Kiusamisvaba haridustee kontseptsioonis kirjeldatakse igale õpilasele
turvalist kooliteed tagavaid tegevusi tervikliku süsteemina, mis võiks
anda tulemuse, et iga Eesti laps saaks enda koolis (lasteaias) hästi tunda.
Üks koolis toimiva psühholoogilise turvalisuse tagamise võimalus on
tugiõpilassüsteem, mille käivitamise ja toimimise eest kannab Eestis
juba üle 20 aasta hoolt noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis
(MTÜ NÜ TORE). Kontseptsioonis välja toodud üks
lahendustegevussuund on võimaldada õpilastele enesekohaste
pädevuste, sotsiaalsete oskuste ja vägivallavabade konfliktilahendusoskuste arendamist.
MTÜ noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE on noorteorganisatsioon,
mis on loodud 2000. aastal eesmärgiga suurendada ühiskonnas nende inimeste hulka, kes
kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, erinevusi sallivat
ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.
MTÜ NÜ TORE on loonud toimiva koolitusprogrammi, mille kaudu koolitatakse
koolipersonalist välja kaks juhendajat ning 3 tugiõpilast, kelle eesmärgiks on pärast
koolitusprogrammi viia läbi laienduskoolitus koolis huviringina teistele soovijatele. Noored
saavad koolituselt teadmisi ning ettevalmistuse (kooli)eluks- TORE koolitustes on üheskoos nii
inimese-, suhtlus-, kodaniku-, väärtus- kui ka karjääriõpetus. Õpilastel on võimalus õppida
suhtlemis- ning toimetulekuoskusi kogu eluks.
Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:
 tugiõpilaste endi toimetulek;
 sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
 õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.
Koolitustel lähtutakse mitte-formaalse õppimise meetoditest- läbi mängude, arutelude,
praktilise läbimängimise, vestluste, rollimängude, grupi- ja loovtööde on koolituse läbiviijate
eesmärk kutsuda osalejates esile teatud muutused hoiakute ning väärtuste kujunemises ja
arendada olulisi sotsiaalseid suhtlemis- ja toimetulekuoskusi. Koolitust viivad läbi TORE
koolitajad Ele Sööl ja Maire Lilleberg.
Kolmele koolitusmoodulile järgneb praktiline osa (laienduskoolitus), mis väljendub
iganädalase koolivälise ringina, kus juhendajad koostöös tugiõpilastega ning teiste huvilistega
käsitlevad 20 elulist teemat. Ühel ringipäevadest toimub ka supervisioon, kus tuleb kohale
TORE
koolitaja.
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I etapp
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(3 päeva) (3 päeva)
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Kloogaranna Noortelaagris
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Lahkumine kell 15.00
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