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INFORAAMAT

EESSÕNA
Hea õpilane ja koolitöötaja!
Eesti Õpilasesinduste Liidul on hea meel, et oled
otsustanud osaleda meie projekti ,,Salliv kool” sallivuskonverentsil ,,Kuidas teha enda koolist salliv
kool?”. Konverentsi jooksul tahame teid inspireerida
ja mõtlema panna sellele, kas Sinu kool on ikka salliv
ja kui ei ole, siis kuidas seda olukorda parandada või
arendada.
Eesti koolides kannatab koolikiusamise all vähemalt
iga viies laps, mida on ükskõik, kui suure riigi kohta
liiga palju. Loodame siiralt, et Sina, kes Sa hetkel
seda vihikut hoiad, ei ole koolikiusamise all kannatanud. Aga kui oled, siis loodetavasti on Sul võimalik
siit leida informatsiooni selle kohta, kuidas sellise situatsiooniga toime tulla või millisest kohast abi otsida.
Sel aastal näete konverentsil lisaks Eesti Õpilasesinduste Liidule ja Sallivale koolile mitmeid teisi olulisi
partnereid, kellest osa on ka Haridus- ja Teadusministeeriumi koolikiusu vastase koalitsiooni liikmed
ning osa panustavad iga päev sellele, et meie riigis
oleks kõigil inimestel hea olla.
Kasuta seda vihikut julgelt märkmete tegemiseks
ning oluliste asjade üles kirjutamiseks. See vihik
kuulub sulle :)
Inspireerivat ja sallivat konverentsi!
Marcus Ehasoo
Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees

EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIT
Eesti Õpilasesinduste Liit on Eesti ainus õpilaste huvikaitseorganisatsioon, kes läbi oma liikmete esindab üle 90 000 õpilase
üle Eesti.
Eesti Õpilasesinduste Liidu peamiseks ülesandeks on esindada Eesti õpilaste ja õpilasesinduste huve ja arvamusi avalikkuse
ees, suhetes riigiasutustega ning rahvusvahelisel tasandil. Aidata
kaasa õpilasesinduste koostööle ning kogemuste vahetamisele.
Seista õpilasesinduste demokraatliku arengu ja järjepideva tegevuse eest Eestis. Kaitsta õpilaste ja õpilasesinduste õigusi.
Eesti Õpilasesinduste Liit on loonud projekti ,,Salliv kool”.
Lisainfo Eesti Õpilasesinduste Liidu kohta: opilasliit.ee või leia
meid üles sotsiaalmeediast.

SALLIV KOOL
Salliv Kool on kiusamisvastase teavitustööga tegelev Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt, mis sai alguse aastal 2015. Salliva Kooli eesmärk on noorte teadlikkuse tõstmine kiusamisega seotud
teemadel. Salliv Kool on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi kiusuvastasest koalitsioonist.
Salliva Kooli projekti raames on toimunud mitmeid erinevaid
üritusi. Näiteks, 2018 aasta septembris toimusid üle-eestilised
sallivuspäevad igas maakonnas, kus noortel oli võimalik arutleda
kiusamisega seotud teemadel ning saada inspiratsiooni, kuidas
ise kiusamisele vastu hakata. Lisaks toimus 2018 aasta detsembris esimene sallivuskonverents ,,Kuidas teha enda koolist salliv
kool?”, mille peamine fookus oli küberkiusamisel ja erinevate
gruppide omavahelisel läbisaamisel.
Salliv kool on algatanud projektikonkursi “Teeme enda koolist
salliva kooli!”, mille raames on koolidel, õpilastel ja koolitöötajatel
võimalus taotleda kuni 1500-eurost toetust projekti elluviimiseks.
Projektiesitamise tähtaeg on 30.09.2019 17:00.
Rohkem infot Salliva Kooli ürituste, uudiste ja projektikonkurssi
kohta leiad kodulehelt sallivkool.ee või Salliva Kooli Facebookist
ning instagramist (@salliv_kool).

I TÖÖTUBA
Esimene töötuba, kus mina osalesin, oli:
Pane siia kirja kõik kasulikud ja inspireerivad
mõtted, mis Sinul selle töötoa jooksul tekkisid.

SA KIUSAMISVABA KOOL
Kiusamisvaba Kooli sihtasutuses töötavate inimeste missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks.
Jah!
Kui kasutada kaasaegset teaduslikku arusaama kiusamise
põhjustest ja tagajärgedest, kiusamise peatamise võimalustest ja väljakutsetest, ning mõõta ja analüüsida põhjalikult, millistest tegevustest on kasu, millistest mitte, saab
tõesti kiusamist vähendada.
Meie tiim võimaldabki Eesti koolidele süsteemset, teadus- ja tõenduspõhist KiVa programmi. Aitame koole programmi kasutusele võtmisel, sest täiskasvanudki vajavad
tihti julgustamist ja abi. Samuti püüame tõsta teadlikkust
üle kogu Eesti.
Kiusamist päris kaotada ei saa, ent selle ideaali poole peab
alati püüdlema – ning vaja ongi tõhusaid tööriistu, mis aitavad täiskasvanutel, lastel ja noortel koos töötada, et tekkinud kiusamine võimalikult kiiresti lõpeks.
Mõõdame igal kevadel anonüümse veebiküsitluse kaudu õpilastelt uurides, kuidas KiVa programmi kasutavatel
koolidel on läinud. Nende küsitluste põhjal oleme alati
saanud julgelt välja öelda, et KiVa programmi kasutades
on võimalik kiusamist vähendada. Programm ka areneb
järjepidevalt, sest selle kallal nokitsevad Turu Ülikooli teadlased iga päev!
Tunneme uhkust, et meie võrgustikus on 2019. aasta sügisel juba ligi 90 kooli ja õppekohta, kelle hulgas on nii eestikui venekeelseid, aga ka üks ingliskeelne kool.
Loe rohkem kiusamisvaba.ee! Programmist, meie toetamisest ja muust!

LASTEKAITSE LIIT
MTÜ Lastekaitse Liit on Eesti suurim lapse õigustega tegelev vabaühendus. Liidu eesmärk on lapse õiguste kaitsmine lapse huvidest lähtuvalt, lastekaitsealase tegevuse arendamine, osalemine noorte- ja
perepoliitika väljatöötamises ja rakendamises ning
liidu liikmete ühiste huvide eest seismine. Liidu tegevuse põhialus on ÜRO lapse õiguste konventsioon. Lastekaitse Liidu väärtused on hoolivus, avatus,
positiivsus ja rõõm.
Laste arvamuse väljaselgitamine ja nende kaasamine on Lastekaitse Liidu jaoks igapäevaselt
oluline. Lastel ja noortel on võimalik:
- osaleda liidu Noortekogu tegevuses,
- avaldada oma arvamust erinevates küsitlustes,
- võtta osa konkurssidest,
- taotleda Lastekaitse Liidu Fondist stipendiumi,
- leida liidu kodulehelt informatsiooni lapse õiguste
ja sellega seonduva kohta.
Lastekaitse Liidu kodulehel www.lastekaitseliit.ee
on loodud alajaotus laste ja noorte kaasamise kohta
https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-janoorte-kaasamine/
Lastekaitse Liidu Fondi kohta vaata https://www.
lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond/
Lastekaitse Liit on haridusprogrammi „Kiusamisest
vabaks!“ eestvedaja ja projekti „Targalt
internetis“ koordinaator, vaata ka www.kiusamisestvabaks.ee ja www.targaltinternetis.ee.

II TÖÖTUBA
Teine töötuba, kus mina osalesin, oli:
Pane siia kirja kõik kasulikud ja inspireerivad
mõtted, mis Sinul selle töötoa jooksul tekkisid.

MTÜ TORE
Noorteühingu TORE peamiseks eesmärgiks on
tugiõpilasliikumise tutvustamine Eesti koolides.
TORE on enda missiooniks võtnud kanda suurendada koolides nende inimeste hulka, kes kannavad
ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist
soodustavat, suhtlusjulgust ja- oskust arendavat,
vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud
mõtteviisi.
Selle nimel korraldab MTÜ TORE aastate jooksul
mitmeid üritusi, konverentse ja suvekoole, et jõuda
rohkemal hulgal noorteni ja nende juhendajateni.
TORE arendab kolme suunda koolis:
Tugiõpilaste endi toimetulek;
Sõbraks ja kaaslaseks olemine eakaaslastele;
Õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö
Liitudes TORE seltskonnaga on Sul võimalik leida
uusi sõpru Eestist ja mujalt, võimalusi reisida ning
osaleda laagrites ja koolitustel ning koguda tuge ja
julgust on ideedele ja plaanidele.
Lisainfot ühingu ja TORE tegevuste kohta on võimalik leida TORE kodulehelt www.tore.ee

TERVISEARENGU INSTITUUT
Tervisearengu instituut pakub koolidele üle Eesti VEPA
Käitumisoskuste Mängu.
VEPA Käitumisoskuste Mäng on meetodite kogum, mida
õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata.
VEPA loob klassis positiivse ja toetava õhkkonna ning aitab lastel keskenduda õppimisele.
VEPA arendab õpilaste enesejuhtimise oskust ja sotsiaalseid oskusi. VEPA on lahe mäng, mis toob kooliellu rahu
ja rõõmu.
VEPA on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine
ennetusprogramm, mis vähendab noorte riskikäitumist ja
mõjutab positiivselt laste elukäiku.
VEPA programmist loe lähemalt: vepa.ee

MEIE HEAD PARTNERID
Integratsiooni Sihtasutus
Intergratsiooni Sihtasutuse ülesanneteks on Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine, sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, selle kohta
teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.
Lisaks sellele tegeleb Integratsiooni Sihtasutus mitteformaalse õppe võimaluste pakkumisega ja selle arendamisega vene keelt emakeelena kõnelevate õpilaste
seas.
Kui Sinul on soov rohkem teada saada selle kohta, kuidas
oma vene keelt emakeelena kõnelevaid sõpru paremini
integreerida, siis uuri lisainfot siit: integratsioon.ee

OLULISED KONTAKTID
JA VEEBILEHEKÜLJED
oiguskantsler.ee/koolikiusamine - Siit saad lisainfot
selle kohta, mis on koolikiusamine ning mida sellises olukorras ette võtta.
Lahendus.net - Kui Sul on vaja saada psühholoogilist abi, siis on seda võimalik saada, kui registreerud selle keskkonna kasutajaks. Lisaks leiab kodulehelt erinevad psühholoogia- alast infot ja kontakte.
Lapsemure.ee - Siin on Sul võimalik nii anonüümselt
kui nimeliselt kurta oma muredest, et neile võimalik lahendus leida. Olgu tegemist koolikiusamise või
sõltuvusprobleemidega- seal on võimalik kõigest
rääkida.
116 111 - See on lasteabi telefon, mis töötab 24/7 ning
on tasuta. Sellele numbrile saavad helistada kõik, kes
vajavad abi kui neil on hingeline trauma või mure,
millele ei ole võimalik ise lahendust leida.
targaltinternetis.ee
Selle
internetilehekülje
eesmärk on anda rohkem informatsiooni selle kohta,
kuidas tuleks internetis turvaliselt käituda, millised
on ohud internetis ning kuidas neid tähele panna.

MINA LUBAN ISEENDALE, ET
SELLEL AASTAL ÜRITAN...

