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5. MOODUL
SÄILENÕTKUSE SOODUSTAMINE 4–11
AASTA VANUSES

Pane tähele …..
• See moodul pakub osalejatele rea tõenduspõhiseid
tehnikaid, mis on osutunud kasulikuks
suhtlemisoskuste ja psühholoogilise vastupidavuse
arendamisel [väikelastel/lastel/täiskasvanutel].
• ME EI OOTA, et OSALEJAD KASUTAKSID KÕIKI NEID
TEHNIKAID. Moodul pakub nn TÖÖRIISTAKASTI, kust iga
osaleja võib noppida välja oma olukorrale sobivad
ideed.
• Mõned tehnikad nõuavad suhteliselt väikest pingutust,
teised aga püsivat pingutamist. Ärge jääge sõltuma
tehnikast, mis tundub liiga raske!

• Tõenäoliselt ei saa osalejad mõningaid moodulites
sisalduvaid materjale kasutada ägeda stressi ajal (nt huulesuulaelõhe diagnoosimise ajal; varsti pärast suulaelõhega
lapse sündi; vahetult enne või pärast kirurgilisi protseduure).
Koolitajad peaksid tagama, et osalejad ei oleks teraapia ajal
sügavas stressis/raskustes.
• Koolitajad peaksid määrama sobivad tugiisikud, juhuks kui
mõni osaleja peaks koolituse ajal raskustesse sattuma.
• Pered võivad valida, kas saavad teraapiat ühe või mitme
erineva spetsialisti juures, nt psühholoog ja/või logopeed –
kui see ressurss on saadaval. Kuna aga paljudel
lõhemeeskondadel sellist spetsiifilist toetust pakkuda pole,
võib õpetatavaid tehnikaid ja võtteid koolituse läbimisel ka
lapsevanem ise oma lapsele pakkuda.

• Kui mõned tehnikad ei ole Teile isiklikult või
kultuuriliselt asjakohased, võite keskenduda
teistele
• Õpetatavad moodulid on mahukad ja sisaldavad
palju teavet. Liiga pikkade õppesessioonide
vältimiseks võib korraldada arutelusid väikestes
rühmades. Koolitajad võivad mooduli oma
äranägemise järgi ühes või mitmes punktis arutelu
jaoks katkestada (ja mitte tingimata mooduli lõpus,
nagu on näidatud slaididel).

SISSEJUHATUS
• Lapsevanemad/hoidjad soovivad oma lapsele
parimat ja neil on ainulaadne võimalus
soodustada lapse arengut
• Lapsevanematel/hoidjatel on väga suur mõju
sellele, millised kogemused saab laps
kasvades ja elust huule-suulaelõhega, nt nad
• toetavad last erinevates arenguetappides
ette tulevate raskustega toimetulekul (koos
võimaliku huule-suulaelõhe lisakoormusega
või ilma selleta)
• soodustavad lapse eneseväärikuse ja hinnangu kujunemist
• mõjutavad, kuidas nende laps tuleb toime
sotsiaalses ja kultuurilises keskkonnas
• toetavad last tema raviteekonnal

Suur vanemlik oskus
on aidata lapsel
omandada
säilenõtkus, mis
võimaldab tal edukalt
hakkama saada elu
paratamatute tõusude
ja mõõnadega...

ÜLEVAADE

• Tähtsad arenguetapid kõikidel
4–11 aasta vanustel lastel
• Võimalik lisakoormus
huule-suulaelõhe tõttu
• Säilenõtkuse soodustamine
• Mis on säilenõtkus?
• Mida saavad teha vanemad,
et oma lapse säilenõtkust
soodustada?

Nii laste kui ka täiskasvanute
psühholoogilisel kohanemisel
on mitu tegurit
Hõlmates...
• sotsiaalset ja kultuurilist mõju
• psühholoogilisi tegureid ja protsesse
• haigusseisundi spetsiifilisi probleeme
ja ravikogemust
Need protsessid on seotud üksteise ja
erinevate arenguülesannetega, mida
meist igaüks elukaare jooksul lahendab.

Sotsiaalsed määrajad / sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid

Psühhosotsiaalsed tegurid ja protsessid

Haigusseisundi spetsiifilised probleemid ja ravi

ARENGUÜLESANDED ELUKAARE JOOKSUL

Kõikide 4–11-aastaste psühholoogilise arengu
tähtsad etapid
• Emotsioonide reguleerimine (alates 2.
eluaastast)
• Efektiivne suhtlemine (alates sünnist) ja
sõprussuhete loomine ning säilitamine (alates
3. eluaastast)
• Erinevuste teadvustamine alates 5. eluaastast
• Eneseteadvuse tajumine ja soov olla teiste
sarnane, mitte ainulaadne (alates 7.–8.
eluaastast)
• Narrimise ja kiusamisega toimetulemine
(alates 7.–8. eluaastast)

4–11-aastaste psühholoogilise
arengu tähtsad etapid (jätk)
• Kasvav pinge olla täiuslik ja sotsiaalmeedias ning
televisioonis nähtavate ideaalide poole
püüdlemine (alates 5. eluaastast)
• Seostub paljude laste ja noorte kasvava
rahulolematusega oma välimuse suhtes
• Võib omada tugevat ja pikaajalist mõju lapse
heaolule, enesehinnangule, tervisele ning
haridusele
• Puberteedieelse kaalutõusu ja kehaliste muutuste
selgitamine (umbes alates 9. eluaastast)

Võimalik lisakoormus
huule-suulaelõhe tõttu
• Ravikoormus
• „Teistmoodi“ olemise tunne
• Ebatavaline kõne ja välimus paneb
lapse olukorda, kus teda ohustavad
soovimatud küsimused, narrimine ja
kiusamine (Nyberg jt 2020)
• On leitud, et ebatavalise kõne või
välimusega 9–11-aastased tunnevad
ennast pettununa, kurvana ja
häirituna, kui neid ei mõisteta,
narritakse, kiusatakse või kutsutakse
erinevate nimedega. (Lyons ja
Roulstone, 2018)
• Koos huule-suulaelõhega esinev
arengu hilistumine põhjustab koolis
mahajäämust

Elu huule-suulaelõhega on
katsumus, kuid
• Teistsugune välimus või kõne ei tohi takistada
õnnelikku ja edukat elu
• Lapsevanemad/hoidjad saavad aidata tähele panna esimesi
märke, et raskused on muutumas lapsele problemaatiliseks,
ja leida neile toimivaid lahendusi

• Psühholoogilise heaolu ja positiivse kohanemise tähtis
tegur on säilenõtkus (tugevus ja vahendid
probleemidega toimetulekuks ning raskuste ja
stressirohkete olukordadega hakkamasaamiseks)
• Säilenõtkust on võimalik õppida
• Lapsevanematel/hoidjatel (ja tervishoiuspetsialistidel) võib
olla tähtis osa lapse säilenõtkuse arendamisel

Säilenõtkusest lähemalt
Mis on säilenõtkus?
• Psühholoogiline tugevus ja vahendid raskuste ning
stressiga toimetulekuks ja neist taastumiseks
• Lahendada stressiolukordi positiivses võtmes,
mitte keskendudes ebaõnne vältimisele
• See soodustab inimeses usku, et ta suudab
toime tulla kõikide elu tuleproovidega
• Aitab toime tulla lapse-, nooruki- ja täiskasvanuea
vältimatute raskuste, kannatuste ja võitudega
• Ei ole mõjutatud kõnest või välimusest

Kuidas soodustada säilenõtkust?
• Ei tule sünniga kaasa – säilenõtkust on võimalik
õppida
• Õiges keskkonnas on kõikidel lastel (ja
täiskasvanutel) võimalik saavutada aja jooksul
säilenõtkus
• Erinevate elu jooksul vajaminevate
kohandumisvahendite kokkukogumise protsess
(Rosenberg ja Yi-Frazier 2016, Ridley 2020)
• Erinevad proovikivid vajavad erinevate
vahendite kombinatsioone

Säilenõtkust täiskasvanueas aitavad tagada (Ridley,
2020)

• Optimism ja usk helgesse tulevikku
• Enesele kaasatundmine (võime olla pärast
ebaõnnestumist enda vastu hea)
• Positiivne minapilt ja eneseväärikus
• Enda identiteedi ja oma elu mõtte
tunnetamine, kus huule-suulaelõhe ei ole
keskne tegur

Säilenõtkuse soodustamine 4–11
aasta vanuses – mida saavad teha
lapsevanemad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Looge positiivne pereelu keskkond
Looge lapsele võimalused positiivse minapildi ja
eneseväärikuse kujunemiseks
Soodustage lapse enesekindlust
Aidake lapsel konstruktiivselt mõelda
Looge eeldused headeks käitumis-, suhtlemis-,
sotsiaalseteks oskusteks
Julgustage kõikvõimalikke haridustegevusi
Aidake lapsel sotsiaalse pingega tõhusalt toime
tulla
Aidake lapsel raviga hästi hakkama saada
Aidake lapsel omandada stressimaandamise
oskused

1. Looge positiivne pereelu keskkond
• Säilenõtkuse arenemisel
on piisav perekondlik tugi
võtmetähtsusega
• Eelkoolieas mõjutab
pereelu lapse heaolu ja
kohanemist rohkem kui
ravitulemused välimuse
ja funktsionaalsete
muutuste osas (Feragen
2012)

Nõuandeid positiivse pereelu keskkonna saavutamiseks
• Proovige lapsega regulaarselt koos aega veeta
• Suunake neile tähelepanu (segavad tegurid
tekivad kergesti!)
• Planeerige regulaarselt „aega perele“ (nt
ühised söögiajad, perekondlikud väljasõidud
või tegevused)
• Julgustage last ja kiitke teda pingutuse eest
• Lubage lastel teha vigu, neist õppida ja uuesti
proovida
• Julgustage pereliikmeid näitama välja kiindumust,
armastust ja austust teineteise vastu

Looge positiivne pereelu keskkond...
• Aidake lapsel ära tunda ja mõista emotsioone ning nendega toime tulla
• Sa tundud pahasena. Kas soovid rääkida, mis sinuga toimub?
• Lubage lastel valikuid teha (nt valida oma riideid, külalisi) ja soodustage
iseseisvust
• Tehke perekondlikke otsuseid koos lapsega (nt millist televisioonisaadet
vaadata)
• Vältige/laitke nimede nimetamist, nalju ja narrimist kõne ja välimuse pärast, sest
need võivad kahjustada lapse enesehinnangut

2. Aidake kaasa lapse eneseväärikuse ja positiivse minapildi
kujunemisele
• Rõhutage, et mitmekesisus on positiivne – eriti huulesuulaelõhega seotud tegurite osas (nt näo ilme, kõne,
suhtlemine)
• Enesekindlus on sisemine positiivsus, mis kiirgab välja –
see ei põhine pealiskaudsematel isikuomadustel
• Näidake lapsele eeskuju, kuidas oma kehast ja eripäradest
lugu pidada
• Hoiduge oma kehaga rahulolematuse väljendamisest ja
teiste välimuse kommenteerimisest

• Rääkige lapsega huule-suulaelõhest ja julgustage teda
võtma seda kui tema elu positiivset „lugu“ – see on tema
üks paljudest omadustest, mitte miski, mis teda
määratleb

Enesehinnang
• Areneb kogu lapseea jooksul (võib elu jooksul
muutuda)
• Määrab selle, kuidas me elus tegutseme,
reageerime, otsuseid vastu võtame ja valikuid
teeme
• Enesekindluse kasvatamine on elus väga tähtis
oskus
• Laste, noorte ja täiskasvanute enesekindlus
põhineb üha sagedamini (põhjuseks järjest
laialdasem sotsiaalmeedia ja interneti
kasutamine) nende välimusel ja sellel, mida teised
neist arvavad
• Inimesed, kes ehitavad oma enesekindluse
peamiselt välimusele, on suurema
tõenäosusega ärevil ja ebakindlad
• Inimesed, kelle enesekindlus on ehitatud
teistele omadustele, on palju lõbusamad ja
säilenõtkemad

Välimus ja enesekindlus
Muu

Muu

Välimus

Sport

Välimus

HAAVATAV

Akadeemilised
oskused

Tore iseloom
Head
sotsiaalsed
oskused

SÄILENÕTKE

Kuidas saate
aidata?
• Julgustage last ehitama oma enesekindlust selle
peale, et huule-suulaelõhe on omadus (nt miski,
mis teeb ta ainulaadseks), aga mitte ei ole kõige
keskpunkt
• Julgustage last vestlema ja välja tooma vähemalt
ühte omadust, mis talle enda juures meeldib Iga
kord, kui laps räägib oma välimusest negatiivselt,
julgustage teda välja tooma ka positiivseid
omadusi
• Julgustage last pidama päevikut kõikidest keha
headest omadustest

Kuidas saate aidata?
Proovige 8-aastaste ja
vanemate lastega peegli
harjutust
• Vaadake koos lapsega peeglisse
Võtke seda kui võimalust leida enda
juures meeldivaid omadusi, mitte
ennast kritiseerida
• Nimetage lapsele kõik asjad, mis
teile tema peegelduse juures
meeldivad ja mida temas kõige
rohkem hindate
• Aidake tal need kõik kirja panna ja
lugege seda aeg-ajalt

Soodustage füüsilise tervise eest hoolitsemist
ja aktiivsust
Julgustage treenima
• Treeningu ajal toodab meie keha endorfiine –
õnnehormoone, mis reguleerivad meie meeleolu
• Treenige omaenda rõõmuks
• Rõhutage, et treenimine aitab olla terve ja toetada keha
funktsioone ning pigem ärge tooge peamise
motivaatorina välja mõju välimusele (nt kaalukaotusele),
keskenduge näiteks sellele, mida keha suudab teha,
mitte milline see välja näeb
• Kui laps hakkab üleliia keskenduma oma välimusele, siis
ta suure tõenäosusega mõtleb liialt sellele, mis talle keha
juures ei meeldi, kui naudib seda, milleks keha võimeline
on

ARUTELUKOHT
Kas teile meeldib mõni idee
oma lapse vastupidavuse
edendamiseks?
Millist (milliseid) neist võiksite
proovida?
Kas teil on veel ideid, mida
grupiga jagada?

3. Soodustage lapse enesekindlust
Jälgige märke enesekindluse puudumisest sotsiaalsetes
olukordades. Iseloomulikud märgid
• Sotsiaalsete olukordade vältimine, nagu
mängukohtumised, öö veetmine sõbra juures, peod
• Kooli minekuks põhjuste otsimine
• Mure narrimise, kiusamise ja veebikiusamise pärast
• Laps on teiste kommentaaride suhtes kõige tundlikum
7–8-aastasena

• Eneseteadvuse märgid
• Punastamine
• Värisemine

Kuidas
suurendada
lapse
enesekindlust?

• Rõhutage, et veidi teistmoodi kõnelemine või väljanägemine ei ole
midagi erilist
• Igaüks on ainulaadne
• Aidake lapsel jõllitamise, soovimatute küsimuste ja narrimisega
efektiivselt toime tulla. Need strateegiad aitavad lapsel
sotsiaalsetes olukordades kontrolli saavutada
• Selgitage, et kõiki lapsi narritakse, kuid tähtis on õppida
edukalt reageerima... (vt mõtteid moodulist „Efektiivne
suhtlemine“)
• Kui narrimine muutub häirivaks, võtke ühendust kooliga

Kuidas suurendada lapse enesekindlust?
• Aidake kaasa sõprussuhete loomise oskusele
• Rääkige lapsega hea sõprussuhte olemusest ja
väärtusest ning selgitage päriselu ja
sotsiaalmeedia sõprade erinevusi
• Olge tähelepanelik sõprussuhete loomise
raskuste tekkimise osas, kui on toimunud
muutused sotsiaalsetes suhetes (nt kooli
vahetamine, uude koju kolimine)

Enesekindluse
suurendamine
• Keskenduge lapse annetele ja tugevatele külgedele,
aidake ka tal endal seda teha ning soodustage nende
edasiarenemist
• Julgustage last ka teistes (nt sõprades,
eakaaslastes, täiskasvanutes) positiivset nägema

• Ärge rõhutage üleliia teiste heakskiidu saavutamise
vajalikkust (Clarke jt 2013)
• Julgustage last muremõtteid kõrvale jätma, kujutades
ette, et paneb need kindlasse kohta luku taha
• Aidake lapsel omandada tõhusad viisid
pingeolukordadega toimetulekuks (vt 9. peatükk)

Ärge olge liiga kaitsev
Kõik lapsevanemad soovivad oma lapsi kaitsta, kuid liigne
kaitsmine ei pruugi olla hea. Lastel on
probleemilahenduse ja raskustega toimetuleku oskuste
arendamiseks tähtis kogeda erinevaid katsumusi Seega:
1.

Ärge arvestage lapse kõikide vajadustega

2.

Ärge proovige vältida kõiki ohte, vaid andke lapsele
eakohased vabadused

3.

Ärge öelge lapsele ette kõiki vastuseid Aidake neil
analüüsida probleeme ja leida neile lahendusi (nt kui
laps on ärevil sõbra juures ööbimise pärast, siis
kuidas ta saab harjutada kodust eemalolekut?)

Ärge olge liiga kaitsev
4. Lubage lapsel teha vigu ja ärge jätke muljet, et kõik

peab olema tehtud täiuslikult (nt kodutööd)
5. Aidake lapsel emotsioonidega toime tulla.
Emotsioonide väljendamine on lubatud, kuid
ülevoolavate emotsioonidega reageerimise asemel
julgustage last mõtlema, mis võiks olla järgmine samm,
et probleemi lahendada.
6. Reageerige liigsele emotsionaalsusele rahulikult ja
järjekindlalt. Ärge tõstke vastates häält. Kui ärritute,
siis vabandage ja tehke ettepanek, et järgmise pingelise
olukorra lahendate teisel viisil.

Aidake lapsel
konstruktiivselt mõelda
See, mida raskustest mõtleme, mõjutab
seda, milliseid tundeid need meis
tekitavad. Kui muudame oma
mõtteviisi, saame muuta ka seda,
milliseid tundeid need tekitavad.
• Katsuge lapses soodustada elujaatavat
suhtumist
• Säilenõtkus ja optimism on seotud, ka
optimismi saab õppida
• Pessimism on seotud allaandmisega
(see võib omakorda tuua kaasa
meeleolu languse ja depressiooni)

Aidake lapsel konstruktiivselt mõelda
• Aidake lapsel keskenduda positiivsele ja leida
seda ka keerulistes olukordades
• Mõeldes raskustele, mis on Teie elus ette tulnud,
keskenduge võimalikele lahendustele – nendele
asjadele, mis võiks järgmisel korral
muutuda/paraneda
• Selgitage, et ebaõnn on ajutine (ja möödub) ning seda
juhtub aeg-ajalt igaühega
• Vältige täiuslikkust, aeg-ajalt eksimine on inimlik ja
seda juhtub kõigiga!
• Rääkige lapsega iga päeva lõpus kolmest asjast, mis
teda päeva jooksul rõõmustasid

5. Soodustage efektiivseid suhtlemis- ja häid sotsiaalseid
oskusi ning positiivset käitumist
• Lapse sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste
kujundamisel on kõige tähtsamad tema
vanemad ja hooldajad (vaata eelmisi
mooduleid)
• Nemad vastavad lapse suhtlemispüüule
• Nendega suhtlemine täiustab ja laiendab lapse
suhtlemisoskusi

• Aidake lapsel mõista suhtlemisprotsessi ja
seda, miks mõned inimesed võivad
reageerida uudishimuga ebatavalise
välimuse ja/või kõne suhtes

Julgustage kõiki suhtlemisviise
• Inimesi, kellel on vähene näomiimika, hinnatakse
sageli negatiivsemalt ja nende poole pöördutakse
suhete loomiseks vähem (Bogart jt 2014)
• Julgustage kasutama näomiimikat, isegi kui see on
ebatavaline või asümmeetriline
• Julgustage teisi väljendusviise
• Silmside (kui otsene silmside saavutamine on liiga keeruline,
keskenduge kõigepealt ninajuurele või kulmudele), kehahoid ja
žestid
• Verbaalne (erineva hääletooni kasutamine), keskendudes
sellele, et teised mõistaksid (rääkige võimalikult selgelt ja
enesekindlalt ning vajadusel korrake)
• Kirjalik suhtlus
• Julgustage last kontrollima, kas teda mõistetakse, ja vajadusel
öeldut kordama

Julgustage eneseväljendust
• Julgustage last osalema kõikvõimalikes
eneseväljendusvormides, nt teater, tants,
võimlemine, treening, musitseerimine teiste ees. Nii
saab laps juurde enesekindlust ja harjub sellega, et
teda vaadatakse
• Arutage, millised on lapse enda lemmikomadused ja
kuidas neid saab veelgi rõhutada (nt ägedad prillid,
soeng)
• Leppige erinevustega, mitte ärge teeselge, et neid ei
ole olemas (Bogart jt 2014)
• Julgustage last mitte järele andma survele normidele
vastata, vaid julgustage teda looma oma stiili

6. Julgustage kõikvõimalikke haridustegevusi
Koolidel on säilenõtkuse arendamisel
tähtis osa, tõstes enesehinnangut,
julgustades teisiti mõtlema ja
soodustades kindluse tekkimist
sotsiaalsetes olukordades
• Huule-suulaelõhet võidakse tajuda
(lapse või teiste poolt) takistusena
sõprussuhete loomisel ja
eakaaslastega suhtlemisel üldiselt
• Laps võib tunda, et huule-suulaelõhe
on takistuseks ka teistes sotsiaalsetes
tegevustes (nt trennis, hobidega
tegemisel)
• Õpetajad võivad hilistunud kõne või
keelega ja erineva välimusega laste
võimeid alahinnata

Mõned märgid raskustest koolis
• Lapse ärrituvus või pingeseisund
• Keskendumisraskused
• Viha või vaenulikkus teiste suhtes
• Abituse või lootusetuse tunde
väljendamine
• Ärevus kodust lahkumise või
vanematest eemaloleku pärast
• Irratsionaalsed hirmud ja
paanikahood

Huule-suulaelõhet seostatakse mõnikord
arengulise või kognitiivse arengu hilistumisega
Pange tähele esimesi märke raskustest või
hilistumisest
• Eakaaslastest vähem, halvemini, aeglasemalt
lugemine, sõnade arvamine ja mitmete vigade
tegemine
• Mäluprobleemid (nt telefoninumbri
meelespidamine, raskused õpitud õigekirja
meelespidamisega)
• Õigekirjavead, raskused õigekirja õppimisel
• Eakaaslastega võrreldes esineb rohkem raskusi
numbritega (matemaatikaga)
• Kõne ja keel...
• Raskused mõtete sõnadesse ümberpanekul

Kuidas aidata...
• Veenduge, et õpetajad mõistaksid teie lapse
seisundit ja selle võimalikku mõju koolis
• Küsige abi ja nõuandeid oma huule-suulaelõhe
meeskonnalt
• Katsuge saavutada lapse akadeemiliste ja teiste
oskuste osas tasakaal reaalsuse ning optimismi vahel
• Julgustage last tegelema (või vähemalt üritama)
erinevate tegevustega
• Kiitke lapse pingutusi koolis ja premeerige
õnnestumise korral
• Suhelge õpetajatega regulaarselt
• Pärast haiglas, arsti vastuvõttudel või operatsioonil
viibimist tehke koos õpetajatega plaan, kuidas
kooliasjades järele jõuda

7. Sotsiaalse survega edukalt hakkamasaamine
• Teadlikkus sellest, millised on ühiskondlikud
välimuse ideaalid, võib tekkida 5-aastaselt (Dittmar
jt 2006) ja need ideaalid võivad last märkimisväärselt
mõjutada 10-aastaselt
• Meid kõiki üritatakse veenda, et silmatorkav füüsiline
väljanägemine, mis on ideaalilähedane, tagab
õnneliku ja eduka elu (iluga seotud müüdid)

• Lapsed puutuvad välimusega seotud ideaalidega
kokku juba noores eas mänguasjade,
televisioonisaadete, filmide, mängude ja
sotsiaalmeedia kasutamise kaudu
• Sotsiaalmeedia kasutamine sageneb esimeste
kooliaastate jooksul

• Eakaaslaste surve tugevneb 8. eluaastast ja varjutab
järjest enam ka perekonna mõju

Kummutame iluga seotud
müüdid
• Puutume iga päev kokku tuhandete reklaamide ja
piltidega – kättesaamatu täiuslikkuse püüdmine teeb
meid ebakindlaks ja sunnib ennast teistega võrdlema
(nimetatakse ka „võrdle ja ahasta“)
• Arutage lapsega, kuidas need pildid temale mõjuvad

• Kui teie laps on Disney kangelaste austaja ja mängib
palju videomänge, arutage temaga, milliseid tundeid
nende tegelaste välimus temas tekitab. Rõhutage ka
nende tegelaste teisi omadusi ning julgustage last
eristama päriselu ja mängudes/filmides olevaid tegelasi.
Kaaluge teisi alternatiive, nagu (noorematele lastele)
• Stephen Universe'i multifilmid
(www.stevenuniverseselfesteem.co.uk)

Kummutame iluga seotud müüdid (jätk)
• Tegelge lapse meediakirjaoskusega varasest
east (vt meediakirjaoskuse slaide suhtlemise
peatükis)
• Sotsiaalmeedias palju aega veetvad lapsed
on oma välimusega rahulolematumad ja
neil on madalam enesehinnang
• Soovitage õpetajatel anda koolis tunde
positiivsest minapildist, meediakirjaoskusest
ja erinevuste austamisest jne

8. Raviga toimetulek
Raviplaani arutamisel lapsega keskenduge
realistlikele ootustele tulemuste osas. Proovige
kõne ja välimuse paranemisest rääkimisel hoiduda
sellest, et rõhutate ravitulemust kui dramaatilist
elumuutust, sest ebarealistlikud ootused ei aita
enamasti ei last ega vanemat (Rumsey ja Harcourt, 2012;
Stock jt 2020)

• Kui laps on eesootava ravi tõttu ärevil, kardab
valu, kaotab ravi ajal kontrolli või igavleb, siis
selle tagajärjeks võib olla väljakutsuv käitumine.
Selleks võib olla:
•
•
•
•

tusatsemine, nutmine
toidust keeldumine
tervishoiuspetsialistidega rääkimisest keeldumine
koostööst keeldumine ravi ajal

Aidake last
• Proovige suurendada nende kontrollitunnet
• Leidke võimalusi, et laps saaks teha otsuseid ravi
kohta (nt ajastus – kooli või vaheajal, suvel või
talvel)
• Kaasake neid raviga seotud aruteludesse (kui
võimalik)

• Kaaluge, kas lapse kokkuviimine mõne teise
huule-suulaelõhega ravil viibiva lapsega
oleks abiks
• Mängige kooli tagasi minekuga seotud
rollimänge, kui laps on olnud pikka aega
koolist eemal. See aitab selgitada
võimalikke probleeme. Harjutage, milliseid
selgitusi saab laps pärast ravi anda oma
eakaaslastele ja õpetajatele

9. Aidake lapsel leida valik efektiivseid
stressimaandamise võtteid
• Julgustage last mõistma oma tundeid
• Tundud mures/õnnetu. Mis juhtus, et sa
ennast nii tunned?
• Julgustage last mõistma, et tunnetest rääkimine
võib aidata
• Väljendage empaatiat, pannes ennast lapse
olukorda... Oi, see kõlab jubedalt. Kui oleksin
sinu asemel, tunneksin samuti
viha/kurbust/pettumust
• Jälgige, et laps magaks piisavalt
• Lugege ka nõuandeid laste une kohta
https://www.nhs.uk/live-well/sleep-and-tiredness/howto-get-to-sleep/

Efektiivne stressimaandamine...
• Õpetage lapsele, kuidas lõdvestuda
• Sügav hingamine
• Hingake kolmeni lugedes aeglaselt sisse ja viieni lugedes
aeglaselt välja. Tehke nii kolm korda
• Tähelepanu hajumine
• Juhtige lapse tähelepanu millelegi muule
• Tehke mõttes aritmeetilisi harjutusi, nt korrutage
korrutustabeli alusel
• Mängige
• Kutsuge laps liikuma – see tõstab tuju

• Julgustage last pingeolukordi lahendama (mitte
vältima)
• Aidake lapsel leida viise, kuidas järgmine kord teisiti teha (vt
eelmisi slaide)
• Aidake lapsel leida olukordades peale negatiivse ka
positiivset ja sellele keskenduda (vt slaide optimismist)

ARUTELUKOHT
Kas teile meeldib mõni idee
oma lapse vastupidavuse
edendamiseks?
Millist (milliseid) neist võiksite
proovida?
Kas teil on veel ideid, mida
grupiga jagada?

Allikad
• Ühenduse Changing Faces raamat lastele www.changingfaces.org
• Dove www.dove.com/dove-self-esteem-project.html
• www.stevenuniverseselfesteem.co.uk (juturaamat ja videod)
• Tüdrukutele ja noortele naistele suunatud ühingu Girlguiding allikas
„Free Being Me“
• Liikumise Be Real Campaign vahendid õpetajatele ja lapsevanematele
• www.mindedforfamilies.org.uk
(LISADA VEEL ALLIKAID)

