
KiVa - Kiusamisvaba Kool 
 

Varstu Kool liitus 2022. aastal KiVa 

programmiga 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja 

töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele 

kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma ja Eestis rakendatakse 120 koolis.  

 

Kuidas KiVa koolis rakendame?  

• viime I, II ja III kooliastmes iga nädal läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, 

arendame sotsiaalseid oskusi ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;  

• uurime ja lahendame esile kerkinud kiusamisjuhtumeid KiVa-tiimiga. 

 

Kuidas KiVa-tiim juhtumeid lahendab?  

1. Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa-tiim. 

  

2. KiVa-tiim tutvub infoga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, 

mille puhul pole tegemist kiusamisega, lahendab klassijuhataja või tugimeeskond.  

  

3. Kiusamisjuhtumeid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud meetoditega. KiVa-

meeskonna ülesanne on last juhtumi lahendamises toetada ning anda õpilastele 

võimalus ise juhtumeid lahendada ning sotsiaalseid oskuseid arendada. 

  

4. KiVa-tiim vestleb nii kiusatava(te)ga kui ka kiusaja(te)ga. Toimuvad nii eravestlused 

kui ka rühmavestlused. KiVa-tiim viib läbi ka järelvestlused. 

  

5. Vestluste eesmärk on sõlmida kokkulepped kiusamise lõpetamiseks. Järelvestlusel 

kontrollitakse, kas kokkulepetest on kinni peetud ja kiusamine lõppenud. 

  

6. Kõik vestlused dokumenteeritakse. 

  

7. KiVa-tiim teavitab lapsevanemat eKooli kaudu, kui tema laps on üheks osapooleks 

kiusamisjuhtumis. Teavitamise eesmärk on informeerida lapsevanemat, hoida 

lapsevanemat juhtumiga kursis ning kutsuda lapsevanemat last toetama.  

 

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetodeid: 

 

I aste - KiVa-tiimi vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks 

II aste - vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga 

III aste - ümarlaud õpilase ja tema vanematega direktori juures 

IV aste - juhtumi üleandmine noorsoopolitseile ja/või lastekaitsetöötajale 

 

Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või kui 

need pole andnud tulemusi. 

 

Programm: 



● aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima; 

● sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite 

lahendamiseks; 

● on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja 

materjale, sh veebipõhist õpet; 

● haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka 

lapsevanemad; 

● ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst. 

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega 

aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid 

tõhusalt lahendada. 

 

Kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite 

lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut - 

https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ ) 

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!  

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on: 

● Grete Heinaste - sotsiaalpedagoog, grete.heinaste@rougevald.ee , tel. 5 138 321 

● Laivi Org – psühholoog, laivi.org@rougevald.ee , tel. 59 165 099 

● Aive Adler - direktor, aive@varstu.edu.ee , tel.5 288 150 

● Ele Raha – õppejuht, matemaatikaõpetaja, eleraha@varstu.edu.ee, tel. 53 436 034 

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: 

● www.kiusamisvaba.ee 

● https://www.facebook.com/kiusamisvabakool  
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