Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“
Sillaotsa Kooli lasteaed liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2015.aaasta
veebruar. Praeguseks on metoodikaga liitunud kaks rühma.



2015.aasta veebruar liitus programmiga Põngerjate rühm (3-4-aastased
lapsed).
2016.aasta november liitus programmiga Mürakarude rühm (2-4-aastased
lapsed)

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav
ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika
eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse
sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad
kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi
Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast
programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10
aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja
kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.
Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna
kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete
kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult.
Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike
põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia
personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes
lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.
Projekt „Kiusamisest
vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud
taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium
ja Sotsiaalministeerium. Programmi partneriteks on:


Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut - tutvustab programmi "Kiusamisest
vaba lasteaed ja kool" oma valikkursuse "Sotsiaalsed suhted lasteaias ja koolis"
raames. Tallinna Ülikool viib läbi uuringuid, juurutab programmi tulemusi õpetajate
täienduskoolituses ja üliõpilaste pedagoogilistel praktikatel ning tutvustab
programmi uuringutegevusi ja -tulemusi.




Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit - aitavad kaasa metoodika
juurutamisele omavalitsuste kaasamise ja teavitamise kaudu.
Kiusamisvaba Haridustee Eest liikumise liikmed – jagame ühiseid väärtusi, et
igasse Eesti lasteasutusesse ja üldhariduskooli jõuaks kiusamist ennetavad ja
lahendavad programmid. MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu (nüüd SA
Kiusamisvaba Kool), MTÜ Noorteühing TORE ja Tartu Ülikooli eetikakeskus panid
Tartus 10.-11.12.2014. aastal toimunud 7. väärtuskasvatuse konverentsil ühise
aluse liikumisele Kiusamisvaba Haridustee Eest. Liikumise liikmete koostöös valmis
2017. aasta veebruaris kiusamisvaba haridustee kontseptsioon, mille kinnitas
haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga. Kontseptsiooni koostamisse olid
kaasatud kiusamisvaba haridustee liikumise liikmed, kelle ringi kuuluvad nüüdseks
Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba kool, MTÜ
noorteühendus TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut,
Õpilasesinduste Liit. Liikmed veavad sekkumisprogramme nagu „Kiusamisest vaba
lasteaed ja kool“, KiVa, käitumisoskuste mäng VEPA, meelerahuharjutused;
rõhutatakse väärtuskasvatuse põhimõtteid, kaasatakse õpilasi turvalisema
õppekeskkonna saavutamisse (tugiõpilasliikumine TORE, Salliv Kool).

Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

