Kiusamisest vabaks!
Free of Bullying

„Kiusamisest vabaks!” on kiusamist ennetav haridusprogramm, mida
kasutatakse lapsehoidudes, lasteaedades ja koolides turvalise ning
kaasava keskkonna loomiseks ja sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.
„Kiusamisest vabaks!” programm keskendub lastegrupile kui tervikule
ja koosolemise rõõmule.

Taanis The Mary Foundation ja Save the Children Denmark koostöös loodud
„Fri for mobberi“ (2007) on Eestis kasutusel nimega „Kiusamisest vabaks!”.
MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel on see programm kasutusel nii
lasteaedades (alates 2010) kui ka koolides (2013) ja lapsehoidudes (2018).

MIS JA KELLELE?
Programm „Kiusamisest vabaks!“ ennetab
riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu ning suurendab vaimset ja füüsilist
turvalisust õpi- ja kasvukeskkonnas.
Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis
kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad
kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

„Kiusamisest vabaks!”
juhtmõte on – alati saab
olla hea kaaslane!

Hea kaaslane juhindub
neljast põhiväärtusest:
SALLIVUS

Arvestame üksteise erinevustega ja
kohtleme teineteist võrdsetena

AUSTUS

Programm on suunatud lastele, spetsialistidele,
lapse
vanematele ja kogukonnale. Programm
toetab laste sujuvat üleminekut lapsehoiust ja
lasteaiast kooli.

Arvestame kaaslastega ja oleme
oma viisaka käitumisega teineteisele
eeskujuks.

Programm on töötatud välja Taani Roskilde ülikooli teadlaste poolt ja kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse
ja põhikooli riiklikes õppekavades
kirjeldatud õppekava alusväärtuste ja üld
pädevuste kujundamise põhimõtetega.

Näitame kaaslase suhtes üles huvi
ja abivalmidust.’

HOOLIVUS
JULGUS

Jääme endale kindlaks ja
kaitseme üksteist ebaõigluse eest.

PEA MEELES!
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Haridusprogramm „Kiusamisest vabaks!“ saab
laste jaoks luua turvalise keskkonna, kui...
• asutuse pidaja toetab juhi otsust programmiga liituda ja järjepidevalt
töötada;
• asutuse juht loob ja hoiab kogu meeskonnas huvi ja teadlikkust
programmi ideede ja vahendite vastu, innustab ja suunab meeskonda;
• õpetaja usub kiusamise ennetamise võimalikkusesse ja kasutab selleks
programmi võimalusi süsteemselt ja järjepidevalt;
• lapsevanem toetab oma last ja teeb koostööd nii õpetaja kui teiste
peredega.
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Programmi „Kisuamisest vabaks!“
eestvedaja Eestis:
MTÜ Lastekaitse Liit
MTÜ Lastekaitse Liit on vabaühendus,
mis aitab kaasa lapse õiguste
tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna
kujundamisele Eestis. Lastekaitse
Liidu põhimõtete ja tegevustega saab
tutvuda www.lastekaitseliit.ee
Loe programmist, jälgi uudiseid,
saa inspiratsiooni:
& www.kiusamisestvabaks.ee
( Kiusamisest vabaks

Täienda metoodiliste vahendite
varu kodulehelt:
* Telli läbi e-poe
› Lae alla iseseisvalt

Kirjuta kirju ja jaga kogemust:
M kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

