


Tihtipeale ei nähta kiusaja taga põh-

juseid, miks ta seda teeb. Võidakse 

arvata, et kiusaja on meelega paha-

tahtlik ning ta ei tahagi muutuda.

Tegelikult võib kiusaja olla  ka ise 

kannataja. Koolivägivald saab alguse 

kodust.    Me ei taha kampaaniat 

suunata ainult lastele, kuna nemad 

on antud olukorras abitud või nende 

võimalused midagi muuta võivad 

olla väga piiritletud.  Tahame pigem 

lastevanematele ning õpetajatele 

näidata, et ka nemad mängivad 

 koolivägivalla teema juures tugevalt 

kaasa ning kõige suurem võim selle 

ärahoidmisel on just nende käes.   

Often we don’t see ther reason 

behind the bully - and because 

of that we might think a bully is 

intentionally bad mannered and 

doesn’t want to change.

In reality, the bully can also 

be a sufferer. Bullying starts from 

home. We do not want to aim our 

campaign towards the students, 

because they are relatively help-

less in the situation and lack the 

means to change it. We are more 

interested in showing the parents 

and teachers  that they play a 

much bigger role in school-bully-

ing than they might think. And also 

that they hold most of the power 

when trying to avoid bullying.

Õpitakse vanematelt. We learn from our parents.*

What happens at home can be 

easily carried over to the school 

environment. Keeping that in mind, 

we also show that bullying doesn’t 

only happen between students, but 

can happen between anyone who is 

in the school. 

Kodus toimuv võib kergelt 

tõlgenduda käitumiseks koolikesk-

konnas.   Pöörame rõhku ka sellele, 

et koolivägivald võib toimuda kõigi 

koolis olevate isikute, mitte vaid 

õpilaste endi vahel.

* The word parents is also a synonym for the word elder in Estonian. 
   The title of the campaign is a play on words and in a way being a wake up call for parents.
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Tihtipeale ei nähta kiusaja taga põhjuseid, miks ta seda teeb. 
Võidakse arvata, et kiusaja on meelega pahatahtlik ning ta ei 
tahagi muutuda. 
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alguse kodust.    Me ei taha kampaaniat suunata ainult lastele, 
kuna nemad on antud olukorras abitud või nende võimalused 
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evanematele ning õpetajatele näidata, et ka nemad mängivad-
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võim selle ärahoidmisel on just nende käes.   Kodus toimuv või 
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We learn from our par-
ents.*
Tihtipeale ei nähta kiusaja taga põhjuseid, miks ta seda teeb. 
Võidakse arvata, et kiusaja on meelega pahatahtlik ning ta ei 
tahagi muutuda. 
Tegelikult võib kiusaja olla  ka ise kannataja. Koolivägivald saab 
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kergelt tõlgenduda käitumiseks koolikeskkonnas.  Pöörame rõh-
ku ka sellele, et koolivägivald võib toimuda kõigi koolis olevate 
isikute, mitte vaid õpilaste endi vahel.



Õpi

Teleklipid on pigem mõeldud 

lastevanematele ning õpetajatele 

kuna statistika näitab,  et noorte 

telekavaatamise harjumus on 

viimastel aastatel kahanenud.

(http://bit.ly/1vHPQH9) 

Tõmbame teleklippides 

paralleeli kodu- ja koolikeskkonna 

vahel. Näitame, et klassierinevus 

ei mängi nii suurt rolli. Kiusajaid 

võib leiduda erinevates äärmustes. 

Näitena toome välja kaks olukorda. 

Esimeses klipis tegeleme 

füüsilise vägivallaga. Kannatajaks on 

noor poiss, kelle alkohoolikust isa 

teda ahistab.  Koolis võtab poiss üle

ahistaja rolli, kasutades kodus õpitud 

väljendeid. Ta elab teiste peal välja 

selle, mida ise on kogenud.

The TV spots are meant for the older 

audiences. Statistics have shown that 

tv-time has been in a steady recline 

in the young people age bracket. 

(http://bit.ly/1vHPQH9) 

In the TV spots we draw con-

nections between home and school 

environments and show that prob-

lematic situations can take place 

in all social statues - bullies can be 

found in different extremes. As an 

example, we act out two situations.

In the first spot we deal with 

physical abuse. The sufferer is a 

young boy whose alcoholic father 

is abusing him. The fathers’ actions 

are taken over by the young boy 

and acted out in a school setting on 

other students.

Teleklipid TV spots

Teises klipis on teemaks 

vaimne vägivald. Õpetaja, kes ise 

kodus igapäevaselt mõnitamise 

all kannatab, tahes-tahtmata elab 

ennast välja koolis.

 Plaanis on luua viis erinevat tele-

klippi, kus oleks näidatud võimalikult 

erinevaid koduseid olukordi, mis 

kiusamiseni viia võivad.

Tõime näidetena välja 

esialgu kaks, kuna otsustasime, 

et klassierinevusest olulisem on 

füüsiline ja vaimne vägivald.

Lingid:
https://vimeo.com/120861876 
(pw: millestsaarueisaa)

https://vimeo.com/12086183
(pw: missulvigaon)

 

In the second spot, we deal with 

emotional abuse. The main character 

is a teacher that endures daily deri-

sion from her husband. Inadvertedly, 

the stress caused at home is taken to 

school and then let out on students.

We have planned five different 

TV spots with different setups of 

home environments and situations 

where emotional or physical abuse 

can lead to bullying.

Two of the produced examples 

were the most important ones, due 

to dealing with two main abuse 

types.

Links:
https://vimeo.com/120861876 
(pw: millestsaarueisaa)

https://vimeo.com/12086183
(pw: missulvigaon)



Õpi

Plakatid on suunatud ennekõike 

noortele, ning on kasutatud 

meelega vabamat, kuid noortele 

äratuntavamat visuaalselt stiili, 

mis endiselt annaks edasi üldise 

kampaania sõnumi —  postrite peal 

näeme teleklippidest tuttavaid 

lauseid. Ühele teleklipile vastab üks 

plakat.

Igal postril näeme erinevat 

käekirja, mis visuaalselt enda 

omanikku iseloomustab. 

Agressiivselt välja öeldud 

sõnad mõjuvad ka postrite peal 

agressiivsetena.

Et plakateid näeks võimalikult 

palju noori, paigutame plakatid 

koolide lähedal asuvatesse bussi- 

peatustesse, ühistransporti, 

linnapildis erinevatele pindadele, 

muuseumitesse ning kohvikutesse. 

The posters are aimed at the youth, 

and thus a more relaxed visual style 

is used to connect more with them. 

The posters would carry the 

general message of the campaign 

using the same sentences used in the 

TV spots.  

Each sentence is written using 

a different and a very expressive 

handwriting, carrying the same emo-

tion that was used in the TV spots. 

Agressively spoken words are shown 

in that way as well on the posters.

In order for maximum visibility, 

we’ll distribute the posters in bus 

stops near schools, public transport, 

various places around town, muse-

ums and cafes.

Plakatid Posters







õpitaksevanematelt.ee



Õpi

Veebileheküljel jooksevad teleklipid 

katkematu reana üksteise järel. Idee 

selle taga on veelkord rõhutada 

seda, et niisama midagi ei muutu, 

olukorrad korduvad, kui ise midagi 

ette ei võta. Klippe näidatakse 

juhuslikus järjekorras. 

 Veebilehel on näha telefoninum-

ber, kuhu lapsed/noored/vanemad 

saavad küsimuse või mure  korral 

helistada. Nendega räägivad oma 

ala spetsialistid.  Neile tagatakse 

täielik anonüümsus.  Veebilehel on 

olemas ka info, mida teha erinevates 

olukordades ning kelle poole pöör-

dumisest  võiks erinevatel osapooltel 

abi olla.

An endless loop of the TV spots 

is running on the website — idea 

behind that is to emphasize to stand 

up and change something otherwise 

the same situations happens again 

and again. The spots are shown in a 

random order.

There would also be a help-line 

for young- and older kids/parents 

who can have an answer for their 

questions or call if they are in need 

of help, with their anonymity intact. 

Experts, doctors, social workers 

would be contacted directly.

The website would also hold 

insightful information about how to 

deal with abusive situations, where 

to get help, and so on for both sides 

of the problem.
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