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 Kuidas alguse sai? 

 Kooli eneseanalüüsimeetodid 

 Kiusamine koolis 

 Tabivere kool – Väärtuskasvatuse kool 2013 

 Peetri Lasteaed-põhikool  Väärtuskasvatuse 
kool 2013 

 Hea kooli rajaleidja konkurss 



 Kahju tekitav 

 Tahtlik 

 Korduv 

 Ebavõrdne 

 

 Otsene –füüsiline, vaimne 

 Varjatud – suhetega seotud 

 Küberkiusamine  



 1.STOPP – peatan toimuva, lahutan 
osapooled, saadan kõrvalised minema, aeg 
maha 

 NB! Tagan turvalisuse, olen rahulik, 
respekteeriv 

 NB! Ei tohi – kohene kohapeal uurimine ja 
teiste ees küsitlemine, kohapeal vabandamise 
ja leppimise nõudmine! 



 2.Juhtunu selgitamine – osapooltega eraldi, 
süüdistamata, sildistamata (mis tegelikult 
juhtus, kuidas, mis asjaoludel) 

 

 3.Kõigi osapoolte abistamine –  

 Ohvrile: toetav ja kannatlik kuulamine, koos 
lahenduste otsimine, kontakt pikema aja 
jooksul; 

 Kiusajale: lubamatu käitumise teadvustamine, 
tagajärgede seadmine 



 Tuleb planeerida, töötada välja strateegia 
ning see konkreetselt fikseerida, et ka 
lapsevanemad teaksid kuidas kool nende 
lapsi kiusamise korral aitab 

 Küsitlus – hea alusmaterjal strateegia 
väljatöötamiseks 



 Lastekaitseliidu kodulehelt (Ühise mure 
meetod e. ÜMM, toetava grupi meetod jm) 

 

 Lasteombutsmani kodulehelt 



 Väärtuskasvatuse kool 2013 

 Kooli põhiväärtuste kokkuleppimine ja 
sõnastamine 2012/13 

 Klassides konkurss – klassi väärtuste puu 

 Tegevused: igal veerandil keskenduti ühele 
väärtusele (Iv ühtekuuluvustunne, II v 
traditsioonid, IIIv loovus ja tarkus, Ivv areng) 

 Igal kuul esines 1 klass ühe väärtuse 
lahtiseletamisega (õpilaste kogunemisel) 



 Väärtuste toimivuse hindamine skaalal 1-7, 
iga hinnangu järel kommentaar 

 

 2014/15 moraalsed väärtused 

 

 2015/16 sotsiaalsed väärtused 



 Väärtuskasvatuse kool 2013 
 1 kord veerandis lauamängude vahetunnid 

kogu koolile 
 Koolivorm 
 Enesehinnangulehed koos õpetaja soovituste 

ja lapsevanema arvamuste ja ettepanekutega 
 Lastevanemate koolitused 2 korda aastas 

laupäeviti (Lapsevanema koolitund) 
 1.juunil perepiknik – 1 tunni jooksul esinevad 

õpilased, lapsevanemad, õpetajad, 
traditsioonilist kontserti ei ole 



 Hea kooli rajaleidja konkurss 

 Kriteeriumid – vali oma kooli tugevused, 
kirjelda ja lisa nn tõendusmaterjal – 
dokumendid, kirjeldused, fotod, videod, 
intervjuud jne 


