendajatel mõista kohustusi, mis valitsustel (ja nende nimel tegutsejatel) tulenevalt
Lapse õiguste konventsioonist on. See võib aidata mõista näiteks, et riik peab kaitsma lapsi
vägivalla eest, peab tagama neile tervishoiu, hariduse ja piisava elustandardi kättesaadavuse
ning peab tagama laste sisulise kohaloleku kõikide neid puudutavate otsuste langetamisel.
Teine moodus on mõelda Lapse õiguste konventsiooni aluseks olevate põhimõtete peale.
Formaalselt on need võetud vastu Lapse õiguste komitee poolt, mis on ÜRO komitee, mis jälgib
konventsiooni rakendamist rahvusvahelisel tasemel. (slaid 9 ja lehekülg 7 osaleja töövihikus).

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 27

Lapse õiguste konventsiooni aluspõhimõtted on:
-

õigus olla vaba diskrimineerimisest

-

lapse huvid on ülemuslikud kõikides last puudutavates küsimustes

-

õigus elule, ellujäämisele ja arengule

-

õigus väljendada oma seisukohti ning teha ennast kuuldavaks kõikides last
puudutavates küsimustes

Öeldakse, et need õigused on kõikide teiste õiguste täitmise eelduseks olev vundament.
Järgmine harjutus keskendub nendele põhimõtetele ja selle ajal saavad osalejad võimaluse
õppida nende terminite tähendusi lähemalt.
Slaid 10:
Diagramm slaidil 10 näitab Lapse õiguste konventsiooni abil tagatud lapse õiguste kogu. Selle
Narratiiv eesmärk on anda osalejatele aimu konventsiooni abil kaitstud õiguste laialdasest ringist.



Märkmed



Selle presentatsiooni lõpus võib olla kasulik suunata osalejad nende töövihiku täiendava
lugemise nimekirja juurde, et anda neile aega kommentaaride ja küsimuste esitamiseks.

TEGEVUS 1.2: LAPSE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI ALUSPÕHIMÕTTED
Eesmärk: Tutvustada Lapse õiguste konventsiooni aluspõhimõtteid.
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Aeg: 5 minutit
Abivahendid: Osaleja töövihik M1; PowerPoint presentatsiooni M1 slaid 11.
Selgita



Selgita, et selle 5-minutise sissejuhatuse eesmärk on tutvustada kõiki Lapse õiguste
konventsiooni nelja aluspõhimõtet, mida mainiti eelmises tegevuses. Soovi korral võite
pöörduda tagasi slaidi 9 juurde, et neid osalejatele meelde tuletada. Selgita, et neid
nimetatakse aluspõhimõteteks seetõttu, et nad on kõikide teiste õiguste tagamise
(alus)vundamendiks.

Slaid 11:
Slaid 11 näitab, kus koolituses aluspõhimõtteid arutatakse.
Narratiiv
- Tegevus 1.2A sisaldab presentatsiooni ja harjutust mitte-diskrimineerimise kohta.
- Tegevus 1.2B sisaldab seletust „lapse huvide“ definitsiooni kohta, ja näiteid selle kohta,
kuidas seda põhimõtet rakendada.
- Moodul 2 keskendub lapse arengu teemale ja selle õigusele. Tegevus 1.2C kasutab selle
kohta faktitabelit ja kokkuvõtvat informatsiooni.
- Moodul 3 sisaldab valikut harjutusi, mis on seotud lapse õigusega väljendada oma
seisukohti ja osaleda ennast puudutavate otsuste langetamises.
- Moodul 4 keskendub Euroopa Nõukogu Lapsesõbraliku õigusmõistmise juhtnööridele, mis
soosivad ja toetavad lapse seisukohtade väljendamise õigust. Lisaks sisaldab punkt 1.2D
selle õiguse kohta teabelehte ja kokkuvõtvat infot.



Selgita

Järgmised tegevused (1.2A-D) tegelevad üksikasjalikult nende aluspõhimõtetega



TEGEVUS 1.2A: MITTE-DISKRIMINEERIMINE
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Eesmärk: Tuua välja põhilised probleemid ja õigused ning luua diskrimineerimise alaste õiguste standard.
Aeg: 25 minutit
Abivahendid: Osaleja töövihik M1; PowerPoint presentatsiooni M1 slaidid 12-23; märkmepaberid; pabertahvli lehed ja vildikad.
Harjutus



Osundades slaidile 12, selgita osalejatele, et see koolituse osa algab harjutusega, mille abil
püütakse mõista võrdsuse ja diskrimineerimise olemust.2

Slaid 12:
Selleks, et sütitada arutelu, võtke 1 kuni 2 minutit, küsides osalejatelt, kas nad on kunagi näinud
Narratiiv või kogenud diskrimineerimist. See peaks algatama arutelu eelarvamustest ja stereotüüpide
kasutamisest. Pange need pabertahvlile kirja, sest neid võib hiljem olla presentatsiooni ajal hea
kasutada.



Sisuhoiatus


Harjutuse
juhend


Harjutuste
näited


2

Järgmine harjutus laseb osalejatel võtta laste rolli, kes võivad kogeda diskrimineerimist. See
võib häirivalt mõjuda mõnele osalejale, ja sellega tuleks vastavalt ringi käia.
Paluge osalejatel astuda sirgesse rivvi seljaga seina poole. Selgitage, et igale osalejale antakse
„roll“. Jagage märkmepaberitele (või mujale) kirjutatud rollid osalejate vahel laiali. Koolituse
korraldaja peab rollid ja olukorrad rühma jaoks vastavaks kohandama ning tegema iga osaleja
kohta ühe rollikaardi. Varu harjutuse jaoks 10 minutit.
1. Sa oled 8-aastane. Sina ja su vend elate kenas suure aia ja basseiniga majas. Teie isa on teie
elukohaks oleva linna linnapea. Teie ema hoolitseb maja ja pere eest.
2. Sa sündisid siin linnas, aga su vanemad kolisid siia Aafrikast. Nad peavad toidupoodi ja sina
elad koos oma õega poe peal asuvates ruumides. Hetkel on su isa vanglas ja sina ja õde
aitate peale kooli poes toimetada. Sa oled 11-aastane.
3. Sa oled 12-aastane. Sa oled elanud lastekodus beebi east saadik. Sa ei tea, kes olid su

Selles harjutuses esitatud ideed on mugandatud siit http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf
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vanemad.
4. Sa oled 8-aastane tüdruk. Sa oled mustlane. Sa elad muust maailmast eemal asuvas
piirkonnas, kus elavad ainult mustlased. Sa oled matemaatikas väga andekas, aga sa pead
aitama oma ema koduste töödega. Sul on 6 õde-venda.
5. Sa oled 8-aastane kuulmispuudega poiss. Sa elad koos emaga kortermajas.
6. Sa oled 7-aastane tüdruk, kes elab koos emaga. Ema lahutas isast, sest isa oli tema ja sinu
suhtes väga vägivaldne.
Harjutuse
juhend



Arutelu


Näpunäide


Esitle



Loe järgmine olukord osalejatele ette ja palu neil teha samm ette peale iga lauset, mis tundub
kehtivat nende rolli jaoks, või jääda paigale kui see nende kohta ei käi. Võid soovi korral oma
näiteid lisada.
1. Sa käid heas koolis.
2. Sa ei pea kartma, et politsei võib sind tänaval isikutuvastuseks peatada.
3. Sa võid minna peale kooli tantsutundi.
4. Sa elad koos vanematega, kes armastavad sind ja soovivad sulle parimat.
5. Sind ei kiusata puude pärast.
6. Sa pole ennast kunagi diskrimineerituna tundnud.
7. Sa käid oma perega igal aastal puhkamas.
Korraldage toimunu üle arutelu ja hinnangu andmine: mis selles harjutuses juhtus? Kui
keeruline oli osalejatel oma rolli mängida? Kuidas nad ennast tundsid? Kas osalised oskavad
tuua paralleele kellegagi oma tutvusringkonnast või on kogenud midagi sarnast omal nahal?
Kuidas osalejad ennast tundsid, kui said sammu edasi astuda või kui pidid paigale jääma? Kas
tundsite ülekohut? Kas see paljastas midagi võrdsuse kohta?
Korraldaja peab selle harjutuse ajal olema väga tundlik ja pöörama erilist tähelepanu
osalejatele, kel ei õnnestu peale mängu lõppu rollist välja tulla. Sel juhul peab koolitaja
proovima osalejaga vestelda nelja silma all.
Slaidid 13-23 sisaldavad mõningaid definitsioone ja näiteid diskrimineerimisest. Varu
presentatsiooni jaoks 10-15 minutit.
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Slaid 13:
Mitte-diskrimineerimine on rahvusvahelise ja regionaalse õigussüsteemi keskne põhimõte ja
Narratiiv lähedalt seotud inimväärikuse ideega. Seda peab eriti tähelepanelikult järgima just töös lastega,
sest lastel võivad puududa diskrimineerimise vastu astumisel täiskasvanutega sarnased
võimalused.



Küsimus



Narratiiv



Palu rühmal anda näiteid lastest, kes võivad olla iseäranis haavatavad diskrimineerimisele.
Vastused võivad hõlmata:
- Sisserändajate
- Etniliste
või
- Puuetega lapsed
lapsed
rahvusvähemuse
esindajate lapsed
- Põgenike
või
- Usuvähemuste
- Saatjata lapsed
varjupaigataotlejat
esindajate lapsed
e lapsed
- Kodutud
või
- Vaestest
peredest
- LGBTI lapsed
tänavalapsed
pärit lapsed
- Kinnipidamisasutus
tes viibivad lapsed
Lisaks on võimalik, et diskrimineerimine toimub mitmel erineval alusel (teatud ka: „mitmikdiskrimineerimisena“) või isiku mitme omaduse kombinatsioonis moodustuv diskrimineerimise
alus („lõikuv diskrimineerimine“). Üks näide mitmik-diskrimineerimisest on järgmine: puudega
tüdrukut ei lubata maleringi, sest ta on tüdruk (sooline diskrimineerimine) ja lisaks sellele ei saa
tüdruk ligi koolimajale, kuna sellel puudub ratastooliga sisenemise võimalus (puude alusel
toimuv diskrimineerimine).
Üks näide lõikuvast diskrimineerimisest on järgmine: mustlasest naist sunnitakse tegema
steriliseerimist, sest ta on mustlasnaine (rahvuselised ja soolised alused lõikuvad).
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Diskrimineeriva käitumise toimepanemiseks ei pea olema rassist/seksist/homofoob;
diskrimineerimine võib toimuda ka diskrimineerimise soovi puudumisel või diskrimineerija
poolt teadmatult.
Slaidid 14Selgita osalejatele, et diskrimineerimise vältimise põhimõtted sisalduvad paljudes
15:
rahvusvahelistes ja kohalikes paktides ja deklaratsioonides, millest tuntuimad on toodud ära
Narratiiv slaidil ja põhjalikumalt käsitletud osaleja töövihikus. Selle mooduli eesmärk ei ole arutleda iga
sätte üle eraldi (osalejad võivad soovi korral lugeda nendest sätetest põhjalikumalt üksinda
õppimise ajal) vaid pigem selgitada fundamentaalseid diskrimineerimise vältimise põhimõtteid
nii, et osalised suudaksid ära tunda erinevat tüüpi diskrimineerimisi ja astuda samme selle
ärahoidmiseks või oskaksid selliste juhtumite ilmnemisel oma töös lastega adekvaatselt
reageerida.
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Slaid 16:
Selgita, et vaatlete mõnesid põhimõtteid ja diskrimineerimise liike järgmise paari slaidi abil.
Narratiiv



Slaid 17:
See slaid tutvustab otsese diskrimineerimise mõistet. Otsene diskrimineerimine toimub juhul
Narratiiv kui isikut või inimrühma koheldakse võrreldes teistega halvemini „kaitstud omaduse“ tõttu
(tuletage osalejatele meelde, et nende hulka kuuluvad omadused nagu vanus, rahvus, rass,
religioon, seksuaalne orientatsioon jne.). Otsene diskrimineerimine on keelatud rahvusvahelise
inimõiguste deklaratsiooniga. Nüüd on hea hetk viidata lühidalt tagasi näidetele, mida osalejad
tõid selle mooduli alguses ja paluda neil nimetada, milliste näidete puhul oli tegemist otsese
diskrimineerimisega.



Slaid 18:
Selgita ahistamise mõistet nii nagu näidatud slaidil. Kaalu osalejatelt küsimist, kas nad on varem
Narratiiv mõtelnud ahistamisest kui diskrimineerimise vormist. Küsi osalejatelt, kas mõnes näites, mille
nad tõid mooduli alguses, toimus ahistamist.
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Slaid 19:
Samuti selgita sellega seotud „ohvristamise“ mõistet nii nagu näidatud slaidil. Küsi osalejatelt,
Narratiiv kas mõnes näites, mille nad tõid mooduli alguses, toimus ärakasutamist.



Slaidid 20Need slaidid tegelevad õigustuste, abinõude ja sanktsioonide teemadega ja nende eesmärk on
23:
infot anda. Koolitaja võib otsustada need slaidid vahele jätta, kui ta tunneb, et see
Narratiiv lähenemine on rühma jaoks liiga tehniline.
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Valikharjutu
s



Selgita osalejatele, et nüüd antakse neile võimalus osaleda lühikeses harjutuses terminoloogia
kohta, mida nad just õppisid. Varu selle harjutuse jaoks 10-15 minutit.
Selgita, et osalejatel on töövihikus faktide nimekiri. Palu osalejatel moodustada paarid või
grupid, et arutada juhtumiuuringute kokkuvõtete üle ja püüda ära tunda: a) mis liiki
diskrimineerimine kirjeldab asjaolusid kõige paremini; b) kaitstud alused või omadused. Kui
aega napib, võid valida mõne juhtumiuuringu kokkuvõtte, mida grupis arutada.
Juhtumiuuringute kokkuvõtted:
1. Asjaolud: Kohtumaja pole ratastooliga inimeste jaoks ligipääsetav.
Põhiprobleemid: kaudne diskrimineerimine, puue
2. Asjaolud: Riigi hooldatavad mustlaste lapsed pannakse sotsiaaltöötajate poolt sageli
lastekodusse, väites, et nad on „harimatud ja halva käitumisega“ samal ajal kui mittemustlastest lapsed antakse kasuperedesse
Põhiprobleemid: otsene diskrimineerimine, rahvus
3. Asjaolud: Migratsioonikeskuses olevad tüdrukud kannatavad ühe valvuri pidevate
seksistlike märkuste all
Põhiprobleemid: ahistamine, sugu
4. Asjaolud: Kõigile lastele, ka juudi lastele, serveeritakse hooldekodudes sealiha
Põhiprobleemid: kaudne diskrimineerimine, religioon
5. Asjaolud: Kuulmispuudega lapsi ei saa tunnistajatena ära kuulata, kuna kohalikus
kohtus ei ole viipekeele tõlki
Põhiprobleemid: kaudne diskrimineerimine, puue
6. Asjaolud: Kinnipidamisasutuse juhataja kutsub töötajaid üles keelduma
turvakaalutlustel moslemitest lapsevanemate sisse laskmisest.
Põhiprobleemid: otsene diskrimineerimine, diskrimineerimise käsk, religioon
7. Asjaolud: Väidetava seksuaalse kuritarvituse ohver on pandud käeraudadesse ja teda
hoitakse politsei arestikambris 6 tundi enne kui politsei teda intervjueerib.
Põhiprobleemid: otsene diskrimineerimine, sugu
8. Asjaolud: Seadusi rikkunud last ei peetud sobivaks kriminaalmenetluse asemel
ühiskondliku töö tegemiseks, kuna tema vanemad ei suutnud maksta ohvrile
kompensatsiooni
Põhiprobleemid: kaudne diskrimineerimine, rahaline staatus

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 36

TEGEVUS 1.2B: LAPSE HUVID
Eesmärk: Algatada arutelu „lapse huvide“ kaitse rakendamise üle ja selle üle, kuidas seda põhimõtet praktikas rakendada.
Aeg: 20 minutit
Abivahendid: Osaleja töövihik M1; PowerPoint presentatsioon M1 slaidid 24-29.
Esita



Näita osalejatele slaide 24-28, mis sisaldavad lapse huvide kaitse alast teavet, sealhulgas
rahvusvahelise õigusliku raamistiku kohta, mida see põhimõte tähendab ja tuuakse ära mõned
selle põhimõtte praktilised näited. Koolitajal soovitatakse slaidide vahel pidada pause, et tagada
kõikide osalejate järjelpüsimine.

Slaid 24:
Rõhuta, et ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 3.1 määratleb „lapse huvide“ põhimõtte.
Narratiiv Ja lisa, et Lapse õiguste kaitse komitee „Üldine märkus“ nr. 14 lisab täiendavaid juhtnööre,
kuidas seda sätet tõlgendada. Selgita, et järgmistel slaididel vaatlete selle sätte osasid lähemalt.



Slaidid 25Peale slaidide äranäitamist selgita, et see artikkel on äärmiselt oluline, eriti lastega suhtlemise
28:
kontekstis, sest see aitab kaitsta ja edendada kõiki teisi laste õigusi. See aitab ka poliitikaloojatel
Narratiiv ja spetsialistididel mõtelda ja tegutseda olukordades, mis vähemalgi määral puudutavad lapsi,
viisil, mis seab lapse või laste grupi huvid esiplaanile, ja meenutab spetsialistidele, kuidas nende
otsused mõjutavad last/lapsi.



Osalejatele on ka oluline ära märkida, et „lapse huvid“ võivad mõnikord olla vastuolus lapse
„soovide ja tunnetega“, ja sellises olukorras on ülioluline, et spetsialistid mõistavad, mis on
nende professionaalne kohus. Näiteks on Ühendkuningriigis lapse hooldaja ainuisikuline kohus
aidata lapsel jagada või edastada tema soove ja tundeid, samal ajal kui sotsiaaltöötaja lähtub
lapse huvide kaitsest..
Samamoodi on oluline, et laps mõistab spetsialisti tööülesandeid ja kohustusi, nii et nad teavad,
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mida ja kellelt igas otsustusprotsessis oodata. (Koolitaja võib soovida lisada näite, mis kirjeldab
olukorda nende riigi kontekstis.) Juhi osalejate tähelepanu täiendavatele näidetele, mis on ära
toodud osaleja töövihikus lapse huvide kaitse rakendamise kohta.

Slaid 29:
Slaid toob välja nimekirja olulisemad pealkirjad, mis on ära toodud osaleja töövihikus (sama
Narratiiv nimekiri on kopeeritud alla). Juhi osalejad grupina mööda nimekirja punkte.



Lisaleht



Esimene samm: Lapsega rääkimine
 Kas on võimalus lapselt otse küsida? Mida ta ütleb?
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 Millised on lapse arvamused, soovid ja tunded?
 Kas on võimalus küsida lapselt, mis on tema arvates tema huvides?
Teine samm: Last tundvate inimestega rääkimine
 Mida arvavad lapse vanemad, kaitsjad või hooldajad, mida laps soovib/tunneb (olge
ettevaatlik hindamisel, kas see arvamus on õige)?
 Mis on lapse vanemate, kaitsjate või hooldajate meelest lapse parimates huvides?
 Mis on kohtu poolt määratud kaitsja või muu esindaja arvates lapse soovid/tunded (olge
ettevaatlik hindamisel, kas see arvamus on õige)?
 Mida teised spetsialistid arvavad?
Kolmas samm: Mis on sinu meelest lapse huvides?
 Võtke arvesse lapse vajadused arvestades tema vanust/sugu/kultuuritausta ja muid
faktoreid, kaasa arvatud puuet või vaimse arengu peetust.
 Kaaluge enda ja teiste professionaalseid kogemusi, kuid samuti lapse isiklikke vajadusi.
 Mis on mingite tegude kindlad, potentsiaalsed ja võimalikud lühiajalised, kesk-pikad ja
pikaajalised tagajärjed?

Neljas samm: Peale otsuse langetamist, ärge unustage sellest lapsele rääkida.
Arutelu



Paluge osalejatel jagada kogemusi enda tööst. Järgnevad on mõned kasulikud vestluse
suunajad:
•
•
•

Kas mõnel osalejal on olnud vaja teha lapse huvide määramisel raskeid valikuid?
Milliseid samme on osalejad astunud / milliseid meetodeid kasutanud nende valikute
tegemisel?
Kas mõni neist on läinud lapse arvamuse, soovide või tunnetega vastuollu? Kui nii, mis
juhtus?
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•

Kas teil on kasulikke näpunäiteid, mida tahate teiste osalejatega jagada?
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TEGEVUS 1.2C: ELU, ELLUJÄÄMINE JA ARENG
Eesmärk: Avada arutelu õiguse üle elule, ellujäämisele ja arengule ning mida see tähendab riigi jaoks.
Aeg: 10 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M1; PowerPoint presentatsiooni M1 slaidid 30-32.
Esita



Näita osalejatele slaide 30-32, mis sisaldavad infot õiguse elule, ellujäämisele ja arengule,
sealhulgas rahvusvahelise õigusliku raamistiku kohta, mida see põhimõte tähendab ja näiteid
selle põhimõtte rakendamisest praktikas.

Slaidid 30- Vastavalt artiklile 6 on kõikidel lastel õigus elada ühiskonnas, kogukonnas ja keskkonnas, mis
32: kaitseb nende õigust elule, ellujäämisele ja kõikidele arengu vormidele. Selle õiguse mõistmine
Narratiiv võib olla keeruline, sest kuigi see pole vastuoluline, võib olla keeruline mõista, mida täpselt see
õigus riigilt nõuab. Seda sätet tõlgendatakse laialdaselt kui lapse tervikliku arengu
võimaldamist. Selleks, et seda õigust tagada, peab riik seda aktiivselt kaitsma, sealhulgas luues
seda soodustava keskkonna, mis toetab aktiivselt lapse elamise ja arenemise võimalusi, ning
väldib, keelab ja karistab selle õiguse rikkujaid



Näiteks võib tuua ilma enneaegse vabastamise võimaluseta eluaegse vanglakaristuse keeldu
(samuti eraldiseisev säte Lapse õiguste konventsiooni artiklina 37(a)), vabaduse võtmise
(vangistamise) kasutamine ainult viimase võimaluse abinõuna ja lühimaks sobilikuks ajaks
(samuti sätestatud Lapse õiguste konventsiooni artiklis 37(b)) ning vangistuses viibivate laste
jaoks tegevuste ja programmide juurutamine, nagu näiteks sportlikud tegevused või teatri ja
muusika programmid, mille eesmärk on nende enesehinnangu tõstmise ja vastutustunde
tekitamise abil nende rehabilitatsiooni panustamine.
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Selgita, et seda õigust võib lugeda ka kooskõlas Lapse õiguste konventsiooni artikliga 5, mis
räägib lapse arenemise võimalustest. Laste õiguste komitee kasutab terminit „arenevad
võimed“ kirjeldamaks küpsemist ja õppimist, kus lapsed omandavad progressiivselt kiirenevalt
teadmisi, kompetentsi ja arusaamist, sealhulgas nende õiguste kohta ja sellest, kuidas neid
parimal viisil teostada.3 Komitee juhistega kooskõlas olevalt kaasneb lapse arenevate võimete
austamisega pidevalt muutuva tasemega toetus ja nõustamine, mis võtab arvesse lapse huve ja
soove kui ka lapse võimekust teha iseseisvaid otsuseid ja oma huvide mõistmist.4

Lisamärkme
d



Koolitajale infoks on artikli 5 sõnastus järgmine: “Riigi osapooled austavad vastutust, õigusi ja
kohustusi, mida kannavad lapsevanemad või, kui kohaldub, laiendatud perekonna liikmed või
kogukond nagu on kohalikuks tavaks, seaduslikke kaitsjaid või teisi isikuid, kes juriidiliselt
vastutavad lapse eest, pakkuda viisil, mis ühildub lapse arenevate võimetega, sobilikke juhiseid
ja abi, et tagada lapse õiguste kaitse, mis on sätestatud Lapse õiguste konventsioonis.“
„Arevate võimete“ mõiste on otseses seoses lapse arenguga, mida arutatakse selle koolituse
moodulis 2.

Arutelu



Järgmisena palu osalejatel oma käsiraamatutes vaadata lehekülge pealkirjaga „Arenevad
võimed“ ja vastata kõikidele seal leiduvatele küsimustele ning kui vaja, pidada arutelu (märkus:
selle jaoks ei ole eraldatud eriti palju aega).

3

ÜRO Lapse õiguste komitee: Üldised kommentaarid number 7 “Lapse õiguste rakendamine varases lapsepõlves” [UN Committee on the Rights of the Child: General
Comment Number 7 “Implementing child rights in early childhood” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), para 17].
4
ibid.
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TEGEVUS 1.2D: ÕIGUS OLLA ÄRA KUULATUD JA OSALEDA
Eesmärk: Alustada arutelu seoses lapse õigusega olla ära kuulatud ja osaleda.
Aeg: 10 minutit.
Abimaterjalid: Osaleja töövihik M1; PowerPoint presentatsiooni M1 slaidid 33-37
Esita



Näita osalejatele slaide 33-36, mis sisaldavad infot lapse õiguse kohta olla ära kuulatud ja
osaleda.

Slaidid 33Artikli 12 tuum on, et lapsel on õigus vabalt väljendada oma vaateid, olla ära kuulatud ja
34:
kuuldud. See kehtib kõikide neid puudutavate otsuste ja küsimuste kohta.
Narratiiv



Sellest olulisest õigusest vaadatakse pahatihti üle kui spetsialistid oletavad, et lapsed on liiga
noored, et omada arvamust või pädevaid vaateid. Aastal 2009 adresseeris ÜRO Lapse õiguste
komitee seda probleemi oma Üldises kommentaaris nr. 12: „Lapse õigus olla kuulatud.“5 Selles
kommentaaris selgitab komitee, et artikkel 12 on nüüd laialdaselt seotud terminiga
„osalemine“, mida kirjeldatakse järgmiselt:
„kestev protsess, mis sisaldab vastastikusel austusel põhinevat
informatsiooni jagamist ja dialoogi laste ja täiskasvanute vahel, ja millega
lapsed saavad õppida, kuidas nende ja täiskasvanute arvamusi arvesse
võetakse ning kuidas see kujundab sellise protsessi lõpptulemust“6
Selleks, et osalemine oleks sisuline, peab lastele pakkuma abi, tuge ja võimalust oma õigust ellu
viia. Pange tähele, et definitsiooni pakkuv artikkel 12 keelekasutust („võimeline väljendama
oma seisukohti“ ja „lapse eale ja küpsusele vastava kaaluga“), ei tohi kasutada selleks, et

5

ÜRO Lapse õiguste komitee Üldised kommentaarid nr. 12: „Lapse õigus olla kuuldud“ [CRC Committee, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”,
CRC/C/GC/12].
6
ÜRO Lapse õiguste komitee Üldised kommentaarid nr. 12: „Lapse õigus olla kuuldud“ paragrahv 3 [CRC Committee, General Comment No. 12 “The right of the child to be
heard”, CRC/C/GC/12 at para 3].
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keelduda lapse/laste jaoks selle õiguse tagamisest.

Slaidid 35Vaata läbi näited slaidides 35-36 ja selgita, et need näitavad ära kuulamise ja osalemise õiguse
36:
rakendamise positiivset mõju. Peale näidete läbikäimist maini osalejatele, et täiendavaid
Narratiiv näiteid leiab osaleja töövihikust ja et moodul 3 keskendub sellele, kuidas praktiliselt korraldada
lapse osalemist lapsesõbraliku suhtluse abil.



Harjutus



Järgnevalt palu osalejatel osaleda ajurünnakus, et leida lapse kaasatuse ja kuuldavuse õigusi
ümbritsevaid „võtmesõnu“.
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Slide 37:
Slaid 37 toob arutelu alustamiseks mõned näited.
Arutelu
Selgita osalejatele, et see on koolituse mooduli 3 keskne teema.



TEGEVUS 1.3: LAPSE ÕIGUSED RIIKLIKUS KONTEKSTIS
Eesmärk: Julgustada osalejaid mõtlema, kuidas rahvusvahelised lapse õiguse standardid, mida siin moodulis on esitatud ja arutatud, sobituvad riiklikku
konteksti.
Aeg: 1 tund ja 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M1; PowerPoint presentatsiooni M1 slaid 38; pabertahvli lehed ja vildikad.
RIIGI KONTEKST
See harjutus annab korraldajale võimaluse pakkuda informatsiooni oma riigi kohalikust
kontekstist. Ajaliselt peaks see mahtuma selle harjutuse alguse ja osalejate gruppidesse
jagamise vahele.
Harjutus

Paluge osalejatel moodustada grupid. Ideaalis võiks olla kuni 4 gruppi.


Harjutuse
juhend



Igal grupil palutakse kulutada 30 minutit, et luua 10-minutiline presentatsioon, ja esitada see
teiste ees, millele järgneb arutelu. Paluge osalejatel lugeda läbi järgmised kaks stsenaariumi ja
valige üks, millest teha presentatsioon (vt. all olevat ideede nimekirja). Kuna igas riigis valitseb
erinev olukord ja osalejate arusaamiste ja teadmiste tase on ebaühtlane, siis selleks, et seda
harjutust läbi viia, võivad koolitajad ka eelnevalt valida ühe stsenaariumi, mis kohandub eriti
hästi kohaliku riigi ja grupi eripäradega, ning pakkuda selle osalejatele välja.
•

Stsenaarium A: „Lapse õiguste tagamise olukord“: Valmistage grupis ette presentatsioon,
keskendudes ühele praktilisele või juriidilisele alale, millega olete kokku puutunud oma riigi
/ töökogemuse kaudu ja kuidas seal järgitakse või ei järgita rahvusvahelisi lapse õiguste
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standardeid, mida arutati ennelõunal. Koostage selle valitud ala olukorda ilmestav tabel
(näiteks hinded või skoorid 1-st 10ni).
Presentatsioonis püüdke välja tuua:
o Konkreetsed Lapse õiguste konventsiooni artiklid, mida teie näites kasutatakse.
o Õigusliku raamistiku hetkeolukord.
o Praktikas rakendamise hetkeolukord (pannes tähele võimalikke geograafilisi,
erialaseid ja muid erisusi).
o Seadusandluses olevad või praktikas rakendamise augud, miks need eksisteerivad
ja mida peab muutma selleks, et need täita.
o Kõik teie grupi ettepanekud, milliste sammudega saaks teie riigis/erialal tulevikus
lapse õiguste olukorra kooskõlla Lapse õiguste konventsiooniga.
o Millised alad oleksid nende sammude poolt hõivatud mõjusfääride diagrammil ja
mida see tähendab sammude jaoks.
•

Stsenaarium B: “Õiguste muutumine”: Valmistage grupis ette presentatsioon ühest
praktikas või seadusandluses toimunud hiljutisest muudatusest, mis on mõjutanud Teie
(või teiste spetsialistide) lastega töötamise viise, eriti seoses laste õigustega.

Püüdke presentatsioonis esile tuua:
o Konkreetsed Lapse õiguste konventsiooni artiklid, mida muutused on puudutanud.
o Kust muutmine alguse sai (näiteks millisest mõjusfäärist).
o Konkreetsed muudatused, mis selle tagajärjel on toimunud.
o Tagasilöögid või väljakutsed, mis on rakendamisel ilmnenud.
o Täiendavad teie grupi poolt vajalikuks peetavad tegevused, kas praeguste
muudatuste paremaks rakendamiseks või täiendavate muudatuste tegemiseks
selleks, et tagada Lapse õiguste konventsiooni nõuete täitmine teie riigis/erialal.
Harjutuse
juhend

Anna gruppidele selle harjutuse ette valmistamiseks 30 minutit ja palu siis oma tulemusi
esitleda (jättes võimaluse presentatsioonijärgseteks kommentaarideks).
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Slaid 38:
Küsi osalejatelt, mida nad arvavad toimunud või tulevikus vajalikest muudatustest selleks, et
Arutelu rahvusvaheliste standardite kasutamine oleks praktikas tagatud (kui see veel nii pole) või kuidas
on muudatused selle praktikas juba tööle hakanud (kui juba on). Mõelge, kus need muudatused
on toimunud või peaksid toimuma mõjuringide diagrammi kontekstis.



•

Millisesse sfääri või sfääridesse muudatus jääb:
o „Mina“ sfäär (isiklik muutus)
o „Kolleegid“ (kokkulepe ja arutelu kolleegidega)
o „Organisatsioon/ülemused“ (kultuurilised, organisatsioonilised või
vajavad)
o „Kutseorganisatsioon“ (kutsejuhiste muudatused)
o „Riik/valitsus“ (muudatus seadusandluses või muul riikliku tasemel).
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TEGEVUS 1.4: VALIKHARJUTUS: LASTE ÕIGUSED ERIALASES KONTEKSTIS
Eesmärk: Julgustada ja jõustada osalejaid mõistma ja võtma vastutust nende erialaga seotud lapse õiguste kaitse eest.
Aeg: 1 tund.
Abivahendid: Osaleja töövihik M1; pabertahvel ja materjalid.
Harjutuse
juhend


Harjutuse
juhend



Harjutuse
juhend



Palu osalejatel moodustada rühmad. Ideaalselt võiks olla gruppe kuni 4.
Palu osalejatel lugeda läbi töövihiku osa M1.3, mis sisaldab väljavõtteid erinevatest allikatest,
mis puudutavad lapse õiguste kaitset erinevate erialade ja spetsialistide erinevates
olukordades.
Rühmad peaksid valmistama ette esitluse, mis põhineb järgmisel stsenaariumil:
• „Kujutage ette, et peate 10-minutilist loengut oma kolleegidele, kes pole selles
koolitusprogrammis osalenud, et juhtida nende tähelepanu teie tööl aset leidvate lapse
õiguste kaitsega seotud probleemidele.“
• Peale ettevalmistavat osa palutakse rühmadel esitada oma loeng ülejäänud grupile.
• Palu grupil mõelda järgmisele:
o Mis on teie loengu üldine teema?
o Milliste õiguste kaitsele te keskendute ja miks?
Anna ettevalmistuseks aega 20-30 minutit.
Palu gruppidel korda-mööda oma presentatsioone esitada. Peale esitlusi palu gruppidel arutada
selle üle, kuidas nad oma esitluse kokku panid. Uuri, miks nad valisid just need õigused ja kuidas
nende meelest esitlus välja tuli.
Anna igale grupile esitluse tegemiseks 10 minutit, pluss 10 minutit aruteludeks ja järelduste
tegemiseks.

Näpunäide



Võib olla kasulik küsida gruppidelt, kuidas nad end tunnevad: millist reaktsiooni nad oma
kolleegidelt ootavad, arvestades, et info kajastab nende kohustust spetsialistidena laste õigusi
kaitsta ja neid edendada?

SEE ON MOODUL 1 LÕPP
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MOODUL 2: SISSEJUHATUS LAPSE ARENGUSSE JA SUHTLEMISSE
KESTUS: 2 tundi ja 15 minutit
EESMÄRGID:
-

Tutvustada lapse arengu põhimõtteid ja selle mõju käitumisele ja suhtlemisele
Luua arusaam lapse arengu mõjust suhtlemisele ja mida see tähendab lapsega töötavate spetsialistide jaoks
Suurendada osaliste oskusi suunata lastega suhtlemisel oma käitumist

AEG
30 minutit

TEGEVUS
2.1: lapse areng ja suhtlemine

45 minutit

2.2: Lapse arengu olulised tegurid ja suhtlemine

1 tund

2.3: Lapse arengu olulised tegurid ja suhtlemine
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ABIVAHENDID
 Osaleja töövihik M2
 PowerPoint presentatsiooni M2 slaidid 110
 Osaleja töövihik M2
 PowerPoint presentatsiooni M2 slaidid
11-17
 Osaleja töövihik M2
 PowerPoint presentatsiooni M2 slaidid
18-21

MEETOD
Presentatsioon ja arutelu

Presentatsioon, arutelu ja
harjutused
Juhtumiuuring ja harjutus
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TEGEVUS 2.1: LAPSE ARENG JA SUHTLEMINE
Eesmärk: Pakkuda põhilist informatsiooni lapse arengu kohta, eesmärgiga luua kõikidele osalejatele sellealased baasteadmised ja mõistmine ning jagada
teabelehti ja viiteid edasiseks lugemiseks.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M2; PowerPoint presentatsiooni M2 slaidid 1-10.
Näpunäide


Esita



On oluline tähele panna, et see on väga lühike sissejuhatus lapse arengu ja suhtlemise
teemasse ja selle väikese mooduli osa eesmärk on julgustada osalejaid mõtlema selle üle,
kuidas lapse areng mõjutab suhtlemist. Osalejatele on antud nende materjalides terve hulk
viiteid lisamaterjalidele. Osalejaid julgustatakse ka kolleegidega jagama nende endi poolt
kasutatavaid materjale.
Slaidid 1-10
Varu esitluseks 30 minutit.
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Slaid 2:
Selle koolituse esimene moodul keskendus lapse õiguste raamistikule. Kuna see on lapse
Narratiiv õiguste keskne koolitus, on oluline tähele panna, et lapse arengul on samuti koht lapse õiguste
raamistikus. Seda kaitseb ja tutvustab Lapse õiguste konventsiooni artikkel 6(2). Lisaks sellele
on oluline märkida, et kui on tagatud areng, aitab see kaasa ka teiste õiguste paremale
tagamisele.



Slaid 3:
See slaid katab lapse arengu mitu teemat: keelelist, füüsilist ja käitumuslikku arengut. Kuid
Narratiiv märgib samas, et arengu osa on ka suurenev võime enda ja oma tervise eest hoolitseda. Pööra
osalejate tähelepanu sellele, et neil on võimalus kasutada suurt hulka töövihikus toodud
lugemissoovitusi.



Slaid 4:
Lapse arengu võib jagada kuude kategooriasse:
Narratiiv
 Sotsiaalne (heade suhete loomise õppimine);
 Füüsiline (kasvamine ja küpsemine; koordinatsiooni ja jõu suurenemine);
 Intellektuaalne (mõtlemine ja tegude ning sõnade vaheliste seoste õppimine);
 Suhtlemisalane (rääkima ja teistega suhtlema õppimine);
 Kultuuriline (tavade ja uskumuste tekkimine); ning
 Emotsionaalne (tunnete ja emotsioonide mõistmine ja nende nimetamine).
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Slaid 5:
See slaid näitab, kuidas iga eeltoodud kategooria mõjutab suhtlemist. See on tähtis, sest selle
Narratiiv mooduli sisu keskendub just arengu mõjule suhtlemises, mitte arengule endale. Küsi, kas
osalejatel on mingeid lisamaterjale, mida nad soovivad lisada.



Slaid 6:
See slaid toob välja mõned võimalikud arengud, mis võivad suureks kasvamisel esineda. Küsi
Narratiiv selle kohta osalejate arvamust. Kas see teadmine on nende meelest kasulik? Kui, siis miks? Ja
kui mitte, siis miks mitte? On oluline rõhutada, et kõik lapsed on erinevad ja nende arengut
võivad mõjutada paljud tegurid.



Enne järgmise slaidi näitamist, küsi osalejatelt, kas neil tuleb meelde mõni tegur, mis võib
arengut ja suhtlemist mõjutada. Kui jääb aega, siis võite seda teha ajurünnaku formaadis,
pannes joonise keskele „laps“. Osalejatel on selle kohta leht töövihikus leheküljel 7.

Slaid 7:
Selle slaidi mõte on tuua välja, miks arengu mõistmine lastega suhtlemise parandamisel nii
Narratiiv kasulik on.
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Slaid 8:
See slaid toob välja tegurid, mis võivad mõjutada arengut ja suhtlemist. Need ei kehti kõikide
Narratiiv laste kohta kõikides olukordades, kuid võivad aidata osalejatel mõista tegurite hulka, mis
lapsega suhtlemist (ja teisi arengu kategooriaid) mõjutavad. Areng võib toimuda sotsiaalselt
(näiteks sõprussuhteid ja sotsiaalseid võrgustikke), füüsiliselt, intellektuaalselt, suhtlusalaselt,
emotsionaalselt (näiteks enesekindlust, iseseisvust ja enesehinnangut) ja käitumuslike viivituste
ja raskuste näol (näiteks psüühiline regressioon).



Slaid 9:
Käi koos osalejatega läbi halvad tavad, mis on toodud slaidil 9:
Narratiiv
 Võttes omaks „ühe puuga kõikidele“ suhtumise, koheldakse kõiki lapsi ühe šablooni
järgi;
 Võttes vastu otsuseid või andes hinnanguid, põhinedes eelarvamustel, stereotüüpidel
või omavolilisel lahterdamisel (näiteks, kas laps on jõudnud „õigesse“ arengufaasi,
eelarvamused, mida selles vanuses laps „peaks tegema“, majanduslikku või
ühiskondlikku staatust või teisi alusetuid tegureid) just selle lapse tegeliku olukorraga
arvestamise asemel. Tuleta meelde diskrimineerimise vältimise põhimõtet, mida arutati
moodulis 1;
 Isikuomaduste ja käitumise arenguprobleemidena tõlgendamine.
Slaid 10:
Slaidi 10 eesmärk on näidata, kuidas osalejad saavad kasutada häid tavasid kui kasutavad oma
Narratiiv teadmisi lapse arengust ja suhtlemisest.
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TEGEVUS 2.2: OLULISED TEGURID LAPSE ARENGUS JA SUHTLEMISES
Eesmärk: Tõsta teadlikkust mitme tähtsa teguri suhtes, mis võivad lapse arengut mõjutada: side vanematega, enesehinnang ja sitkus, ja arutada nendega
seotud riske ja kaitsvaid tegureid.
Aeg: 45 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M2; PowerPoint presentatsiooni M2 slaidid 11-17.
Esita

Slaidid 11-17


Näpunäide



Osalejad võivad selle koolituse osa jooksul näidata välja eelarvamusi, üldistada
stereotüüpide alusel ja olla isegi avalikult rassistlik. Proovi mitte nende ilmnemisel
eemale kohkuda ja juhi neile koheselt tähelepanu, selgitades uuesti diskrimineerimise
vältimise olulisust ja lükates sellised eelarvamused, stereotüübid ja rassism ümber.
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Slaidid 11Küsi osalejatelt, kas neil on omalt poolt lisada mõni näide, mis aitab või takistab turvalist
12:
sidet vanematega, paludes neil tuua seoseid lastega, kellega nad tööalaselt on kokku
Narratiiv puutunud.



Slaidid 13Küsi osalejatelt, kas neil on omalt poolt lisada mõni näide, mis aitab või takistab piisavalt
14:
kõrge enesehinnangu tekkimist, paludes neil tuua seoseid lastega, kellega nad tööalaselt
Narratiiv on kokku puutunud.
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Slaidid 15Küsi osalejatelt, kas neil on omalt poolt lisada mõni näide, mis aitab või takistab lapsel
17:
olla sitke ja järjekindel, paludes neil tuua seoseid lastega, kellega nad tööalaselt on kokku
Narratiiv puutunud. Slaidil 17 on selliste riskide ja kaitsvate tegurite kokkuvõte.



TEGEVUS 2.3: SUHTLUST MÕJUTADA VÕIVAD ARENGULISED, ISIKLIKUD JA ÜHISKONDLIKUD TEGURID
Eesmärk: Julgustada osalejaid mõtlema lapse suhtlust spetsialistidega mõjutada võivatest erinevatest teguritest ja kuidas neid kohelda.
Aeg: 1 tund.
Abivahendid: Osaleja töövihik; PowerPoint presentatsiooni slaidid 18-21; pabertahvli leht ja vildikad.
Esita

Slaidid 18-19
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Slaidid 18Palu osalejatel läbi mõelda, mida see harjutus meile lapsega suhtlemise kohta ütleb.
19
Märkus: see näide on mugandatud anonüümsest aruandest, mille esitas üks noor
Narratiiv inimene, kelle eest oli hoolitsetud.



Harjutus



Palu osalejatel teha ära töövihikus leheküljel 12 olev harjutus. See harjutus nõuab neilt
iga rubriigi alt erinevate kastide vahel joonte tõmbamist.

Slaidid 20:
See slaid toob näite, kuidas seda teha. Varu harjutuse tegemiseks 5-10 minutit, sellele
Narratiiv järgneb lühike arutelu.
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Slaid 21:
Palu osalejatel kujutada ette, et nad peavad esitama ülejäänud grupile lapse eluloo,
Narratiiv eesmärgiga valmistuda tähtsaks jutuajamiseks lapsega. Rühmad peaksid arvestama
järgmisega:
• Nimi
• Vanus
• Sugu
• Taust
o Kellega laps koos elab? Kas see on muutunud? Miks on laps õigusemõistmise
olukorras? Mis toimub lapse elus?
• Arengut puudutavad, isiklikud ja ühiskondlikud tegurid, mis võivad suhtlemist
mõjutada



o

Kas lapsel on mõni arenguprobleem, mis võib mõjutada tema suhtlusviisi?
Kas laps näitab üles mõnda suhtlusega seotud spetsiifilist käitumismustrit,
mida spetsialistid peaksid teadma?
• Suhtlemise vajadused
o Lähtudes ülaltoodust, kas lapsel on suhtluseks vaja mingeid täiendavaid
abinõusid? Kas mõni suhtlustehnika on eriliselt oluline?
Anna rühmadele selle tegemiseks 10-15 minutit.
Harjutus

Palu igal rühmal esitleda oma järeldusi laiemale grupile.


Näpunäide


Harjutus



Nii nagu ennegi, ära kohku tagasi ülesande eest tabada ära ja astuda vastu
diskrimineerivatele eelarvamustele, stereotüüpidele või rassismile.
Tuleta osalejatele meelde, et nad tegelevad sageli just ühiskonna kõige haavatavamate
lastega – ja sageli nende elus raskel ajal, ja seetõttu on lapsesõbraliku suhtluse oskused,
mida käsitletakse moodulis 3, üliolulised.

SEE ON MOODUL 2 LÕPP
Nad arvavad, et kui me ei räägi, pole meil arvamust, aga see pole
tavaliselt nii – nad peaksid mõistma, et meil on halvemaid ja
© Coram Children’s Legal Centre 2016
kurvemaid päevi ja me ei taha end kõigile avada.

Mitte kõik lapsed ei suuda kergesti või ühte moodi
suhelda. Mõned lapsed tahavad suhelda piltide või
emotikonide kaudu.
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Laste ja noorte hääled

Nad arvavad, et kui lapsed ei nuta on nendega kõik
korras – nad peaksid rohkem küsima, kuidas me
tegelikult end tunneme ja mitte üritama me tundeid
ära arvata.
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MOODUL 3: SUHTLUSOSKUS
KESTUS:
-

Miks suhelda? – 30 minutit

-

Millal suhelda? – 30 minutit

-

Kus suhelda? – 45 minutit kuni 1 tund

-

Mida suhtlemisega teha? – 30 kuni 45 minutit

-

Kuidas suhelda? – mitmeid harjutusi kogukestusega kuni 7 tundi, teatud aja jooksul jaotatult

EESMÄRGID:
-

Tutvustada suhtlus- ja kuulamisvõtteid

-

Arendada ja parendada kõigi osalejate praktilisi suhtlus- ja kuulamisvõtteid

-

Julgustada osalejaid enda suhtlus- ja kuulamisvõtteid edasi arendama ja neid oma igapäevases töös kasutusse võtma.

AEG
30 minutit

TEGEVUS
3.1 Miks peaksid spetsialistid lastega suhtlema?

ABIVAHENDID
 Osaleja töövihik M3;
 PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid
1-3;
 Pabertahvel ja vildikad

MEETOD
Kogu grupi
harjutus

30 minutit

3.2 Millal peaksid spetsialistid lastega suhtlema?




Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid 45

Arutelud

1 tund

3.3 Kus peaks suhtlemine toimuma?





Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaid 6
Kleepuvad märkmepaberid

Arutelud ja
harjutus
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Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaid 7
Osaleja töövihik M3;

Arutelu

3.5 Kuidas suhelda: mitte-sõnaline suhtlus





30 minutit

3.6 Kuidas suhelda: suhtluses esinevate takistuste tuvastamine ja
ületamine




Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid 89

Grupiharjutus

30 minutit

3.7 Kuidas suhelda: lapsesõbralik toon, sõnakasutus ja lähenemine




Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaid 10

Harjutus

45 minutit

3.8 Kuidas suhelda: suhtlus keerulise käitumisega lastega




Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid
11-15

Harjutus ja arutelu

30 minutit

3.9 Kuidas suhelda: suhtlemine alaealiste laste ja noortega




Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid
16
Pabertahvel ja vildikad

Harjutus ja arutelu

45 minutit

3.4 Mida peaksid spetsialistid saadud informatsiooniga tegema?

30 minutit



Harjutus

45 minutit

3.10 Kuidas suhelda: loomingulise suhtlemise tööriistad




Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid
16-23

Harjutus

1 tund kuni 1
tund ja 30
minutit

3.11 Kuidas suhelda: positiivse suhtlemise etteplaneerimine




Harjutus



Osaleja töövihik M3;
PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid
24-25
Pabertahvel ja vildikad



Osaleja töövihik M3

Rollimängud

1 tund kuni 1
tund ja 30

3.12 Kuidas suhelda: suhtlemise rollimängud
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minutit
1 tund

3.13 Kuidas suhelda: suhtlusprobleemide lahendamine koostööga



Osaleja töövihik M3

Harjutus

TEGEVUS 3.1: MIKS PEAKSID SPETSIALISTID LASTEGA SUHTLEMA?
Eesmärk: Rõhutada lastega suhtlemise kasulikkust.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3; PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid 1-3; pabertahvli leht ja vildikad.
Harjutus



Kirjuta pealkirjad „laps“ ja „spetsialist“ pabertahvli kahe lehe ülaosasse. Seda harjutust saab
teha kas rühmaharjutusena või harjutusena paarides. Paluge osalejatel võtta paar hetke
töövihikusse (leheküljel 5) diagrammi kõrvale märkmete tegemiseks seoses positiivse
suhtlemise kasuga lapse ja spetsialisti jaoks.
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Slide 2:
Slaid 2 pakub võimalikke vastuseid.
Narratiiv



Harjutus



Kõnni paaride või gruppide vahel, küsides vastuseid ja kirjutades need pabertahvlile üles (või
korraldage see harjutus kohapealt vastuste hüüdmise harjutuseks).

Slaid 2:
Slaid 3 pakub ülevaate peamistest põhjustest, miks spetsialistid peaksid lastega suhtlema.
Narratiiv Koolitajad võivad soovi korral sellele lisa pakkuda.



Näpunäide



Kui saad tagasisidet väikestelt rühmadelt, kes tegelevad sama harjutusega, võta rühmadelt üks
näide korraga. Teised rühmad tõmbavad siis selle oma nimekirjast maha, kui neil on sama
informatsioon. Liigu ringiratast mööda rühmasid kuni kogu info on ammendunud. Sel viisil
saavad kõik rühmad tagasiside andmises osaleda.
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TEGEVUS 3.2: MILLAL PEAKSID SPETSIALISTID LASTEGA SUHTLEMA?
Eesmärk: Tuua välja, millistel asjaoludel (millal) on lastel õigus rääkida.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3; PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid 4-5.
Slaid 4:

Näita slaidi 4 ja juhata küsimuste abil osalejatega arutelu.


Narratiiv Küsi osalejatelt: millal saavad lapsed tavaliselt võimaluse rääkida teie töö kontekstis? Mõelge
koos osalejatega, miks saab laps rääkida just sellel ajal (mis on selle eesmärk?). Kui paindlik see
on? Palu osalejatel kaaluda järgmist: kui te oleksite laps, kas te tahaksite rääkida muul ajal? Kas
lapsed saavad rääkida muul ajal kui nad peaksid soovima?



Süvenege: Miks (mitte)? Milliseid võimalusi peaks lisaks pakkuma, et see oleks võimalik?
Osalejate töövihikus on leheküljel 6 koht, kuhu need vastused kirja panna.
Esita



Tuleta osalejatele meelde ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artiklit 12 (millest räägiti
põhjalikumalt moodulis 1). Seejärel esitle slaidi 5.
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Slaid 5:
Küsi osalejatelt, kas neil oleks võimalus lisada lastega suhtlemise võimalusi või muuta, millal
Narratiiv need aset leiavad. Kasutage sellele mõtlemiseks „mõjusfääride“ slaidi.


Näpunäide

Osalejaid tuleb ärgitada leidma uusi võimalusi, millal lapsed võiksid nende töö kontekstis sõna
saada. Kui osaleja väidab, et midagi on võimatu või asi, mida „ei tehta“, paluge osalejal järgi
mõelda, kas see peab ikka nii olema ja kas seda saaks muuta. Tuletage osalejatele meelde, kui
oluline osalemise võimalus ja suhtlemine lapse jaoks on, ja kui oluline see on nende töö
kontekstis.
TEGEVUS 3.3: KUS PEAKS SUHTLEMINE TOIMUMA?
Eesmärk: Ärgitada osalejaid mõtlema selle üle, mida tähendab lapsesõbraliku keskkonna, kus lapsi kuulatakse ja nendega suheldakse, loomine, sealhulgas
asukoht, keskkond, olukord, kes peaks kohal olema ja teised tegurid, mis võivad mõjutada keskkonna lapsesõbralikkust.
Aeg: 45 minutit kuni 1 tund
Abivahendid: Osalejate töövihik M3; PowerPoint presentatsiooni M3 slaid 6; märkmepaberid.



Harjutus


Küsimus



Jaota osalejatele kahte eri värvi märkmepaberid või muud lehed ja vaata, et igal kasutajal oleks
vastuste kirjutamiseks olemas mõlemat värvi paber. Kirjuta ühe pabertahvli lehe ülaossa
„sõbralik“ ja teise lehe ülaossa „ebasõbralik“.
Vali välja üks värv – palu osalejatel kirjutada ühte värvi paberile „asjad, mida nad seostavad
suhtluseks mõeldud lapsesõbraliku keskkonnaga“ ja teist värvi paberile „asjad, mida nad
seostavad suhtluseks mõeldud ebasõbraliku keskkonnaga“.

Slaid 6:
Slaid 6 annab osalejatele mõned näidisvastused, mis on samuti kirjas töövihikus. Osalejad
Narratiiv peaksid panema need sõnad või fraasid erinevat värvi paberitele kirja ja tooma need teiste ette
pabertahvli sobiva lehe külge.
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Harjutuse
juhis

Peale 15 minutit lugege mõned vastused läbi ja asuge neid vastavalt teemadele sorteerima.
Vastused peaks olema võimalik koondada järgmiste teemade alla:


Lapsesõbralik keskkond
Füüsiline keskkond
- Ruum on hästi õhutatud ja
mugav
- Ruumis on värvilised joonistused
ja plakatid
- Toolid on sobiva suurusega
- Lapsel lubatakse istuda selle
inimese juurde, kelle juurde
soovib
- Keskkond on turvaline
- Ruum on privaatne
Tugi ja kaasatus
Last
saadab
abivalmis
lapsevanem
Lapsel on toetav täiskasvanu, kes
teda aitab
Täiskasvanud
on
riietatud
korralikult, aga mitte liiga
formaalselt
Suhtlus on lapsega arvestav
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Jagatav
- Lapsele
pakutakse
infobuklette ja antakse talle
võimalus esitada küsimusi
- Pakutakse süüa ja juua

Logistika
- Last teavitatakse kohtumisest ja
kohtumise kohast
- Lapsele on kohtumisele tulemiseks
tagatud transport
- Kohtumine leiab aset mõistlikul
ajal ja sagedaste vaheaegadega
- Ootamist on minimaalselt
- Lapse kokkupuude vaenulike
osapooltega on rangelt piiratud
või ära hoitud
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Lapsevaenulik keskkond
Füüsiline keskkond
Jagatav
- Ruum on rõske ja luitunud
- Lapsele ei ole antud kohtumise / ürituse
- Toolid on lapse jaoks liiga suured
kohta teavet
- Laps peab seisma süüpingis / tal - Ei pakuta sööki ega jooki
ei lubata olla inimestega, kellega
ta olla soovib
- Ruum on avalikkusele avatud
- Keskkond ei ole turvaline
Tugi ja kaasatus
- Lapsel ei ole saatjat
- Last saadab vaenulik vanem
- Last saadab vaenulik esindaja,
kes ei ole abivalmis
- Kõik täiskasvanud on vormiriides
- Täiskasvanud ei suhtle lapsega
temaga arvestavalt

Küsimus



Logistika
- Laps ei tea kohtumisest ega suuda leida
selle asukohta
- Lapsel
puudub
kohtumisele
kohalejõudmise võimalus
- Kohtumine kestab terve päeva ilma
vaheaegadeta
- Last sunnitakse kaua ootama
- Last sunnitakse vaenulike osapooltega
kokku puutuma

Lõpuks palu osalejatel mõelda järgnevast: kes peaks viibima lapse kõrval? Mõelge, kas see on
keeruline küsimus ja kaaluge, kuidas osalejad otsustaksid, kes peaks kohal olema?
Täpsemalt võiks osalejatelt küsida, mida nemad teeksid, kui laps soovib kellegi kohalolekut
(näiteks kohtutoimingute käigus), kelle osalemine spetsialisti meelest ei oleks lapse huvides.
Tuleta osalejatele meelde, et nad peavad küsima lastelt, keda nad sinna soovivad, kuid nad
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peavad lapsele selgelt ütlema, mis on nende roll, näiteks: a) et neil on õigus keelduda, ja b)
lapse soovi ei pruugita rahuldada.

Te peate tegema eeltööd. Kiitke last, et nende
enesehinnang tõuseks ja toetage neid. Andke neile
tegevusi, mis aitaks teil saada lapsega lähedasemaks ja
julgustaks teda. Uskuge neisse.

Ärge viige mind läbi ostukeskuse, sest kõik näevad.

Mulle meeldis, et minu lastekaitseametnik kutsus mind
kohvikusse, mitte oma kontorisse minu kaasust
arutama ja meil oli meeldiv vestlus; mu ärevus
vähenes. Mulle ei meeldi suured hallid kontorihooned.

Mõelge aja ja koha peale ja laske neil valida, kus kohtuda. Isegi kui
vanemad mind tunnevad, tahan ma ikkagi ise otsuse teha.

Tehke seda nelja silma all, sest siis sa tead, et nad ei tee parajasti midagi
muud.

Laste ja noorte hääled
Laste ja noorte hääled
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TEGEVUS 3.4: MIDA PEAKSID SPETSIALISTID SAADUD INFORMATSIOONIGA TEGEMA?
Eesmärk: Tutvustada põhimõtet, et kogutud informatsiooniga peab midagi juhtuma, ja arutleda lapse huvide ja soovide ning tunnete erinevuse üle.
Aeg: 30 kuni 45 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3; PowerPoint presentatsiooni M3 slaid 7.
Esita



Lisamärkme
d


Lisaleht

Näita slaidi 7. Palu osalejatel mõelda skeemile osaleja töövihiku leheküljel 8. See aitab
osalejatel mõelda selle üle, mida peaksid erinevat liiki informatsiooniga tegema, mida neile
antakse. Osalejad esitagu küsimusi ja väljendagu muresid.

Pidage silmas järgmised noorte hääled:
- Ära peibuta mind lubadustega, vaid räägi mulle tõtt, isegi kui see mind ei soosi.
- Mulle öeldi asenduskodus, et pidin seal olema vaid kuu, kuid jäin sinna pooleks aastaks. Iga
päev anti mulle lootust ja küsiti, kas mul pole seal hea. Kuigi ma ütlesin neile, et nii ei ole,
olid nad ametlikku raportisse kirjutanud, et mulle ei meeldi seal olla.
- Selles asenduskodus, kus ma nüüd elan, küsitakse alati me arvamust, kuid pole kindel, kas
nad arvestavad me palvetega.
Suuna osalejad skeemile oma materjalides.


Harjutus



Arutage osalejatega järgmiste teemade üle:
• Kas keegi neist peab hoiatama last info avalikustamise või konfidentsiaalsuse puudumise
eest:
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•

Harjutuse
juhis


Harjutuse
juhis



o Kuidas erinevad osalised sellega toimetavad?
o Kas osalejad soovivad jagada mõnda oma vihjet või nippi?
o Kuidas nad veenduvad, et laps toimuvat mõistab?
Kas mõni lapse volitusi reguleeriv seadus ja täisealiseks tunnistamise kord on nende töös
olulised (näiteks kohtunikud või arstid). Algata sel teemal arutelu, keskendudes järgmisele:
o Kas seadused tagavad lapsele piisava kaasatuse
o Kas lapsel on võimaldatud avaldada oma soove ja tundeid isegi siis, kui ta ei ole
veel vastavas eas.

Palu osalejatel kulutada 5-10 minutit töötades koos partneriga välja „stenaarium“ selle kohta,
kuidas nad tutvustaksid oma konfidentsiaalsuse/avalikustamise nõudeid, ja kuidas nad võiksid
kasutada lapse poolt, kellega nad töötavad, antud informatsiooni.
o Paluge vabatahtlikel jagada oma ettepanekuid.
Korraldage suures grupis ajurünnak, et mõelda välja olulisimad nipid ja vihjed, kuidas seda
lastele selgitada. Mõned punktid räägivad tõenäoliselt järgmisest:
o Väljenduge selgelt;
o Olge aus;
o Küsige lapselt, kas ta mõistab toimuvat;
o Olge valmis uuesti teiste sõnadega seletama.
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Osa, mis räägib sellest, kuidas suhelda (moodulid 3.5–3.12), sisaldab erineva pikkusega harjutusi. Korraldajad võivad
valida kõige sobivamad harjutused gruppide jaoks, ja nad võivad harjutuste kestust muuta vastavalt ajakava nõuetele.
TEGEVUS 3.5: KUIDAS SUHELDA: MITTE-VERBAALNE SUHTLUS
Eesmärk: Ärgitada osalejaid mõistma mitte-verbaalse suhtluse tähtsust.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3.
Harjutus


Harjutuse
juhis



Paluge osalejatel teha ära mitte-verbaalse suhtluse harjutus, millel on järgmised tulemused:
 Identifitseerida suhtlemise koostisosad
 Tunda ära suhtlemise takistused, kui vastust ei anta.
 Tunda ära suhtlemise erivajadused
 Tunda ära suhtlemise käitumised, normid ja müüdid.
Jagage grupp paaridesse lugedes kaheks.
o Eralda ühed ja kahed 2-e suurde rühma.
o Anna kummalegi rühmale juhised nii, et teine rühm neid ei kuule.
Esimene rühm: Iga inimene paneb kaks tooli vastakuti. Nad peavad kuulama inimest, kes tuleb ja istub nende vastu. Nad peavad AINULT
KUULAMA, mitte mingil muul moel suhelda ei tohi (ei mingeid näoilmeid, noogutamist, naeratamist jne.).
Teine rühm: Iga inimene peab mõtlema välja midagi toredat ja huvitavat, mida nad tahavad jagada ühe inimesega esimesest rühmast. Siis
peavad nad valima esimesest rühmast partneri, istuma tema vastu ja oma loo ära rääkima.

Arutelu



Palu osalejatel oma kogemusest rääkida terve grupi ees järgmiselt:
Esimene rühm: Mis tegi kuulamise keeruliseks, kui kuulasite, kuid ei saanud anda aktiivset tagasisidet? Millised olid teie tunded, mida te
oletasite, mis oli suhtluse jätkamise mõju?

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 71

Teine rühm: Mis tegi rääkimise keeruliseks, kui teie rääkimisele ei reageeritud? Millised olid teie tunded, mida te oletasite, mis oli suhtluse
jätkamise mõju?

Harjutuse
juhis



Terve grupp
Millist meetodit me tavaliselt kasutame selleks, et näidata, et me kuulame?
- Mitte-verbaalne: noogutamine, näoilmed, silmside, üldine kehakeel
- Verbaalne: kiitvad hääled (mm, ahaa jne.), hääletoon, avatud ja suletud küsimused, ümbersõnastamine, kokkuvõtmine
Palu osalejatel arutleda, kuidas mõista verbaalseid ja mitte-verbaalseid märke ja on nende põhjused eriti laste poolt:
o
o
o
o

Vanus/arengutase – keelelisi erinevusi kogevad kõik lapsed
Kultuuriline – silmside võib olla tõsine probleem, kuna see võib mõnes kultuuris tähendada halbu kombeid või tekitada teistes
tõe varjamise oletuse
Autism/Aspergeri sündroom – suhtlemine on sellest mõjutatud
Kätega žestikuleerimine – näpuga näitamine, katsumine.
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TEGEVUS 3.6: KUIDAS SUHELDA: SUHTLUSES ESINEVATE TAKISTUSTE TUVASTAMINE JA ÜLETAMINE
Eesmärk: Tekitada arutelu suhtluse takistuste üle.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3; PowerPoint M3 slaidid 8-9.
Esita



Selgita rühmale, et nüüd kuni selle mooduli lõpuni keskendutakse lastega suhtlemise
takistustele, pöörates tähelepanu võtete õppimisele, mille abil neid ületada. Korraldage
ajurünnak, et aidata osalejatel mõelda mõnede suhtluses esinevate takistuste peale üldiselt,
lastega üldiselt ja nende lastega, kes on kriisiolukorras (vajadusel lisage kategooriaid).

Slaid 8:
Slaidil 8 on pakutud mõned vastused (seda slaidi on soovitatav näidata peale ajurünnakut).
Narratiiv
Tee arutelust selle slaidi abil kokkuvõte ja vajadusel täiendage nimekirja.



Slaid 9:
Küsi osalejatelt, kuidas on võimalik suhtluse takitustest üle saada, viidates slaidile 9, kus on
Narratiiv toodud mõned näited.



Slaidil 9 on toodud mõned näited – küsi osalejatelt, mida nad sooviksid lisada. Selgita
osalejatele, et hiljem hakatakse tegelema tegevusega, mis keskenduvad spetsiaalselt keerulise
käitumisega lastega töötamisele.

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 73

TEGEVUS 3.7: KUIDAS SUHELDA: LAPSESÕBRALIK TOON, SÕNAKASUTUS JA LÄHENEMINE
Eesmärk: Algatada arutelu suhtlemise heade ja halbade võtete üle.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3; PowerPoint presentatsiooni M3 slaid 10.
Esita

Selgita, et grupp keskendub nüüd lastega suhtlemise headele ja halbadele võtetele.


Slide 10:
Palu osalejatel töötada individuaalselt ja lugeda läbi töövihikus toodud näpunäited ning mõelda
Harjutus järgmisele:



•
•
•
•
•

Harjutuse
juhis



Millised näpunäited on kõige olulisemad laste jaoks, kellega teie töös kokku puutute?
Miks?
Milliseid näpunäiteid te kasutate kõige enam? Kas nendest on abi? Miks?
Milliseid näpunäiteid te nüüd kasutate? Miks?
Millised näpunäited on parimad/halvimad vanemate laste, nooremate laste, ja puuetega
laste või erivajadustega laste jaoks?
Kas soovite midagi lisada?

Palu vabatahtlikel oma järeldustest rääkida.
Selle vestluse läbiviimisel peab koolitaja rõhutama, et lapsega tuleb saavutada
teineteisemõistmine, mis põhineb vastastikusel austusel ja lapse isikupära ja konkreetseid
asjaolusid ja kogetut arvesse võttes. See on lapse ärakuulamise ja kaasatuse õiguse
fundamentaalne osa. See on ka olemuslikult seotud lapse õigusega mitte kogeda
diskrimineerimist ja lapse olukorra, arvamusi, soovide ja tunnete ja neist mitte sõltuvate
asjaolude nagu vanuse, soo, sotsiaalse tausta, etnilisuse, religiooni, seksuaalse orientatsiooni
jne. põhiste stereotüüpide või eelarvamuste vältimise tähtsusega.
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TEGEVUS 3.8: KUIDAS SUHELDA: SUHTLUS KEERULISE KÄITUMISEGA LASTEGA
Eesmärk: Arendada osalejate oskusi suhtluses keerulise käitumisega lastega; enda reaktsioonide ja suhtlust soodustavate sammude enese hindamine.
Aeg: 45 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3; PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid 11-15; pabertahvli paber.
Näpunäide


Harjutus



Koolitaja peaks ohjama osalejate ootusi selle tegevuse kohta ja selgitama, et see ei tegele
teemadega, mis on seotud enesekaitse või füüsilise kinnipidamisega. See harjutus ei hõlma
spetsiaalset koolitust endale ja teistele ohuks olevate lastega töötamise kohta.
Juhi osalejate tähelepanu töövihikus toodud tabelile, mis näitab võimalikke emotsionaalseid,
kognitiivseid, füüsilisi ja inimestevahelise käitumise alaseid reaktsioone kriisiolukorrale (on
samuti kopeeritud siia):
INIMESTEVAHELINE
EMOTSIONAALNE
KOGNITIIVNE
FÜÜSILINE
KÄITUMINE
Šokk
Viha
Meeleheide/kurbus
Tuimus
Õud/Hirm
Süü
Foobiad
Lein
Ärrituvus
Ülitundlikkus/erutu
s
Ülim valvsus
Abitus/Lootusetus
Eraldumus

© Coram Children’s Legal Centre 2016

Keskendusvõime
vähenemine
Otsustusvõime
vähenemine
Mälu töö
halvenemine
Segadus
Moonutus
Alanenud
enesehinnang
Enesesüüdistused
sundmõtted/mälestu
sed
Muretsemine
Õudusunenäod
Paanikahood

Väsimus
Unetus
Unehäired
Hüperaktiivsus
Peavalud
Kõhuprobleemid
Vähenenud isu
Kergesti ehmuvus

Rünnak
Vaenulikkus
Usalduse puudus
Riskivõtmine
Kergesti nutma
puhkemine
Emotsioonide
puudumine
Valvsus
Empaatia puudus
Jonnihood
Kooli/koju jm.
minemisest keeldumine
Spetsialistidega
koostööst keeldumine
Võõrandumine
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Harjutus


Harjutus



Sotsiaalne
eemaldumine/isolatsioo
n
Suurenenud
suhtekonfliktid
Uimastite/alkoholi
kasutamine
Küsi osalejatelt, millise käitumisega on neil tekkinud lastega töötamisel probleeme? Pane need
käitumised pabertahvlile kirja.
Palu osalejatel moodustada väikesed 3-4-liikmelised rühmad ja anna igale rühmale üks või kaks
tahvlile kirjutatud käitumist. Seejärel esitle slaidi 11.

Slaid 11:
Palu osalejatel oma rühmades arutleda slaidil toodud küsimuste üle.
Küsimus
Eralda rühmatööks 20 minutit.



Küsi osalejatelt suures grupis arutelu algatamiseks nende vastuseid.

Slaidid 12Peale arutelu tee kokkuvõte mõnedest sagedasematest vastustest slaidide 12-13 abil ja
15
parimatest sammudest nende ületamisel slaididel 14-15.
Arutelu
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Slaid 14:
Sammud sisaldavad:
Narratiiv  Rahulikuks jäämist (hingake!);
 Sõltuvalt asjaoludest võivad koheselt astutud järgmised sammud aidata lapsel rahuneda:
o Paus/aeg-maha (time-out)
o Jook ja/või söök
o Rahustav hääletoon
o Avatud kehakeel
o Öelge: „Võta veidi hingamiseks aega ja siis küsi minu käest kõike, mida soovid
teada“
o Öelge: „Las ma kontrollin, kas ma sain sinust õigesti aru…“ (ja seejärel tehke seni
öeldust kokkuvõte)
o Pidage hoolikalt kinni emotsionaalsetest/füüsilistest piiridest
o Olge kindel, et saite faktidest õigesti aru (näiteks, kui laps on ebaratsionaalne)
o Öelge, et te need kommentaarid ja keelekasutus tegid teid kurvaks ja rahutuks.
Paluge lapsel selliste sõnade kasutamine lõpetada (näiteks, kui laps solvab
sõnadega)
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Slaid 15:
Mõelge järele, kas suhtluses on takistusi, mis olukorra teravust süvendada võiksid. Tuletage
Narratiiv meelde punkte, mida käsitlesime punktis 3.6. Püüdke arvesse võtta järgmisi tegureid:
 Kohtumise või intervjuu keskkond / asukoht (tuletage meelde punkti 3.3 osa, kus
lapsega suhelda);





Kas kaasatud on lapsele olulised toetajad (tuletage meelde punkti 3.3 osa, kes peavad
osalema);



Kehakeel, näiteks lapsega samal tasapinnal istumine talle ülalt alla vaatamise asemel /
tema isiklikku tsooni tungimine (tuletage meelde punkti 3.4 osa mitte-verbaalsest
suhtlemisest);



Keelekasutus, toon ja lähenemine (tuletage meelde punkti 3.7);



Abivahendite või rekvisiitide suhtluses kasutamine, näiteks, kui laps on
endassetõmbunud (sellest räägitakse täpsemalt punktis 3.9);



Lapsele lisainformatsiooni pakkumine (näiteks, kui last polnud protseduurideks ette
valmistatud / nendest teavitatud);



Mõni teadaolev selle lapse kohta käiv arenguga seotud tegur, mis võib tema käitumist
või suhtlemist mõjutada (tuletage meelde moodulit 2);



Kui kohane, siis kas tuleks viidata lastekaitsele (tuletage meelde punkti 3.4);

 Muud tegurid?
Varuge aruteluks 25 minutit.
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TEGEVUS 3.9: KUIDAS SUHELDA: SUHTLEMINE TEISMELISTE LASTE JA NOORTEGA
Eesmärk: Arendada osalejate oskusi suhtlemisel teismeliste laste ja noortega.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3; PowerPoint presentatsiooni M3 slaid 16; pabertahvli paber.
Harjutus

Selgita osalejatele, et praktikud ja spetsialistid väidavad sageli, et laste ja noortega võib olla raske suhelda.


Näpunäide


Harjutus


Harjutus



Sel hetkel võivad mõned osalejad naljatleda selle üle kui raske on vanematel just teismelistega rääkida. Selline arutelu ei ole ilmtingimata
probleem, kuid on tähtis suunata osalejad arusaamisele, et teismelised lapsed ja noored ei ole „probleemid, mida lahendada“ ja meenuta
mitte-diskrimineerimist.
Palu osalejatel töötada paarides ja „astuda lapse kingadesse“. Paarid peaksid kujutlema, et nad on kaks teismelist sõpra, kes räägivad
spetsialistidest, kellega nad töötavad (näit. sotsiaaltöötaja, kohtunik, politseinik). Kutsu osalejaid üles rääkima oma erialast.
- Osalejad peaksid üritama rolli sisse elada: „minu politsinik räägib minuga…“
- Mida ütleksid lapsed selle kohta kuidas on spetsialistidega rääkida?
- Mis neid ärritab? Mis tekitab neis tahtmist rääkida? Mis on hästi, mis halvasti?
Palu osalejatel ühineda teise paariga ja üritada välja mõelda, kuidas olla parem suhtluses teismeliste laste ja noortega, kasutades materjale
moodulitest 2 ja 3.

Slaid 16:
Pea selle arutamiseks paneeldiskussioon, näidates slaidi 16. Pea silmas seda, et lastest osalejad,
Arutelu kes panustasid materjalide koostamisse, kasutasid korduvalt järgnevaid sõnu suhtlemise
kirjeldamiseks (nii hea kui halva).
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TEGEVUS 3.10: KUIDAS SUHELDA: LOOVSUHTLEMISE TÖÖRIISTAD
Eesmärk: Anda osalejatele võimalus mõelda selle üle, kuidas kasutada loovsuhtlemise tööriistu oma edasises erialases tegevuses.
Aeg: 45 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3, PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid 17-24.
Esita

Esitle slaide 17-23, mis käsitlevad „alternatiivseid“ suhtlusmeetodeid


Slide 17:
See slaid näitab nelja peamist alternatiivse suhtlusmeetodi kategooriat, mis võivad olla
Narratiiv iseäranis kasulikud puuetega lastega või erivajadustega lastega ja ka nooremate lastega
suheldes.



-

Erinevatel eesmärkidel võib kasutada tõlke ja koolitajaid, sealhulgas erinevate keelte tõlke,
viipekeele tõlke, aga ka inimesi selliste vestluste tõlgendamiseks, kus kasutatav keel on
küll tehniliselt sama, kuid kus üks osapool suhtleb veidi erinevalt. Näiteks kui lapsel on
keelelise suhtluse puue, siis peab spetsialist olema võimeline lapse kõnet „tõlkima“ nii, et
erialainimesed sellest hästi aru saaksid.

-

Märgid ja sümbolid. On olemas hulk erinevaid märke ja sümboleid, mida saab kasutada
erinevate alternatiivsuhtlusmeetodite tõlgendamiseks. Makaton märgid on üks oluline
märgisüsteem, mida kasutatakse Ühendkuningriigis. Osalejatele jagatakse Makaton
heategevusfondi loodud jaotusmaterjal, mis selgitab antud märgisüsteemi kasutamist.
Makatoni kasutavad sageli lapsed, kelle kõne alles areneb – kui nad õpivad rohkem
rääkima, kasutavad nad vähem Makatoni märke. Allikas: https://www.makaton.org/.

-

Piltsuhtlussüsteemid on selline suhtlusvorm, mida kasutatakse laialdaselt autistlike lastega
Ühendkuningriigis. Seal on selle süsteemi eestvedajaks organisatsioon „Pyramid
Educational
Consultants“
–
nende
kodulehekülg
on
http://www.pecsunitedkingdom.com/. Selle kodulehe andmetel: „arendati PECS süsteem välja 1985 aastal
ainulaadse alternatiivse suhtluspaketina autistlikele inimestele ja sellega seonduvate
arengupeetustega inimestele. Esmakordselt kasutati seda programmis „Delaware Autistic
Program“ ja nüüdseks on see saanud üleilmse tunnustuse, keskendudes suhtluse
algatamise komponendile. PECS ei nõua keerukaid või kalleid materjale. See loodi pidades
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silmas perekondi, kasvatajaid ja hoolekandetöötajaid, nii et seda saab kasutada erinevates
keskkondades.”
-

Loovsuhtlemise tööriistad annavad erialainimestele võimaluse valida erinevaid
lähenemisviise, et ergutada suhtlust, mida ei saavutata kõne või traditsiooniliste võtete
abil. Mitmeid alternatiivmehhanisme käsitletakse järgnevatel slaididel.

Slaidid 18Need slaidid käsitlevad loovsuhtlemist detailsemalt. Palu osalejatel mõelda, kas nad saaksid
23:
kasutada mõnda neist tehnikatest suhtlemisel lastega, miks või miks mitte. Kui vaja, tuleta
Narratiiv meelde mõjusfääre.



Harjutus

Palu osalejatel koos töötades mõelda loovsuhtluse tööriistade peale, mida nad oma erialal
saaksid kasutada. Plaanis peaks sisalduma:
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o
o

Kasulike tööriistade nimekiri;
Informatsioon selle kohta, millal erinevaid tööriistu kasutada

Anna osalejatele oma plaanide arendamiseks 10-20 minutit.
Harjutuse
juhis

Palu igal grupil oma plaani esitleda ja anna tagasisidet.


Slides 24:
Slaidil on osalejatele mõned näited, mida need tööriistad võiksid sisaldada.
Narratiiv



Arutelu



Viita Lugemismoodulile osalejate töövihikus, kus on antud mõned kasulikud suhtlustööriistad,
sealhulgas „suhtluspass“. Koolitaja peaks enne koolitust end nende materjalidega kurssi viima.
Koolitajad võivad soovi korral viidata Coram Voice’i veebilehele
(http://www.coramvoice.org.uk/download-area) kui osalejad soovivad saada rohkem allikaid
suhtlemiseks lastega.

3.11: KUIDAS SUHELDA: POSITIIVSE SUHTLEMISE ETTEPLANEERIMINE
Eesmärk: Võimaldada osalistele harjutada suhtlemist „lastega“.
Aeg: 1 tund kuni 1 tund ja 30 minutit.
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Abivahendid: Osaleja töövihik M3, PowerPoint presentatsiooni M3 slaidid 25-26; pabertahvli paber ja vildikad.
Slaid 25:
Palu osalejatel töötada väikestes rühmades. Iga rühm peaks koostama juhtumiuuringu nende
Harjutus töövihikus esitatud variantide põhjal (slaid 25). Igast tabelis toodud reast peaks valima ühe
omaduse.



Slaid 26:
Palu igal rühmal välja mõelda plaan lapsega positiivseks suhtlemiseks.
Harjutus
Plaanis peaks sisalduma:
o Kus suhtlus toimub;
o Millal see toimub;
o Märkmed selle kohta, milliseid vahendeid või eeldusi vajatakse;
o Kes sel viibivad;
o Vajaminev lisatugi;
o Suhtlusakti avalause;
o Suhtluse üld-kava;
o Mis juhtub peale suhtlusakti.



Paluge osalejatel iga osa kohta kirja panna kõik küsimused, mis neil tekivad; täiendav info, mida
vajavad; ja iga lisasamm, mis nad peavad tegema.
Andke osalejatele oma plaanide arendamiseks 30-45 minutit.
Arutelu

Palu igal rühmal oma plaanid esitada ja anna tagasisidet


TEGEVUS 3.12: KUIDAS SUHELDA: SUHTLEMISE ROLLIMÄNGUD
Eesmärk: Anda osalejatele võimalus praktiseerida suhtlemist „lastega“.
Aeg: 1 tund kuni 1 tund ja 30 minutit.
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Abivahendid: Osaleja töövihik M3.
Näpunäide



Rollimängu harjutuse tegemiseks on mitu moodust. Mõnedes rühmades on kõik osalejad ülimalt entusiastlikud ja soovivad
rollimängudes osaleda. Teistes rühmades võivad olla liikmed, kes on arglikud, närvilised või ei taha mingil muul põhjusel osaleda.
Koolituse korraldajad peavad arvestama alljärgnevate võimalustega ja otsustama, kuidas parimal viisil antud harjutust oma rühma
vajadusi arvestades läbi viia.

Sisuhoiatus


Variant 1

Need rollimängud nõuavad osalejatelt noortega suhtluse läbimängimist erinevates olukordades. See võib osalejatele rängalt
mõjuda. Koolitajad peaksid osalejaid sellest hoiatama ja teavitama.
Jaga rühm väikestesse kolmeliikmelistesse rühmadesse. Kordamööda on iga osaleja „noor“, „spetsialist“ ja „vaatleja“.
Lase osalejatel igat rolli mängida 5 minutit, paludes vaatlejal iga kord tagasisidet anda.

Variant 2

Vii läbi samuti kui variant 1, aga neljaliikmelistes rühmades, võimaldades veel ühel täiskasvanul osaleda. See võib olla lapsevanem
või mõni muu spetsialist.
Otsusta selle variandi heaks kui tunned, et on osalejaid, kes oleks pigem „toetaja“ rollis ja seega ei pea olema lapse ega spetsialisti
rollis.

Variant 3

Palu osalejaid vabatahtlikult laste ja spetsialistide rolle mängima ja esitama rollimängu kogu grupile.
Lase rollimängul kesta 5-10 minutit ja seejärel pidage arutelu kogu grupiga.

Vatiant 4

Kui on selge, et keegi ei soovi rollimängus osaleda, peab koolitaja ise intervjuu ja suhtluse modelleerima ja ette mängima.
Lase rollimängul kesta 5-10 minutit ja seejärel pidage arutelu kogu grupiga.

Harjutus



Rollimängu stsenaariumid:
Koolitajatel on võimalus oma rühmale sobivaid stsenaariume luua, kuid allpool on ära toodud ka mõned näited:
- See on esimene kontakt lapsega, kes väidetavalt varastas
- See on intervjuu lapsega, keda süüdistatakse varguses
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Arutelu



Suhtlemine lapsega tema elukorralduse suhtes
Suhtlemine saatjata lapspagulasega, kes soovib meie riiki elama jääda.

Pärast rasket rollimängu on soovitav teha harjutus rollimängust väljatulemiseks. See võib olla näiteks harjutus, kus käiakse grupis
ringi ja palutakse neil öelda oma nimi ja lemmiktoit – see toob inimesed rollimängust välja ja antud ruumi tagasi.

TEGEVUS 3.13 KUIDAS SUHELDA: SUHTLUSPROBLEEMIDE LAHENDAMINE KOOSTÖÖGA
Eesmärk: Anda osalejatele võimalus praktiseerida suhtlemist „lastega“.
Aeg: 1 tund.
Abivahendid: Osaleja töövihik M3.
Harjutus

Palu osalejatel kolmestesse rühmadesse jaguneda.


Harjutuse
juhis



Palu rühmadel mõelda hetkele, mil neil oli raske suhelda lapse või noorega.
• Määrake igas rühmas üks ajajälgija (või ajajälgija kõigile rühmadele)
• Iga esineja saab 5 minutit, et rääkida oma dilemmast
• Rühmaliikmetel on 5 minutit küsimuste esitamiseks – ära paku lahendusi
• Ettenähtud aja lõppedes võib esineja paluda nõuannet ja tagasisidet 5 minuti ulatuses
• Vahetage esinejat ja korrake

SEE ON MOODUL 3 LÕPP
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Hakka keskenduma inimestele, kelle eest
hoolitsed, mitte selle peale, mis juhtus.
Iga spetsialist suhtleb lapsega erinevalt.
Kuid parim viis on mitte vanduda ega
hirmutada lapsi ja rääkida lastega
austusega.

Võimud peaksid lapsi nägema kui
võrdseid, mitte neile ülalt alla vaatama
– olema mõistvam ja vähem
domineeriv.

Tahtsin öelda, et olge halbade uudiste
edastamisel nendega leebe, aga see oleks
patroniseeriv.

Püüa mõista inimest, mitte vaid seda,
mis juhtus.

Laste ja noorte hääled
Ära vaata mulle ülalt alla.

Tutvu lapsega ja pea meeles nende kohta
informatsiooni, nii et saad nendega
järgmine kord sellest rääkida.

Huvitu ja hooli laste eludest.
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Kui politseinik palub lapsel istuda, peaks
ta ka ise istuma, et mitte olla palju pikem.
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MOODUL 4: LAPSESÕBRALIKU ÕIGUSEMÕISTMISE SUUNISED
KESTUS: 2 tundi
EESMÄRGID:
-

Tutvustada Euroopa Nõukogu Lapsesõbraliku õigusemõistmise suuniseid, nii et osalejad nendest teadlikud oleksid ning saaksid neid oma töös
kasutada

AEG
30 minutit

TEGEVUS
4.1: Sissejuhatus Euroopa Nõukogu lapsesõbraliku
õigusemõistmise suunistesse

1 tund ja 30
minutit

4.2: Harjutused suuniste kohta
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ABIVAHENDID
 Osaleja töövihik M4
 PowerPoint presentatsiooni M4
slaideid 1-19
 Osaleja töövihik M4
 Ajakirjad, käärid, liim, paber, pliiatsid.

MEETOD
Presentatsioon ja
arutelu
Harjutus
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TEGEVUS 4.1: SISSEJUHATUS EUROOPA NÕUKOGU LAPSESÕBRALIKU ÕIGUSEMÕISTMISE SUUNISTESSE
Eesmärk: Tutvustada Euroopa Nõukogu Lapsesõbraliku õigusemõistmise suuniseid, nii et osalejad nendest teadlikud oleksid ning saaksid neid oma töös
kasutada.
Aeg: 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M4; PowerPoint presentatsiooni M4 slaidid 1-19.
Slaidid 1-2:
Küsi osalejatelt, mida „lapsesõbralik“ õigusemõistmine neile tähendab
Küsimus



Esita

Esita slaide 3-19
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Slaidid 3-4:
Need slaidid annavad mõned vastused Euroopa Nõukogu Lapsesõbraliku õigusemõistmise
Narratiiv suuniste kaudu selle kohta, mida tähendab „lapsesõbralik“ õigusemõistmine. [Esitle kõiki
punkte.]



Slaid 5:
Küsi osalejatelt, miks lapsesõbralik õigusemõistmine on oluline.
Narratiiv
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Slaid 6:
Slaid 6 annab mõned võimalikud vastused, miks on lapsesõbralik õigusemõistmine tähtis.
Narratiiv Lapsele parimad tulemused võivad olla nii lühiajalised (näiteks on kogemus tulemuslikum ja
lapse õigusi kaitstakse protsessi vältel) kui ka pikaajalised (näiteks vähendab traumat ja
suurendab enesekindlust, tuues kaasa positiivsemaid pikaajalisi väljundeid).



Slaid 7:
Selgita, et suunised kehtivad kõigis situatsioonides, kus lapsed võivad erinevatel põhjustel ja eri
Narratiiv rollides olla kontaktis kriminaal-, tsiviil- või haldusõigussüsteemiga. Näiteks kehtivad need
järgmistel juhtudel:
 Lapsed, kes on seadust rikkunud (näit. kuriteos kahtlustatavad, süüdistatud või süüdi
mõistetud);
 Lapsed, kelle vanematel on käsil lahutusprotsess;
 Lapsed, kes on adopteerimisprotsessis;
 Lapsohvrid ja kuriteo tunnistajad, kes puutuvad seadusega kokku;
 Lapsed, kes taotlevad varjupaika;
 Lapsed, kes on kaasatud hooldusõiguse protsessi ning kes suunatakse lastekodudesse.



[Koolitaja võib lisada oma näiteid.]
Paluge osalejatel mõelda, millise õigussüsteemiga nad töötavad.
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Slaid 8:
Selgita, et suunised kehtivad individuaalsete otsuste tegemisel (näiteks otsus, kas laps süüdi
Narratiiv mõista, või lapse eestkoste korraldamine), kui ka süsteemsetele otsustele, nagu näiteks
kohtusaali sisustuse kohta, või kuidas õigussüsteem on üles ehitatud. Tähtis on, et need
suunised tagavad lapsesõbraliku õigusemõistmise enne ja pärast menetlust ning menetluse
ajal.



Slaid 9:
Slaid 9 annab mõned näited lapsesõbralikust õigusemõistmisest enne menetluse algust. Sel
Narratiiv juhul nimetatakse menetluseks järgnevat sündmust, milleks võib olla kohtuasi või otsustav
kohtumine, ja need suunised hõlmavad selleni jõudmist. Lapsesõbralik õigusemõistmine enne
menetlust võib hõlmata järgmist:










Laste õigeaegne informeerimine ja nende konsulteerimine juhtumi arenedes (tuleta
osalejatele meelde osalemisõigust, mida käsitleti moodulis 1);
Küsitlemine, intervjueerimine ja muu suhtlus viiakse läbi lapsesõbralikul viisil (tuleta
meelde lapsesõbralikke suhtlusoskusi, mille rühm kokku pani moodulis 3);
Kohtulike protsesside alternatiivide olemasolu seal, kus need teenivad lapse huve
(näiteks kriminaalmenetlustest kõrvalejuhtimine, vahendamine, alternatiivne vaidluste
lahendamine);
Kõrge seadusega sätestatud vanusepiir kriminaalvastutusele võtmise ea kohta;
Juurdepääs õigusabile ja õigusnõuannetele;
Turvalisus / Erilised kaitsemeetmed (näiteks kaitse hirmutamise, kättemaksu või teiste
kannatuste eest);

Veel võimalusi? Andke osalejatele võimalus arutada positiivseid ja negatiivseid praktikaid, mida
nad võivad olla kogenud. Näiteks, kas nad teavad juhtumit, kus laps polnud hästi informeeritud
ning tal polnud piisavalt informatsiooni juhtumi kohta enne ülekuulamist? Teine variant: kas
grupis on politseinik, kes võiks jagada häid näiteid laste intervjuude kohta?

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 91

Slaid 10
Slaid 10 annab mõned näited lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta menetluse ajal. Need
Narratiiv hõlmavad:
 Võimalust saada õiguslik esindaja ja saada nõuandeid menetluses, kus on või võib
tekkida huvide konflikt lapse ja lapsevanema vahel või teiste kaasatud osapoolte vahel;





Õigust olla ära kuulatud ja õigust avaldada oma vaateid (meenuta osalusõigust
moodulis 1 ja rõhuta, et lapse ärakuulamist ei saa välistada lihtsalt vanuse põhjal);



Lubamatu viivituse vältimist, nagu näiteks:
o Edasilükkamiste takistamine (näiteks tehes istungieelseid/kuulamiste-eelseid
ülevaateid, et kõiki kohtusse kutsutuid oleks arvestatud ja kõik tunnistajad ja
osapooled teaksid, et neil on vaja kohale tulla, ning nad on toonud ja esitanud
kõik vajalikud dokumendid kohtule ja vastaspoolele);
o Kui vaja, võivad kohtuorganid arvestada võimalusega teha ajutisi otsuseid või
jälgida esialgsete otsuste täitmist teatud perioodi vältel, et need siis hiljem üle
vaadata;
o Kohtuorganid teevad otsekohe jõustuvaid otsuseid juhul, kui see on parim,
mida annab lapse huvides teha.



Sobivaid suhtlustehnikaid (meenuta moodulit 3);



Lapsesõbralikku keskkonda, nagu näiteks:
o Kõik osapooled pannakse istuma samale tasapinnale (ilma, et kohtunik oleks
kõrgemal platvormil);
o Kohtunikud, prokurörid, advokaadid ja teised ametnikud loobuvad ametliku või
vormirõivastuse kandmisest;
o Lastele tutvustatakse enne ülekuulamist kohtusaali planeeringut ja protsessis
osalevaid ametnikke;
o Lapsed pannakse istuma oma advokaadi/juriidilise nõustaja kõrvale, et nad
saaksid vajadusel teineteisega menetluse ajal suhelda;
o Lastel lubatakse saatjaks kaasa võtta lapsevanemad või kui sobib, nende poolt
valitud täiskasvanu. Seda juhul, kui pole tehtud põhjendatud vastupidist otsust
seoses selle isikuga);
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o

Sessioonid kohaldatakse lapse tempot ja tähelepanuvõimet arvestades ning
tehakse regulaarseid vaheaegu;
Intervjuud ja eriti tõendite kogumine peavad olema lapsesõbralikud. Näiteks peaks
lapskannatanute või lapstunnistajate puhul pigem kasutama audiovisuaalseid seletusi ja
ristküsitlusi.
Slaidid 11Slaididel 11 ja 12 on näidatud lapsesõbralik intervjueerimistuba, mida kasutatakse Poolas, kus
12:
suudeti saavutada seaduslik muudatus, mis lubaks lasta lastel selles ruumis kohtuliku arutamise
Narratiiv käigus tunnistusi anda.



Küsi osalejatelt: milliseid elemente sellest oleks võimalik saavutada väheste kuludega?

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 93

Slaid 13:
Narratiiv



Selle slaidi eesmärk on võimaldada osalejatel jagada oma kogemuslikke näiteid. Näiteks, kas
keegi osalejatest teab mõnda teist intervjuutuba, mida võib menetluse ajal kasutada? Kas
kellelgi on kogemuslikku näidet mõnest kohtusaalist, kus nad on käinud ja kas need tundusid
lapsesõbralikud?

Slaid 14:
Slaid 14 näitab lapsesõbralikke õiguse tagamise mooduseid pärast menetlustoiminguid:
Narratiiv
 Last informeeritakse käimasolevatest protsessidest ja nende tulemustest. Näiteks peaks
lapse advokaat või eestkostja kohtuprotsessis suhtlema lapsega ja selgitama talle otsust
või kohtuotsust keeles, mis vastab lapse arusaamise tasandile; ta peaks andma vajalikku
informatsiooni võimalike meetmete kohta, mida võidakse rakendada, nagu näiteks
apellatsioonikaebuse või sõltumatu kaebuse mehhanismid;





Vastavad riiklikud organid jõustavad otsuse viivituseta ja jälgivad selle täitmist;



Lastele tagatakse ja neid informeeritakse nõustamis- ja vastavate
rehabilitatsiooniteenuste olemasolust, nagu näiteks tervishoiu-, haridus-, sotsiaal- ja
teraapiaprogrammid;



Seadusega vastuolus olevate laste karistused, mis pole kooskõlas rahvusvaheliste
standardite ja alaealiste õigusemõistmise heade tavadega.

Palu osalejatel jagada võimalikke näiteid. Kas näiteks kellelgi on häid näiteid, kuidas
kontakteeruda lastega lapsesõbralikul viisil pärast menetluse lõppu?
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Slaidid 1519

Need slaidid näitavad lapsesõbraliku õigusemõistmise suuniste alajaotusi. Täiendavat
sisuselgitust pole vaja.

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 95

TEGEVUS 4.2: HARJUTUSED SUUNISTE KOHTA
Eesmärk: Toetada Lapsesõbraliku õigusemõistmise suunistele mõtlemist ja nendega tutvumist.
Aeg: 1 tund ja 30 minutit.
Abivahendid: Osaleja töövihik M4; PowerPoint presentatsiooni M4 slaid 21; ajakirjad, käärid, liim, plakati paber, vildikad; pabertahvli paber.
Näpunäide


VARIANT 1

Pidage meeles: selle harjutuse tegemisks on kolm varianti. Koolitajatel on võimalik valida, milline variant osalejatele esitada, või
võivad lasta osalejatel ise sobiv variant valida.
Palu osalejatel töötada 5-s väikeses grupis.
Palu osalejatel kulutada 30 minutit intervjuu, ristküsitluse või mõne muu lapsega suhtluse kavandamiseks, kasutades lapsesõbraliku
õigusemõistmise suuniseid ja selle koolituse teistes osades õpitut. Osalejad peaksid oma plaani kirja panema suurele pabertahvli
paberile.
Anna rühmadele 30 minutit ettevalmistamiseks ja selgita, et neil on ettekandmiseks 10 minutit.
Palu osalejatel oma plaan teistele ette kanda.
Võimalda arutelu iga plaani järel.

VARIANT 2

Palu osalejatel töötada 5-s väikeses grupis.
Anna rühmadele järgnevad osad lapsesõbraliku õigusemõistmise suunistest:
Rühm 1: IV. Lapsesõbralik õigusemõistmine enne ja pärast kohtulikku menetlust ning selle ajal, A. Lapsesõbraliku õigusemõistmise
üldelemendid, 1. Informatsioon ja nõuanne
Rühm 2: IV. Lapsesõbralik õigusemõistmine enne ja pärast kohtulikku menetlust ning selle ajal, C. Lapsed ja politsei
Rühm 3: IV. Lapsesõbralik õigusemõistmine enne ja pärast kohtulikku menetlust ning selle ajal, D. Lapsesõbralik õigusemõistmine
kohtuliku menetluse ajal, 4. Mittevajaliku viivituse vältimine
Rühm 4: IV. Lapsesõbralik õigusemõistmine enne ja pärast kohtulikku menetlust ning selle ajal, D. Lapsesõbralik õigusemõistmine

© Coram Children’s Legal Centre 2016

LASTE ÕIGUSI AVADES, LEHEKÜLG 96

kohtuliku menetluse ajal, 5. Menetluse organiseerimine, lapsesõbralik keskkond ja lapsesõbralik keel
Rühm 5: IV. Lapsesõbralik õigusemõistmine enne ja pärast kohtulikku menetlust ning selle ajal, D. Lapsesõbralik õigusemõistmine
kohtuliku menetluse ajal, 6. Tõendusmaterjal / seletused lastelt
Näpunäide



Võid otsustada varieerida valitud osasid, kui teised osad on osalejatele kasulikumad või kohasemad.
Võid anda rühmadele ükskõik millise alajaotuse või võid silmas pidada teatud seoseid (näiteks kui osalejateks on rühm politseinikke, siis
võiks neile anda kolmandale rühmale mõeldud ülesande).
Palu osalejatel kujundada 30 minutiga plakat näitevahendiks, et esitleda oma rühma võtmeküsimusi, kujutledes, et nad esitavad tööle
tagasi minnes need ideed oma kolleegidele.
Anna rühmadele 30 minutit ettevalmistamiseks ja selgita, et neil on ettekandmiseks 10 minutit.

VARIANT 3 RIIGIKONTE
KST

Palu osalejatel töötada 5-s väikeses grupis.
Palu osalejatel 30 minuti jooksul uuesti läbi teha moodulist 1 harjutus „Child Rights Report Card“ (Lapse õiguste aruandekaart):
koostage rühmale esitlus, keskendudes tegevusvaldkonnale, milles olete pädev, või seadusandlusele, mis on Teile oma riigis või
erialaselt tuttav. Tooge välja, kuidas see kas järgib või ei järgi Lapsesõbraliku õigusemõistmise suuniste nõudeid.
Looge „aruandekaart“ (st. hinda 10-pallisüsteemis) selle konkreetse teema kohta, mille Te esitluseks valisite. Esitluses püüdke
keskenduda järgnevale:
o Konkreetne suunis, mida sinu näites käsitletakse;
o Õigusliku raamistiku hetkeolukord;
o Selle praktikas juurutamise hetkeolukord (too välja kõik geograafilised, erialased ja muud erinevused);
o Lüngad seadusandluses või praktikas, miks need esinevad ja mis peab muutuma, et neid lünki täita;
o Kõik tegevused tulevikuks, mida sinu rühm peab vajalikuks teha, et rakendada lapsesõbralikku õigusemõistmist antud
suunistest lähtuvalt.
Anna rühmadele 30 minutit ettevalmistamiseks ja selgita, et neil on ettekandmiseks 10 minutit.
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Näpunäide



Võid anda rühmadele ükskõik millise alajaotuse või võid silmas pidada teatud seoseid (näiteks kui osalejateks on rühm politseinikke, siis
võiks neile anda kolmandale rühmale mõeldud ülesande).
Palu osalejatel oma plaan teistele ette kanda.
Võimalda arutelu iga plaani järel.
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KOKKUVÕTTEV MOODUL
KESTUS: 30 minutit
EESMÄRGID:
-

Paluda osalejatel mõelda nende õppimise tulemustele
Anda kätte tunnistused ja lõpetada koolitus

AEG
15 minutit

TEGEVUS
CM.1: Õpielamuse ankeedi täitmine

15 minutit

CM.2: Tunnistuste kätteandmine

ABIVAHENDID
 Õpielamuse ankeet, mis sisaldub osaleja töövihikus CM
 Õppimisjärgse teadmiste hindamise küsitlusleht (Osaleja töövihik CM)
 Tunnistused

MEETOD
Individuaalne töö
Presentatsioon

TEGEVUS CM.1: Õpielamuse ankeedi täitmine
Eesmärk: Panna osalejaid mõtlema oma õppimise tulemuste üle.
Aeg: 15 minutit.
Abivahendid: Õpielamuste ankeet ja õppimisjärgse teadmiste hindamise küsitlusleht (Osaleja töövihik CM).
Harjutus


Harjutus



Palu osalejatel täita õpielamuse ankeet ja õppimisjärgse teadmiste hindamise küsitlusleht. Kogu kokku õppimisjärgse teadmiste
hindamise küsitluslehed.
Kui nad on täitnud õppimisjärgse teadmiste hindamise küsitluslehe, jaga osalejatega õppimiseelset teadmiste hindamise küsitluslehte
informatsiooniks. Seejärel kogu need kõik kokku (välja arvatud õpielamuse ankeedid, mis jäävad osalejate kätte).

CM.2: TUNNISTUSTE KÄTTEANDMINE
[Koolitajad peaksid tunnistused enne ettevalmistama, et olla valmis nende osalejatele üleandmiseks]
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