Kalamaja Põhikool liitus 2013 aasta sügisel Lastekaitse Liidu projekti ja metoodikaga
„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Tänaseks on saanud sellest üks oluline ja lahutamatu
kooli osa. Seda metoodikat rakendavad igapäevaselt kõik Kalamaja Põhikooli algklassid.
Kuid projektist on teadlik terve koolipere. Antud metoodika on populaarne ka vanemates
kooliastmetes. Õpilased väga hea meelega arutlevad ning püüavad üheskoos meie keskkonda
veelgi turvalisemaks ja sõbralikumaks muuta. „Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool“
metoodika aitab luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav
käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Kus lapsed hoolivad
üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.
Metoodika toetub järgmistele põhiväärtustele:
1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist
võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber,
mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii
endast nooremate kui omavanuste vastu.
4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire
rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.
Lisaks igapäevastele tegevustele, kus me räägime, laulame, tantsime, näitleme meie
põhiväärtuste teemadel, toimuvad meil ka paljud erinevad ülekoolilised üritused. Näiteks
väärtuste laat/kohvik, väärtuste stiilipäev, väärtuste tantsupäev jne. Lapsed on väga tublid
kaasa tegema, rääkima ja mõtlema.
Juba praeguseks on märgata, et laste omavahelised suhted on muutumas veelgi avatumaks ja
sõbralikumaks. Lapsed märkavad rohkem ja on julged sekkuma
ning teist aitama. Osatakse rohkem oma tundeid seletada, sõnadesse
panna.
Suureks metoodika abiliseks ning sümboliks on Sõber Karu, kes on
olemas igal algklassilapsel. Karu kasutatakse kui suurt kõrva,
kellele saab alati kurta nii oma muresid kui rääkida oma rõõmudest
ning kes on alati neil käepärast olemas!
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