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KIUSAMINE ON KORDUV PAHATAHTLIK KÄITUMINE. 

KIUSAMINE VÕIB OLLA: 

 FÜÜSILINE - löömine, togimine, tõukamine, asjade äravõtmine jne. 

 VERBAALNE  e. SÕNALINE - narrimine, solvamine, ähvardamine, mõnitamine, 

hüüdnime panemine jne. 

 EMOTSIONAALNE - taga rääkimine, nägude tegemine, tõrjumine jne. 

 KÜBERKIUSAMINE - halvustavad sõnumid ja kommentaarid, avaldatakse pilte, 

esinetakse jututoas  teisena, levitatkseteiste andmeid, selleks luba küsimata jne. 

MIS ON KOOLIVÄGIVALD?  

Koolivägivald on igasugune olukord, kus mistahes kooli kuuluv inimene hirmutab, ähvardab, 

kohtleb halvasti või ründab teist kooli kuuluvat isikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Enamus lastest kohtub kiusajatega juba kooliea alguses ja/või kooli vahetamisel. Tihtipeale 

lapse reaktsioon esimesele kohtumisele kiusamisega määrab ära selle, kas teda tulevikus veel 

tülitatakse või mitte.  

Lapsed, keda ohvriks tehakse kalduvad käituma haavatavatena. Ohvriteks valitakse inimesed, 

keda nähakse kui eriti haavatavad.  

IGAÜHEL ON ÕIGUS OLLA ERINEV, KUI TA EI KAHJUSTA TEISI !  
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Keda kiusatakse? 

Neid, kes  

… ei hakka vastu 

... on targemad kui teised. 

... on lühemad / pikemad kui teised. 

... on paksemad / peenemad kui teised. 

... on teistest aeglasemad. 

... on vaesemad / rikkamad kui teised. 

... on lihtsalt teistest erinevad. 
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Miks kiusaja kiusab?  

o Tahab tähelepanu saada. 

o Sageli on kiusaja ise vägivalda tunda saanud, olnud kiusatav 

o Arvamus enesest on liiga hea või liiga halb. 

o Ei oska sõpru leida ega ise sõber olla. 

o Puudub süütunne ja võime mõista teiste tundeid. 

o Tal on lihtsalt igav  

ÜLE POOLTE  KIUSAJATEST SAAVAD KOHTULIKU KARISTUSE 

ENNE OMA 25. SÜNNIPÄEVA ! 

Pealtvaatajad ja kõrvalseisjad  

Need on õpilased, keda ei kiusata ja kes ise ei kiusa, kuid nad kardavad kiusamise ohvriks 

langeda. Enamus õpilasi (80%) ei ole kiusamisega aktiivselt seotud. Nad ei ole kiusajad ega 

ka ohvrid. Nad teavad, et selline käitumine on vale, ent senikaua kui keegi nende abi ei palu 

ning neil ei ole vastutust ning kohustust tegutseda, senikaua lähevad nad vaikselt kiusamisega 

kaasa. 

KIUSAMISEST RÄÄKIMINE EI OLE KAEBAMINE – SEE ON ENESE 

JA TEISTE KAITSMINE 

MIDA TEHA ???? 

Kui sind ennast või kedagi teist kiusatakse ... 

... räägi sellest usaldusväärse isikuga (õde, vend, sõber, klassikaaslased, jne). 

... teata koolivägivallast või kiusamisaktidest oma vanematele. 

... teavita vägivalla juhtumist kooliga seotud isikuid (klassijuhataja, psühholoog, 

sotsiaaltöötaja, logopeed, direktor, jne).  

... pöördu spetsialistide poole nõustamis- ja tugikeskustes. murelink@pol.ee - politsei ; 

SKYPE: Lasteabi_116111;  

... helista usaldustelefonile:  

116 111 

126 

1345 

Uuri veel:  

http://www.lasteabi.ee/ 

http://www.usaldus.ee  

 

PROTESTI VÄGIVALLA VASTU – SUL ON ÕIGUS TURVALISELE JA 

VÄGIVALLATULE ELULE ! 
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