Kas on teisi võimalusi?

Jaotusmaterjal
Rollimängude stseenid
Stseen 1
Õpilane pöördub täiskasvanute poole ja püüab seletada, et üht tema klassikaaslast kiusatakse. Koolidirektor on
autoritaarne ja vanamoeline inimene. Tema arvates muutub noorte käitumine tänapäeval üldiselt aina halvemaks.
Klassijuhataja ei taha olukorraga tegelemist enda peale võtta. Teised õpetajad alahindavad probleemi ega oska näha
kiusajate käitumise tegelikke tagajärgi. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja on mures, kuid ei saa liiga suure töökoormuse tõttu kohe sekkuda.
Stseen 2
Õpilaste rühm proovib rääkida sõbraga, kes kiusab ühte nooremat õpilast.
Stseen 3
Õpilased on kokku saanud ja räägivad sõbrast, keda vanemad õpilased kiusavad. Nad tahaksid sõpra aidata ning
kaaluvad kõiki võimalikke lahendusi.

Tõestisündinud lood
1. lugu
„Ma olen 12-aastane ja vihkan
kooliskäimist, sest keegi ei salli
mind. Mõned lapsed solvavad
mind igal võimalusel. Nad ütlevad, et ma olen kole ja paks ja
vanematel peaks minu pärast
häbi olema. Mu parim sõber ei
räägi enam minuga ja on nüüd
isegi sõbrunenud mõnega
neist kiusajatest. Ma vihkan
teda. Ma olen nii üksik ja ma
kardan, et see, mida nad mu
vanematest räägivad, võib tõsi
olla.”
Rosanna

2. lugu
„Ma läksin sel aastal teise gümnaasiumisse
ja esimesest päevast peale märkasin, et
mõned tüdrukud vaatavad mind imelikult.
Siis sain aru, et nad on kadedad, kuna ma
meeldin poistele. Nüüd leian oma kapiukselt
ähvarduskirju. Samuti on mulle koju helistatud ja mind solvatud. Nad on isegi mitu
korda mu raamatuid varastanud. Kord eelmisel nädalal läksin tualetti ja kolm tüdrukut
tulid mulle järele, karjusid mu peale, ähvardasid noaga, ütlesid, et ma peaksin teise
kooli õppima minema, ja sõimasid mind litsiks. Ma ei talu seda enam. Ma olen hirmul
ja vihane. Ma proovisin direktoriga rääkida,
aga ta ei kuulanud mind korralikult ära. Ma ei
tea, mida teha.”
Liisbet

3. lugu
„Mu parim sõber rääkis mulle, et
teised õpilased kiusavad teda.
Ma tahtsin teda aidata ja läksin nendega rääkima, aga siis
hakkasid nad ka mind kiusama.
Nüüd kiusatakse meid mõlemat:
nad heidavad meie üle nalja,
teevad vastikuid vempe ja on
ähvardanud meid läbi peksta.
Otsustasime koos, et hoiame
suud kinni, sest asjad võivad
veel hullemaks minna, kui me
sellest kellelegi räägime.”
Andrei
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