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VASTUPANU AVALDAMINE NEGATIIVSELE SURVELE
Eesmärk: Õpilased õpivad keelduma, kui neile avaldatakse survet teha midagi, mida nad ei taha teha.
TÖÖJUHEND
Tähtsus: Õpetaja alustab diskussiooni oskuse vajalikkusest ja kasulikkusest. Õpilased peavad õppima, et neil on valikud, mis kas aitavad neid või siis toovad neile kahju. Lapsed peavad teadma, et neil on võimalus valida, kuidas tulla toime survega. Õpilastele tuleb selgeks teha, et kui keedi sunnib neid tegema asju, mida nad ei tahaks teha, siis see inimene ei ole sõber. Kui lapsed on endas kindlad, suudavad nad seda sorti survega toime tulla. 
Sissejuhatus: Loe see lugu klassis ette:
“Kristel oli koolis uus tüdruk. Ta määrati 2.a klassi. Õpetaja tutvustas teda ja Kristel jutustas veidi endast. Õpetaja pani Kristeli Elleni kõrvale istuma. Õnnetuseks oli Ellen tüdruk, kes sattus pidevalt pahandustesse. Lõuna ajal istusid Kristel ja Ellen koos ning rääkisid. Kristel oli õnnelik, et ta oli saanud endale sõbra. Siis tulid Elleni teised sõbrad nende juurde ning kutsusid teda kaasa. Nad olid otsustanud lahkuda kooli territooriumilt, mis oli reeglite vastu. Nad tahtsid, et ka Kristel nendega kaasa tuleks. Tüdruk teadis, et see oli vale, kuid Ellen ütles, et kui Kristel ei tule, ei ole Ellen enam tema sõber.”
Oskuse komponendid: (kirjuta tahvlile)
	Mõtle sellele, mida teised tahavad, et sa teeksid.
Mis võib juhtuda, kui sa seda teed?
Otsusta, kas see tegu on vale.
Kui tegu on vale, ütle “ei”.
Kui küsitakse, miks sa “ei” ütlesid, põhjenda oma otsust.
Kujunda oskus: Õpetaja modelleerib oskuse, kujutades et ta on õpilane, kellel teised käsivad teha midagi halba.
Käitumise harjutamine: 
	Valik: Õpetaja valib kolm paari õpilasi rollimängu.
	Rollimäng: Õpilased mängivad järgmisi situatsioone:
Sul kästakse anda oma kontrolltöö mahakirjutamiseks.
Sul kästakse rikkuda kooli vara.
Sul kästakse teise lapse pliiats ära võtta.
Viimistlus: Pärast iga rollimängu pööra tähelepanu õigele käitumisele, arutage läbi ebakorrektsed käitumisviisid, mängige rollimäng uuesti läbi koos parandustega. Kui parandusi enam pole, on rollimäng õnnestunud.
	Kinnistamine: Julgusta suuliselt, anna lastele hea rollimängu eest autasu ( nt. kleepsud).
Diskussioon: Lase õpilastel arutleda rollimängude ning paranduste üle, mida sisse viidi. Küsi õpilastelt, millised raskused võivad ette tulla, kui pead toime tulema survega. Lase õpilastel teha ettepanekuid, kuidas selliseid probleeme lahendada. Millised võivad olla tagajärjed, kui sa ei julge, ei oska, ei taha öelda “ei”. 

Harjutamine: Lase õpilastel täita tööleht “Segiaetud vastused”.
Iseseisev kasutamine: Lase õpilastel üles kirjutada situatsioone, mis on tekkinud väljaspool klassiruumi, kus neil on tulnud tegemist teha survega. Lase neil kirjutada, kuidas nad “ei” ütlesid ning kuidas teised sellele reageerisid.
Kinnistamine: Õpetaja peaks pidevalt rõhutama selle oskuse vajalikkust niipea, kui selleks jälle vajadus tekib. 

Kasutatud kirjandus:
Teaching Guide: Saying NO for grades K-5.
	http://www.goodcharacter.com/YSS/SayingNo.html 


NIMI_____________________               KUUPÄEV______________________

TÖÖLEHT „SEGIAETUD VASTUSED”

JUHEND: Loe küsimused ning pane vastuses sõnad õigesse järjekorda.
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 Lõhume selle akvaariumi ära.
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  EI! SEE ON VALE!

Kas sa tuled koos meiega matemaatika tunnist ära?
Ei,	pahandusi	mul	ei	et	ma 	taha,	tuleks	 


Kas sa aitad meil selle jope taskust raha võtta?
Ei,	vale	on	varastamine


Kas sa tõukad seda poissi, kui ta meist mööda läheb?
Ei, 		teha	ma	haiget	ei	kellelegi	taha



