
Õpilastel paluti vastata 12-le küsimusele. Kõik õpilased tagastasid täidetud ankeedi.  
Ankeedi eessõnas palutakse õpilastel olla oma vastustes aus ja otsekohene. Selle lause juurde 
kirjutasid mõned õpilased: Vahel olen. Natuke olen. Jah olen kohane. Jah ma olen aus ja otsekohene. 
Olen aus. 
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Poiste ja tüdrukute osakaal Lindi koolis 2015/16 õa
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Õpilaste vanused
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vastused 4 14 9 2

Kas sind on koolis kiustaud?



 
 
Mis on kiusamine? 

 Kiusamine on nagu teiste halba meelt tekitav asi 
 See kui keegi teeb sulle liiga, ning ei ole nõus lõpetama 
 Teistele haiget tegemine. Kaaslaste löömine. Sõnadega haiget tegemine. 
 Et löödakse teisi. Tehakse sõnadega haiget. Öeldakse halvasti. 
 Kiusamine on see kui keegi õiendab teisega. Kiusamine on see kui sa teisele haiget teed.. Kiusamine on see kui sa teist kiusad. 
 Kiusamine on see, kui sa narrid. 
 Kiusamine on see kui sa lööd või kõdistad, kallistad ja käid järgi. 
 Kiusamine on see kui sa midagi teed. 
 Kiusamine on see kui sa tööd teisi. Kiusamine on see kui sa solvad teisi. Kiusamine on see kui sa hoiad teist kinni. 
 Kui sa võtad asja ära ja ei anna tagasi. 
 Kiusamine on see kui sa lööd, või ütled sõnadega. 
 Kiusamine on asi kui teisi solvatakse, lüüakse või noritakse. Kiusamine on asi kui inimene saab aru, et ta on piisavalt tugev, et neid asju teha. 
 Sõnadega solvamine. Haiget tegemine. 
 Kiusamine on teistele halva tunde tekitamine. Kiusamine on teistele halvaks eeskujuks. Kiusamine on ise enda teistes halva tunde tekitamine. 
 Kui Lüüakse. Kui näidatakse halvasti. Kui öeldakse halvasti. 
 Kui keegi ütleb halvasti. Reedab su asju. Lööb. 
 Kiusamine on nagu narrimine. Kiusamine on see kui keegi tunneb ennast halvasti. Kiusamine on see kui keegi nutab. 
 Kiusamine on see kui keegi mind norib. Kiusamine tekitab halva tunde. Kiusamine teeb ebamugava ja üksiku tunde. 
 Kiusamine on mul õnnestunud. Ja ma olen kõiki kiusanud. Ma olen kiusanud väga palju Atsi. 
 Kui sa midagi ei taha ja ta jätkab. Kui ta sinu järgi teeb. 
 Sest, et kiusamine on vastik. 
 Teed midagi korduvat. 
 Löömine, asjade ära peitmine, minu üle narrimine. 
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vastused 1 6 12 8

Kas sina oled teisi kiusanud?



 Kiusamine on see kui sa lööd teisi. Kiusamine on see kui keegi ütleb sulle halvasti. Kui sa lõhud teiste asju. 
 Löömine, sikutamine, solvamine. 
 On see mind on mõnikord kiusatud. 
 Kiusamine on see, et keegi norib tüli. Veel, et ta ütleb sulle halvasti. Kui sind on nagu sõnadega solvab.  
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vastused 23 6 8 16 8 3 7

Kas kiusamine on ka…?
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klassis tunni ajal vahetunnis kui õpetaja ei näe pikapäevarühmas koolibussis mujal… õues, saalis, seal kus õpetajat ei ole
vastused 2 19 5 5 7

Millal mind kiusatakse?
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vastused 11 10 20

Kellele ma olen sellest rääkinud?
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tüdrukud poisid
vastused 16 16

Kas sinu arvates on suuremad kiusajad poisid või tüdrukud?



 
 

    Kuidas kiusamisega võidelda?  
Nii, et teisi ise ei kiusa. Oled teiste vastu hea ja lahke. Ning aitad teisi. 
Ürita kiusajast mitte välja teha. Räägi oma muredest emale või isale. 
Ma ei teeks talle vastu. Proovin asja ära lahendada või räägin õpetajale. 
Tuleb rääkida õpetajale või enda vanematele. 
Võtan käed teistest eemale. Ei kiusa enam teist. 
Lähed õpetajale 
Lähed kellegi juurde ja kaitsed teda, et ta haiget ei saaks ja et teda ei tõugataks. Kui sulle midagi öeldakse ütle vastu. Kui löödakse ütle õpetajale. Kui sulle ei meeldi ütle õpetajale või emale. 
Ütled õpetajale ära tee välja. 
Ei hakka teisi kiusama vaid mängid nendega ja kaitsed neid. 
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ei väga vähe nii ja naa vahetevahel väga palju
vastused 2 4 12 4 6

Kas sinu klassis esineb kiusamist?
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väga head üsna sõbralikud nii ja naa mõnikord pingelised üsna pingelised
vastused tüdrukud poisid 3 15 4 3

Hinda suhteid koolis -tüdrukud ja poisid omavahel



Peab olema tugev. Kiusamisega ära muutu nõrgaks. Ja ära näita väga kõvasti oma tundeid välja. 
Sa ei tee välja. Räägi õpetajaga. Ole enesekindel ja hakka vastu. 
Ära tee teistest välja. Ära sekku. Ära mine tüli tegema suuremaks. 
Ei lase teistel end narrida. 
Ütled õpetajale. Lähed eemale. Ei tee välja. 
Kui oled normaalne. Oled sõbralik. Teed teistele head. 
Ütled ära kiusa. Ütled õpetajale. 
Et ei tee. Et lõpetad ära. 
Ütled ära palun tee. 
End teistele mitte näidata, mitte välja teha. 
Ütle palun ära tee. Ei ole kogu aeg tema juures. Ei pane tähele. 
Ütled ära tee. Ütled õpetajale. Ei ütle enne kui neid on piisavalt palju. 
Räägid õpetajale ja ütlen sõbrale ja veel emale. 
Sa ütled, et sulle ei meeldi. Miks sa mind kiusad. Ära kiusa mind.   
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väga head üsna sõbralikud nii ja naa mõnikord pingelised üsna pingelised
vastused õpilased omavahel 1 6 13 4 3

Hinda suhteid koolis -õpilased omavahel



 
 
Lõpetuseks olid mõned õpilased kirjutanud järgmist: 
……  kallistab kõvasti. …..  käib järgi ja nunnutab koguaeg. ……. ja ……. on rahulikud, aga 5 minuti pärast on ülbed. 
……..  vahepeal tõukab mind. Mulle ei meeldi see, et …….  kallistab hommikuti. Ma olen talle öelnud aga ta ei kuula! 
Mul on probleeme väikese õega ja nõrk olemisega. 
Mulle ei meeldi kui …….. iga mõne minuti pärast kallistab.  
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väga head üsna sõbralikud nii ja naa mõnikord pingelised üsna pingelised
vastused õpetajad õpilased 7 5 6 5 0

Hinda suhteid koolis -õpetajad ja õpilased omavahel


