Kuidas ennetada kiusamist koolis?
TÖÖGRUPI KOHTUMINE
21.02.2020
Algus 12:00-14:00
Protokollis: Maris Rebel
Osalesid: Tanel Ting, Maria Koppel, Kersti Kirs, Gert Lutter, Kristi Kiil, Maris Sannik, Maris Rebel.
PS! Harmoonia toa asemel kohtusime Leelo klassis, mis kõneleb pisut….
Täna olemasolevad vahendid/meetodid, mida saaks kohe kasutada:
SUURIM JULGUS mängukaardid taaselustada. Need on klassijuhatajatel olemas.
VEEL MÄNGE MIDA KASUTADA http://www.thegameclub.eu/mangud/koolidele
KIUSAMISAHELA video https://www.youtube.com/watch?v=WJ1ziDTdGS4
ÕPILASESINDUS soovib panustada.
TANEL TING on nõus tulema õpetajatele meeskonna mänge meelde tuletama. Ilmselt esimest korda
aprilli vaheajal ja sealt selgub õpetajate valmisolek/soov edaspidisteks regulaarseteks toiminguteks.
Tanel, kes on üpris hõivatud ütles, et aega leiab alati!
PIRET TENNO tehtud video mõtlemapaneva Õhtulehe loo põhjal. Üle Vaadata ja kärpida.
ÕPETAJAD KES KA TÄNA KASUTAVAD AKTIIVSELT ja teadlikult usaldus-, rolli-, meeskonna
mänge võiksid oma kogemusi jagada ja teisi julgustada. (Ilmselt seda ka tehakse, aga tuua neile majast
väljast abijõudu, et ka teised selleni jõuaksid).
KG MEESKONDLIKUD KLASSIDEVAHELISED ettevõtmised, võimlemiskava, etendused,
klassiüritused, minifirmad jmt mis eeldavad meeskonnatööd. Võiks olla lahendatud nii, et õpilased peavad
vähemalt mõnes neist osalema. Kõigist keelduda poleks võimalik.
MINIFILM, ETENDUSED jm teemapäevad ala pealkirjastada fokusseeritult järgmistel teemadel:
Sõnade KIUS,

NORIMINE, NALI tähendus, kust maalt jookseb kellegi piir.

Märksõnad, millele peaks rohkem tähelepanu juhtima:
VASTUTUS (nii sõnade kui tegude puhul)
EMPAATIA (teiste tajumine ja nendega arvestamine)
SUHTLEMISJULGUS (julgus oma mõtteid/tundeid avaldada, silma vaadata, füüsiliselt puudutada)
EKSIMISJULGUS (julgus teha vigu, taluda kriitikat; sh oskus teha kriitikat, mitte minnes isiklikus ...)

Võimalused edaspidiseks: tulekahjude asemel ENNETUS!!!
ÕPILASESINDUS läheb noorematesse klassidesse rääkima, mängima.
TANEL TING on nõus tulema õpetajatele meeskonna mänge meelde tuletama, kindlasti saab kasutada ka
rohkem spetsialiste nt RAUNO KAIBIAINEN, MERIT KIRBI jt... Kaasata Saaremaa teisi tegijaid ja
nõustada üksteist. Tegeleda teemaga süsteemselt ja regulaarselt.
VANEMAD, VILISTLASED, ÕPETAJAD räägivad OMA lugusid nii kiusatava, kiusaja kui
kõrvaltvaataja rollist. Kes kirjutab kooli lehte, kes on nõus tegema videoklipi, kes tahab tulla klassi ette.
ANONÜÜMNE KIRI õpilastelt klassijuhatajale, mida ei loeta ette ja mille sisu jääb konfidentsiaalseks.
Teemal, mis mind huvitab, rõõmustab, kurvastab, vihastab..... Ilma igasugu piiranguteta vormile, kes
tahab haikut, kes ilma kirjavahemärkideta teksti, kes jääda klassikalise kirjandi juurde...
TEHA ÜHISEID MÄNGE ka koos õpetajate, vanemate ja õpilastega läbisegi. Teatud õhtutel.
LUUA süsteem ja regulaarsus. Kui on õpetajaid, kes ise ei julge, siis vahendid ka nende jaoks. Ükski
klass ei tohiks sellest kogemusest ilma jääda juba algusest peale. Klassijuhatajate tunnid on selleks
sobivad. Samas võiks teha ka paari päevaseid nn õppuseid. Siduda neid teemasid klassi väljasõitude jmt...
Anonüümsele rõõmu/mure postkastile võiks äkki mingi moodsama, lahedama kuju leida kui klassikaline
postkast…
Koduseks tööks jäi:
Tanel Ting mõtleb oma pagasi peale, mida ja kuidas saaks ta ise pakkuda ja mida soovitaks väljastpoolt
tellida. Mida teha vabatahtlikult ja mida tasu eest.
Kersti Kirs uurib aprilli võimalusi Taneli ja õpetajate kohtumiseks, et läbi viia paari kolme tunnine
workshop.
Maris Rebel saadab laiali sõnumi vanemate ja vilistlaste seas, et inimesed oma lugusid jagaksid. Koostöö
Gert Lutteriga st kooli lehega vormi ja avaldamise osas ja klassijuhatajatega, kes sooviksid neid oma
tundidesse kutsuda. (klassi ette lubada vaid häid jutustajaid)
Gert otsib üles Tenno klipi, jagab meiega ja annab hinnangu kärpimise võimaluste osas.
Maris Sannik ja Maria Koppel mõtlevad, kuidas noorematele läheneda ja kuidas kooli üritusi teemasse
kaasata.
Suhtleme peale vaheaega edasi. Kuidas mõtted on arenenud.

Maris Rebel
Koosoleku juhataja

